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2 AYDA B‹R YAYINLANAN TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹ YAYINIDIR.

Teflekkür Ederiz

2010 YILININ TÜM DOSTLARIMIZA SA⁄LIK,
BAfiARI VE MUTLULUK GET‹RMES‹N‹ D‹LER‹Z.

2010 Y›l›n›n Tüm Dostlar›m›za
Mutluluk Getirmesini Dileriz

ED‹TÖR KÖfiES‹
Sevgili Arkadafllar
Gazete Urotürk'te bir y›l›
doldurduk, y›l›n son say›s›nda
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk
duyuyor ve yeni dergi format›m›z›
okumaktan sizlerin de zevk
ald›¤›n› umuyoruz.
Kongre mevsiminin aç›lmas›yla
hepimiz yollara düfltük, yo¤un
kongre program›na yetiflmek güç,
hatta imkans›z. Bu say›m›zda geçen
kongrelerle ilgili izlenimleri
bulabilirsiniz. Hepinizin dikkatini
çekti¤i gibi, kongre program›nda
önemli çak›flmalar (ayr›flmalar?)
var. Üroonkoloji ile endoürolojinin,
ürolitiazis ile çocuk ürolojisinin ayn›
tarihlerde yap›lmas›, bir altbranflta
uzmanlaflmayan ve e¤itim kadrosu
olmayan, ancak bilgilerini güncel
tutmaya çal›flan ürologlar için çok
üzücü oldu, arkadafllar›m›z
rahats›zl›klar›n› birçok ortamda
bizimle paylaflt›lar.

DR. KENAN KORKMAZ

Bu çak›flmalar kliniklerde izin ve
sponsor sorunlar›na da yol açt›.
Herkesin az çok bildi¤i sorunlardan
kaynaklanan, koordinasyon eksikli¤i
görüntüsü veren bu çak›flmalar›n
kimin yarar›na oldu¤unu bilemiyoruz,
ancak hem düzenleyici derneklerin,
hem kat›l›mc› ürolog ve asistanlar›n,
hem de sponsor firmalar›n mutsuz
oldu¤u aflikar.
Önümüzdeki y›l için en az›ndan
yaflananlar›n tekrarlanmamas›
umuduyla, daha duyarl› ve koordine
olunmas›n› diliyoruz.
Kongre say›s›ndaki art›fl da
ürologlar› ve sponsorlar› çok zor
durumda b›rakt›, hem özel
hastanelerin, hem de Sa¤l›k
Bakanl›¤›'n›n kongre izinleri
konusundaki tolerans s›n›rlar›
afl›l›yor (Örne¤in Sa¤l›k Bakanl›¤›
sadece 2 kongre için izinli say›yor)
ve daha fazla kongre için y›ll›k
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BASKI
KADIKÖY MATBAASI
216 545 25 40
YAYIN TÜRÜ
TÜRK ÜROLOJ‹ DERNE⁄‹N‹N
2 AYDA B‹R YAYINLANAN BEDELS‹Z
SÜREL‹ YAYINIDIR.
HER HAKKI SAKLIDIR.
YAZILI ‹Z‹N OLMAKSIZIN
ÇO⁄ALTILMASI YASAKTIR.

izinden kullanmak gerekiyor.
S›klaflan kongre program›, kongre
içeriklerinde tekrarlara ve içerik
ilginçli¤inde azalmaya yol aç›yor,
sonuçta kongrelere ilgide azalma
oldu¤unda konunun sorumlular› için
çok geç olabilir.
Mesela 2009'da 3 üroonkoloji
kongresi ve bir onkoloji a¤›rl›kl›
prostat kongresi topland›, benzer
bilgilerin yinelendi¤i, benzer
tart›flmalar›n yap›ld›¤› bu
toplant›lar›n ayn› y›l içinde
yap›lmas›n›n amaç ve yarar›n› sizin
takdirinize b›rak›yoruz.
Kongrelerde arkadafllarla
yapt›¤›m›z özel sohbetlerde, ürolog
say›s›n›n, mevcut hasta
potansiyeline göre çok fazla oldu¤u,
arkadafllar›m›z›n birçok merkezde,
di¤er uzmanlardan çok daha az
hasta bakt›¤›, daha az performans
puan› toplad›¤›, özel hastanelerde

daha düflük kontratlar imzalay›p,
prim alamad›¤› en çok konuflulan
konu olarak dikkat çekiyor.
Ürolog say›s›n›n mevcut potansiyele
göre de¤erlendirilip, uzmanl›k
e¤itimi programlar›n›n kontrol ve
planlamas› gerekli görünüyor.
Konuyla ilgili say›n hocalar›m›z›n,
e¤itim planlamas›ndan sorumlu
YÖK ve Bakanl›k yetkililerinin ve
arkadafllar›m›z›n deneyim, görüfl
ve çözüm önerilerini bekliyoruz.
Tüm arkadafllar›m›za akademik
ve pratik olarak tatminkar çal›flma
koflullar› sa¤lanmas›
dileklerimizle.
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KONGRELERDEN

makale özetleri
Kongre kapan›fl töreni; dereceye giren araflt›rmac›lara
kongre baflkanlar› Dr. Marberger ve Dr. Sikorski taraf›ndan
sertifikalar› verildi

Yard. Doç. Dr. Ahmet
Gökçe
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen T›p
Fakültesi
Üroloji AD. Hatay

“EAU 3. NORTH
EASTERN EUROPEAN
MEETING (NEEM)”
Avrupa Üroloji Derne¤i (EAU)'nin
Polonya'n›n Szczecin flehrinde
düzenledi¤i “EAU 3rd North Eastern
European Meeting (NEEM)” adl› kongre
11-12 Eylül 2009 tarihinde gerçekleflti.
Kongre kat›l›mc›lar›n›n ço¤unlu¤u Polonya
ve çevre ülkelerdendi. Kongrede 108 bildiri
sunuldu.
Bildirilerin 20 den fazlas› Türkiye'dendi.
Türkiye ve Polonya'dan gelen
kat›l›mc›lardan baflka Almanya, Avusturya,
‹talya, Finlandiya, Estonya, Litvanya,
‹ngiltere, S›rbistan, Rusya ve Letonya gibi
ülkelerden olmak üzere toplam 134
kat›l›mc› kongreye ifltirak etti.
Kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤unu genç
araflt›rmac›lar oluflturuyordu. Bu nedenla
dinamik bir kongre oldu. Türkiye'den kat›lan
arkadafllarla çok güzel bir etkileflimimiz
oldu, hem bilimsel hem de sosyal aç›dan
çok güzel paylafl›mlar oldu.

Çünkü isimler söylendikten sonra en
sonunda “from Turkey” sözü orada her
fleyi bitiriyor bence. Toplant› uluslar aras›
oldu¤u için flehirler ikinci planda kal›yor ve
herkes ülkesi ad›na düflünüyor. En az›ndan
benim hissetti¤im duygu buydu ve bir Türk
olarak kürsüye ç›kmak beni çok
gururland›rd›. Bu arada yeri gelmiflken;
orada al›nan bu derecede hem kongre
kat›l›m› konusunda hem de bilimsel olarak,
>>

en yo¤un oldu¤u anlarda bile bütün kibarl›¤›
ve tevazusuyla verebilece¤i her türlü katk›y›
sonuna kadar bizden esirgemeyen sevgili
hocam
Prof. Dr. M. Derya BALBAY'a teflekkür
etmek isterim.

Gerçekten yeflil alanlar› fazla olan bir ülke.
Biz orada bulunan di¤er Türk kat›l›mc›
arkadafllarla birlikte öncelikle kongrenin
yap›ld›¤› Szczecin (bu arada telaffuzu çok
zor, çeçin diye okunuyor) flehrini gezme
f›rsat› bulduk.

Polonya ile ilgili k›saca bilgi vermek
gerekirse, Polonya güzel bir ülke. Tek
kelimeyle nas›l anlat›rs›n diye sorsan›z
“yeflil” derim.
>>

Genelde Polonya'n›n oldu¤u gibi Szczecin
de yeflil alanlar›n fazla oldu¤u orta ölçekli
bir flehir. Almanya s›n›r›na çok yak›n,
Berlin'e 160 Km mesafede.
Polonya'n›n Avrupa'ya aç›lan kap›s› deniyor
flehir için. Al›fl verifl yaparken Alman
mallar›n›n fazlal›¤› dikkat çekiyor. Çok
pahal› bir ülke de¤il Polonya.

Resim 1. Varflova uluslararas› hava liman› (soldan sa¤a;
Dr. Hüsnü, Dr. Melih, Dr. Ahmet, Dr. Barbaros)

Bilimsel program yeterince doyurucuydu
ve sunumlar gerçekten kaliteliydi. Ben
özellikle Dr. Marberger'in sirkumsizyonla
ilgili sunumundan çok etkilendim.

Bu arada yurt d›fl›nda ilk defa Türk Liras›'n›
döviz olarak bozdurabildim ve bu çok
hofluma gitti. Polonya'da 1 TL yaklafl›k
1.75 Zloty de¤erinde, o nedenle bizim için
çok pahal› bir ülke de¤il.

Dr. Marberger sirkumsizyonun faydalar›n›
bilimsel olarak anlatt›ktan sonra
sunumunun sonunda can al›c› cümleyi
söyledi ve dedi ki “Kad›nlar taraf›ndan da
sünnetli olmak daha estetik bulunuyor.”

Benim orada zorland›¤›m iki konu vard›;
birincisi ‹ngilizce bilenlerin oran›n›n az
olmas›, di¤eri de damak tadlar›n›n bizimkine
pek benzememesi. Onun d›fl›nda ben
Polonya'y› çok be¤endim.

Bu sözden sonra salonda bir kahkaha
koptu. ‹çeri¤iyle ilgili yorum yapmamakla
birlikte bence sunum tekni¤i aç›s›ndan en
iyi sunumdu.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse;
EAU'nun düzenlemifl oldu¤u bu tür bölgesel
toplant›lar özellikle bizim gibi genç
ürologlar›n tecrübe kazanmas› ve birbirlerini
tan›mas› aç›s›ndan oldukça yararl›.

Kendimle ilgili k›s›ma gelince; bu toplant›
benim sunum yapt›¤›m ilk uluslararas›
toplant› oldu¤u için bafllarda
heyecanland›m ama kongre sonunda
“Improvement of nocturnal enuresis after
adenotonsillectomy in children with
obstructive sleep apnea syndrome” bafll›kl›
çal›flmam›zla “Richard Wolf Award for
Best Poster Presentation” üçüncülük
ödülünü ald›k. (Bu arada kongreye biz
Mustafa Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi
Üroloji AD olarak toplam 5 bildiri ile
kat›lm›flt›k).

Ayr›ca toplant›da ödüllendirmenin olmas›
da akademik çal›flmalar aç›s›ndan ayr›ca
bir motivasyon kayna¤›.
Özellikle genç bilim adamlar›, hem bilimsel
anlamda çal›flmalarla ve hem de zaman
ay›rarak flahsen bu tür toplant›lara kat›lmal›
ve uluslararas› tecrübelerini art›rmal›lar.

Toplant› sonunda ödül alan araflt›rma ve
sunumlar aç›klan›rken san›r›m kimseye
önceden haber verilmemiflti ya da benim
haberim yoktu ama anons edildi¤imde
hissetti¤im mutlulu¤u inan›n anlatamam.
Çok güzel bir duyguymufl bu; “takdir
edilmek, de¤er verilmek”.
Çok samimi olarak flunu paylaflmak
istiyorum; esas›nda bu mutlulu¤un çok
büyük bir k›sm›n› o anda Türkiye'den bir
araflt›rmac› olarak sahneye ç›kmak
oluflturuyor.

SAYI 10 / ARALIK 2009

Yapt›¤›m›z çal›flmalardan bir tanesini sunarken
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Dr. Özgü
Aydo¤du
Ankara
Üniversitesi
Üroloji A.D.
Ankara

2. EUROPEAN
SOCIETY FOR
SEXUAL MEDICINE
(ESSM) / LYON
5 Haziran 1978'de Uflak'da do¤dum. ‹lk
ve ortaokulu Salihli'de okuduktan sonra
liseyi ‹zmir Fen Lisesi'nde tamamlad›m
ve 2004 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi
(‹ngilizce) T›p Fakültesi'nden mezun
oldum.
May›s 2005 tarihinden beri Ankara
Üniversitesi Üroloji Anabilim Dal›'nda
araflt›rma görevlisi olarak çal›flmaktay›m.
Yirmidokuz Eylül 2009 tarihinden itibaren
üç ayl›k süre ile 'Avrupa Üroloji Derne¤i
Burs Program› (European Urological
Scholarship Programme)' dahilinde
Avusturya Innsbruck Üniversitesi Pediatrik
Üroloji Anabilim Dal›'nda bulunmaktay›m.
Bu süre içerisinde Fransa'n›n Lyon
flehrinde düzenlenen 12. European Society
for Sexual Medicine (ESSM) Kongresi'ne
Ankara Üniversitesi Pediatrik Üroloji
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Say›n
Profesör Doktor Y.Tarkan Soygür ve
Uzman Doktor Berk Burgu'nun
rehberli¤inde gönderdi¤imiz çal›flmalardan
birisinin sözlü sunu, di¤erinin ise poster
sunusu olarak kabul edildi¤ini ö¤rendim.
Kongreye kat›labilmek için maddi destek
amac›yla Türk Üroloji Derne¤i'ne
baflvurdum.
K›sa süre içerisinde olumlu cevap ald›m
ve kongreye ait kay›t, ulafl›m ve
konaklamay› içeren tüm masraflar Türk
Üroloji Derne¤i taraf›ndan karfl›land›.
Daha önce yurt d›fl›nda düzenlenen bir
kongreye kat›lma ve sunum yapma f›rsat›m
olmam›flt›. Lyon'da kat›ld›¤›m kongre
benim aç›mdan çok önemli bir deneyim
oldu.
Ayr›ca yaflad›¤›m bu tecrübe bundan
sonraki yurt d›fl› kongrelere kat›lmak ve
çal›flmalar›m›z› sunabilmek ad›na motive
olmam› sa¤lad›.

Dr. Osman
Köse

T.Ü.D 6. TIPTA
UZMANLIK
Ö⁄RENC‹LER‹ SINAVA
HAZIRLIK KURSU /
ANKARA
22 - 24 EK‹M 2009
KIZILCAHAMAM
HALA AS‹STANIM. HALA
Ö⁄REN‹YORUM!
Hekimlik yapman›n bu kadar meflakkatli
olaca¤›n› ve günden güne daha da
zorlaflaca¤›n› bilmiyordum. Bir insan›
sevmeyle bafllayacakt› her fley,
hekimli¤in temeli de bu olmal›yd› zaten.
Handan hamamdan geçtik.
Gün ›fl›¤›ndaki hissemize raz›yd›k.
‹lk oturum bafll›yor, salon h›nca h›nç dolu.
Kimi yeni uzman olmufl, kimi uzmanl›k
s›nav›na girecek olman›n heyecan› ile
endifleli; kiminin daha önlerinde upuzun (!)
bir y›l var. Fakat herkes ayn› paydada
birlefliyor. Alt› y›ll›k t›p e¤itimi ve befl y›ll›k
asistanl›k süresi sonunda ne yaz›k ki daha
yolun bafl›nday›z.
De¤il her geçen gün, her çeyrekte hocalar
de¤ifliyor. Bizler ayn› yerlerimizde bazen
dikkatli, bazen hafif flekerleme tad›nda
anlat›lanlardan bihaber yahut fark›nda
dinliyoruz, yenileniyoruz. Akflamlar› lobide
hocalar›m›zla yeri geliyor meslekten yeri
geliyor hayattan konufluyoruz,
endiflelerimizi anlat›yoruz.
Benim ve benim gibi birçok arkadafl›m için
kursun anlam›; memleketimin her
köflesinden hocalar›m›z gelecek, üroloji
deryas›n› üç günde hap yap›p bize
vereceklerdi ve sonunda biz birer Campbell,
yetmedi 2009 EAU guideline olarak
ç›kacakt›k. Asl›nda yalan da de¤il anlat›lan,
konuflulan yahut tart›fl›lan her konu bu
eksende idi. Ben ne kadar ürolo¤um
sorusunun baflrolde oldu¤u s›nav için ve
belli bir standard› yakalamak ad›na en
güzeli ancak böyle olabilirdi. Bunun
paralelinde dersler, tart›flmalar, aktiviteler,

konaklama her fley çok güzeldi. Yine de
tüm güzelliklerinin yan›nda tart›flma
bölümlerinin daha uzun tutulmas›, üroloji
ordusunun daha küçük birliklere ayr›lmas›
halinde daha da lezzetinden doyum
olmayan bir kurs olabilirdi.
Fakat bütün bunlar›n üstünde üç uzun
günün sonunda sabah›n ilk ›fl›klar› ile
Ankara'y› selamlarken akl›mda de¤erli
hocalar›mdan duydu¤um tek bir cümle :
'Ben hala asistan›m ve hala ö¤reniyorum'.
Testis tümörlerinde tedavi protokollerine
veya k›lavuzlara programlanm›fl belle¤ime
en koyu kalemle çizilmifl bir imzayd› bu
cümle. Hani yolculuklarda mola vermek
akl›m›za gelir de bu hayat yolculu¤unda,
biraz durup dinlenmek akl›m›za gelmez.
Belki zaman kayb› olarak görürüz. Asl›nda
biz yeni üroloji uzman adaylar›,
hocalar›m›zla e¤itimimize ve yaflam biçimi
haline gelen mesle¤imize K›z›lcahamam'da
küçük bir mola verdik.

Evet asl›nda kursun bana göre anlam›
buydu. Bizim için, yetiflen yeni ürologlara
bir fley daha katabilmek ad›na uzaktan
veya yak›ndan gelen hocalar›m›zla samimi
bir molayd›.
'Mola: Tamamen durmamak için durmak'.
Yere çökmüfl sisi da¤›tarak otobüsümüz,
Ankara'ya do¤ru yol al›yoruz.
Biraz yorgunuz ama mutluyum,
heyecanl›y›m çünkü yolun bafl›nday›m,
hala ö¤reniyorum ve gün ›fl›¤›ndan çok
çok daha fazlas›na sahibim.
Tüm hocalar›ma ve eme¤i geçen herkese
teflekkür ederim.

œ

Türk Üroloji Derne¤i'nin özellikle halen
uzmanl›k e¤itimine devam eden araflt›rma
görevlilerine yönelik bu uygulamas›n›n
takdire de¤er oldu¤unu düflünüyorum.
Türk Üroloji Derne¤i'ne bana bu f›rsat›
sa¤lad›¤› için teflekkür ederim.
Kongre boyunca manevi deste¤ini
esirgemeyen Türk Üroloji Derne¤i Baflkan›
Say›n Profesör Doktor Atefl Kad›o¤lu'na
ve Türk Androloji Derne¤i Baflkan› Say›n
Profesör Doktor M.Önder Yaman'a ayr›ca
teflekkür eder ve sayg›lar›m› sunar›m.

œ
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AVRASYA’DAN HABERLER

Dr. Zarifjon Murodov

ÖZBEK‹STAN

Dr. Bolot Rustambakov

Ankara’daki toplant› hakk›nda flunu
söyleyebilirim ki biz kendi ülkemizde bu
gibi toplant›lar s›nava haz›rl›klar olmad›¤›
için ilk önce ismini sinava haz›rl›k diye
duyunca çok ilginç ayn› zamanda çok
merakl› geldi. Ve program› ele ald›¤›mda
bir kere flafl›rd›m çünkü 3 günde tüm üroloji
ekstra konuflmalar bitince s›nav.
fiununu da belki ayr›nt›l› göstermek bence
mümkün olur yani türk cumhuriyetlerinden
katilimcilarin daveti de ilk defa
gerçeklefltirildi bu da gelenlerin kendi
ülkelerinde bu gibi hazirlanmalarin
gerceklefltirimesini iste¤ini oluflmas›d›r.

K›rg›z›stan Üroloj› okulunu temsilen
21-24 Ekim Ankarada gercekleflen
toplant›ya kat›ld›¤›mdan dolay› çok
memnun oldum. Hergün ürolojinin farkl›
konular› hakk›nda ilgi çekici sunumlar
izleme f›rsat› bulduk.
Sunumu yapan hocalar konular› anlafl›l›r
ve ak›c› bir flekilde anlatt›lar. Sunum sonras›
yap›lan tart›flmalarla konular daha iyi
anlafl›l›r oluyordu. Kongre esnas›nda birçok
Türk ve Türki CUmhiriyetlerden gelen
meslektafllar›m›zla tan›flma f›rsat› elde
ettik.
Türk Üroloji Dernegi Baflkan› Prof. Dr. Atefl
Kad›oglu’na davetinden dolay› teflekkür
ederiz. Umuyoruz ki Türk
meslektafllar›m›zla olan iliflkimiz ileride
daha güçlü ve devaml› olucakt›r.

Hatta seçilmifl yeri bile de¤erlendirdim
flehrin merkezinde olmamas›da gayet
güzeldi çünkü tabii diflaridan gelenler
gezme merakiyla s›nava haz›rl›k kursunda
da katiliminda bir eksi etkilenme olabilirdi.

Ben Türk Üroloji Derne¤i’ne özellikle Prof.
Dr. Atefl Kad›o¤lu’cna teflflekür ederim.
Söylemek isterdim ki T›pda Uzmanl›q
Ögrencilerinin haz›rl›k kursu yüksek
profesional flekilde düzenlenmiflti.
Azerbaycan’dan davet olunan 7 kiflilik ekib
21 Ekim 2009 tarihinde Ankara hava
liman›nda çok semimi flekilde karfl›land›.
Kongre kendi ifline 22 ekim tarihinde
bafllad› ve 3 gün devam etdi Kongre gidifli
ve de¤iflik alanlarda Profesörlerin
sunumlar› çok yüksek merakla karfl›land›.
Kongren›n program›nda olan konular
profesorlar taraf›ndan ayr›nt›l› flekilde
anlat›ld› ve en son tedavi flekilleri anlat›ld›.

Kongre gidiflinde bende boyle b› düflünce
olufltu ki Türk Ürolojisi Avrupa ve dünya
uroloj›s› ile ayn› konumdad›r.
Boyle kurslar›n olmas› t›pda uzmanl›k
ogrencileri ve genc ürologlar ve eski
sovetler birliyinde olan Türk dilli
devletlerinden olan ürologlar icin cok faydal›
oldu.

Konuflmalar› elimize verilen kitap CD’ler
karfl›laflt›r›rken hepsinin hemen hemen
tam oldugundan çok memnun oldum.
Biz arkadafl›m Maksud ile uçakta geri
dönuflte her noktalari tek tek konuflup çök
güzel oldugunu ve genel anlamda herkesin
memnun kaldigi kendi halimizce düflündük
ve bunun devamli ve hatta ki di¤er ülkelerde
de yap›lmas› için biz neler yapabiliriz diye
baz› planlamalar yapt›k.

Türk Üroloji Derne¤i’nin bir sonraki
toplant›s›nda Azerbaycan’dan daha çok
hemkar›m›n kat›lmas›n› dilerim.
Son olarak Prof Dr. Atefl Kad›o¤lu’na ve
Türk Üroloji Derne¤i’nin tüm ekibine
teflekkür ederim.

Hepsi için teflekkürler.
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Türk Üroloji Derneginin sponsorlu¤u
ile 22-24 Ekim tarihlerinde Ankara
K›z›lcahamam Patalya Otelde gec›r›len
kongreye davet edildiyimden dolay›
büyük mutluluk duydum.

Ürojinekoloji, üriner enfeksyonlar,kad›n
ürolojisi, androloji, üroonkoloji,endoüroloji,
konular› özellikle çok ilgi çekici oldu. Tüm
bolümlerden vaka tart›flmalar› çok
enteresan oldu.

S›nava haz›rl›¤›n yo¤un program›n›n
yan›s›ra sosyal program›n duzenlenmesi
katilimcilarin gündüz yorgunlu¤unu
hissettirmemeye yönelik güzel çabad›r diye
düflündüm.

œ

Dr. Memmedhüseyin Garayev

AZERBAYCAN

KIRGIZ‹STAN

Merhaba
Her fleyden önce bize gösterdi¤iniz
sayg›dan dolayi kendi teflekkürlerimi
sunar›m.

haberler

œ

œ

œ
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BÖLGELERDEN HABERLER

haberler

Dr. Selamettin
Demir

ÜROLOJ‹ UZMANLI⁄I:
BAfiLARKEN VE
B‹T‹R‹RKEN
KARfiILAfiTIRMALI
B‹R ANAL‹Z
Bu meslek uzun soluklu bir maratondur.
Di¤er mesleklerin aksine 6 y›l gibi uzun
bir ö¤rencilik süreci, akabinde pratisyen
hekimlik, uzun süren haz›rl›klar, TUS
karabasan› ve asistanl›k. Kariyer yapm›fl
bir doktorun geriye dönüp bakt›¤›nda
uzun uzun anlataca¤› en meflakkatli
y›llard›r asistanl›k y›llar›. Belkide
asistanl›k deyince ço¤u
meslektafl›m›nda akl›na ''zorluklar›''
gelir.
Üroloji branfl›n› seçmemin nedenlerinden
biri her asistan›n klasik laflar›ndan ''spesifik
bir dal'' olmas›ndand›. T›p fakültesi
ö¤rencilik y›llar›mda aç›kças› düflündü¤üm
bir branfl olmad›¤› için çokta bu branfl
konusunda bilgi sahibi de¤ildim. Klasik
ö¤renci bilgisi; böbrek, tafl, prostat, cinsellik,
üreme…vs. Ancak bu kadarda spesifik bir
dal oldu¤unu da tahmin etmemifltim. ‹lk
asistanl›k günlerimde sanki t›p d›fl›nda
baflka bir alana gelmifl gibi hissetti¤im
günleri unutmufl de¤ilim. Klasik t›p
e¤itimimin yetmedi¤i, her fleyi dan›flmak
için flaflk›n tavuklar gibi k›demli veya uzman
a¤abeyleri arad›¤›m›z günler çokta uzak
de¤il. K›sacas› bu zor asistanl›k y›llar›na
bir de al›flt›¤›m›z dahili pratisyen
bilgilerinden çok farkl› bir alanda kendimizi
bulmam›z, bu zorluklar› kat ve kat artt›ran
faktörler idi.
Ben bu yola ç›karken her fleye ra¤men bir
kat daha zor olaca¤›n› bilsemde uzmanl›k
e¤itimimi e¤itim ve araflt›rma hastanesinde
almak istedim. Bunun avantajlar› kadar
dezavantajlar›n›da ziyadesiyle yaflam›fl bir
asistan olarak e¤itimimi tamamlam›fl
olman›n hakl› yorgunlu¤unu yaflamaya
devam etmekteyim.
Kendimi zorlu bir etab›n ard›ndan art›k
rahatça soluklanaca¤›m bir döneme
bafllam›fl gibi hissediyorum. Art›k daha
sakin ve daha sosyal bir yaflam imkan›
bafll›yor. Umarm öyledir!!!...
fiimdi dönüp geçmifle bakt›¤›mda özellikle
ilk iki y›l›m›n ne kadar soluk solu¤a geçti¤ini
hat›rl›yorum. Adeta hastane d›fl›nda bir
yaflam›m›n olmad›¤› akflam evde de
çal›flmalar›m›n bitmedi¤i zor zamanlar…
Ö¤rencilik yaflam›n› hala dolu dolu
hissettiren, hiçbir zaman o atmosferden
ç›kman›za izin vermeyen ayn› zamanda
da bir çok yükün üzerinizde oldu¤u süreçtir
asistanl›k y›llar›… Özelliklede üroloji
asistanl›¤› y›lar›. Çünkü di¤er branfllardan
arkadafllar›ma bakt›¤›mda özellikle dahili
branfllarda sanki do¤ufltan uzmanm›fl gibi
davran›yor, tart›fl›yor, sorumluluk
al›yorlard›. Belkide yabanc› olmad›¤› bir
ortama girdikleri içindir. Ama ürolojide her
fley sil bafltan, ço¤u fley size yabanc›.
Zaman zaman bölümümü de¤ifltirip
de¤ifltirmeme gelgitlerini yaflad›¤›m
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anlar›m› unutamam. Ancak efliminde
deste¤iyle gördümki (anlad›mki) hem
cerrahi hem de klinik olarak çal›flmay›
sevdi¤imden bu bölüm bana en uygun
oland›. (bakal›m ileriki zamanlarda
görece¤iz!).
Gün afl›r› nöbetçi oldu¤um zamanlar bitmek
bilmiyordu. Eminim her yeni bafllam›fl
asistan›n kurdu¤u cümledir ''bu befl sene
nas›l geçecek'' diye kendini soka¤a
att›¤›nda… Biten gündüz mesaisinin
ard›ndan gece nöbeti, gece nöbetinin
ard›ndan tekrar gündüz mesaisi, derken
36 saatimi hastanede geçirdi¤im y›llar›m›
unutmak mümkün de¤il. Her türlü
yorgunlu¤a ra¤men (evde beflik sallamay›
katm›yorum) tamamen dinç olman gereken
ameliyatlarda cabas›. San›r›m bu flekilde
çal›flan nadir bölümlerden biridir üroloji
bölümü.
Pratik yapma aç›s›ndan yeterli f›rsat
buldu¤um ama ayn› zamanda da her
aç›dan beni oldukça yoran, y›pratan,
olgunlaflt›ran asistanl›k y›llar›m› san›r›m
bende hep zorluklar› ile anaca¤›m.
Sosyal hayattan önemli ölçüde
soyutland›¤›m bu süreçte her zaman
sevdiklerimin manevi deste¤ini hissettim
ve bu tarz desteklere çevremdeki ço¤u
asistan arkadafl›m›nda ihtiyaç duydu¤unu
gördüm.
Uzmanl›¤a giden asistanl›k sürecinde al›nan
e¤itim, uzman olduktan sonra üstüne birde
sorumluluk eklenerek meslek hayat›
boyunca devam etmektedir. Uzmanl›¤a
yeni geçifl yapt›¤›m bu günlerde
rahatlaman›n keyfini yaflarken, bilgi ve
birikimlerimle kendine güvenen bir uzman
doktor olarak yeni görevime bafllamay›
umut ediyorum….

œ
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BAfiARI TESADÜF
DE⁄‹LD‹R:
Belçika UCL
Üniversitesinin Baflar›s›
Neye Dayan›yor?
University Catholique de Louvain
UCL E¤itim ve Araflt›rma Dinami¤i
Prof. Dr. ‹brahim ORTAS, Çukurova
Üniversitesi
Daha önce birkaç kez bilimsel iflbirlikleri
çerçevesinde bulundu¤um Belçika'n›n
Leuvan kentindeki Universitey Catholique
de Louvain (UCL)'nin bilimsel düzeyi ve
e¤itim kalitesi hep ilgimi çekmifltir. COST
870 aksiyonun düzenledi¤i toplant›ya ve
çal›fltaya kat›lmak üzere 13-16 Eylül 2009
tarihlerinde bulunma nedeniyle biraz da
zaman ay›rarak üniversiteyi tan›maya
çal›flt›m.
Toplant›y› düzenleyen bilim kurulu sosyal
programa kent ve üniversiteyi gezdirmeyi
programa alm›fllard›. ‹ki uzman kenti
gezdirerek üniversite ve kentin geçmiflini
ve tarihini anlatt›lar. Daha önce de
üniversiteyi bilimsel olarak incelemifltim,
ancak bu defa acaba buradan ülkemiz için
ne ç›karabilirim diye biraz daha yak›ndan
izlemek istedim.
Leuvan eski bir kent ve Lemanlerin
(Hollanda) baflkenti. Bürüksel yak›n
zamana kadar Leuvan yak›n›nda küçük
bir kasaba olarak an›l›rm›fl. Kent
gerçekten tarihi bir kent, müzeleri ve sanat
galerileri ile tan›n›yor.
Sosyal yaflam› ço¤unlukla genç üniversite
ö¤rencileri ekseninde dönüyor gibi
geldi bana.

Erasmus'un ve Big Bang'n›n
Teorisyeni Georges Lemaitre gibi
Bilginlerin veFilozoflar›n
Üniversitesi
University Catholique de Louvain UCL.
1425 y›l›nda kurulan UCL Bologna gibi
dünyadaki ilk üniversitelerinden olup
Avrupa'n›n bugünkü öncü
üniversitelerinden olan Oxford, Cambridge,
Paris, Coimbra ve Heidelberg
üniversitelerinin anas› say›l›yor.
Üniversite dünyaca bilinen bir çok ismin
ö¤retim üyesi ve profesör olarak an›ld›¤›
bir üniversite. Hümanist Erasmus,
co¤rafyac› Mercator, Anatomist Vesale,
Big bang teorisinin öncüsü Georges
Lemaitre ve Filozof Jean Ladriere
gibi ünlüler yanda Nobel ödüllü bilim
adamlar› ve düflünürleri ile tarihi gurur
yaflamaktad›r. UCL bugün birbirlerine
k›zkardefl iki yerleflkeden (kampus)
oluflmaktad›r.
Üniversite e¤itiminin Frans›zca yap›lmas›na
Leuvan kentinin sakinleri ve ö¤rencileri
karfl› ç›kmas› ile Frans›zca konuflan ve
Flâmanca konuflan iki ayr› kampusa
dönüfltürülmüfl. Ana kampus en eski
üniversite Hollandal›lar taraf›ndan kurulan
ve Flemifl olan ise Leuvan'de
bulunmaktad›r. Leuvan eski bir Hollanda
kenti olu¤u için Flemifl dili konuflmaktad›r.
Frans›zca konuflan k›sm› ise Brüksel ve
Louvain-la Neuve de yeniden
örgütlenmifltir. 1971 y›l›nda yeni kampus
Louvain la Neuve Welloonlar›n kalbinde
kurulmufl. Ancak T›p Fakültesi Cliniques
Saint-Luc Bürükselde oluflturulmufl.
Üniversite Tam Bir Bilim Üretim
Merkezidir
Ülkenin ve Avrupa'n›n önde gelen say›l›
üniversitelerinden. Üniversiteler
özerk olduklar› için sorun yerinde çözülüyor.
Toplant›ya kat›lanlara verilen kay›t

çantas›nda üniversite katalogundaki bilgiler
üniversitenin kimli¤ini anlat›yor.
Katalogdan edindi¤im baz› bilgiler flöyle;
2008 y›l› verileri ile Shanghai üniversitesi
kriterlerine göre Avrupa Üniversiteleri
aras›nda 35-58 s›ralar› ars›nda, Dünyada
101-151. s›ralar aras›nda bulunmaktaym›fl.
1997-2007 y›lar› aras›nda 17.629 bilimsel
makale yay›nlanm›fl. 2007 y›l›nda 10 yeni
patent al›nm›fl. FP 6. Çerçevesinde 140
proje alm›fllar. 2008 y›l›nda 83 455 000
Euro para araflt›rma için ayr›lm›fl.
1999 y›l›nda al›nan bir kararla üniversite
de¤iflik kaynaklardan destek alarak 25
alanda stratejik projeleri desteklemektedir.
Genelde üniversite iddial› oldu¤u alanlarda
ve stratejik önemi olan alanlarda ayr›cal›k
yaratarak birimleri ve bilim insanlar›n› ayr›ca
desteklemektedir. Ayr›ca uluslararas›
alandaki mobility programlar› ve ö¤renci
de¤iflimi ve yurtd›fl› araflt›rma proje
Üniversitenin Güçlü Bir
Araflt›rmac› Kadrosuna Sahiptir
Üniversitenin e¤itim, araflt›rma ve servis
hizmetleri görevi ile ifllevini
geçeklefltirdikleri belirtiyorlar. Bafllang›çta
Katolik e¤itim vermek üzere oluflturulan
üniversite, flimdi halen din, tarih ve felsefe
alan›nda önemli çal›flma yapmakla beraber
a¤›rl›kl› olarak t›p, fen, sosyal bilimlerden
olufluyor. Belçika'n›n en büyük T›p
Fakültesi, güçlü bir teoloji fakültesi ve
hukuk fakültesi yan›nda felsefe ve sosyoloji
fakülteleri bulunuyor. UCL'nin felsefesi
araflt›rma ve e¤itimde yarat›c›l›k ve
mükemmeliyet merkezleri ile
öncü olmay› hedeflemektedir.
Üniversitenin 21 bin ö¤rencisi ve 5 bin
akademik ve idari personeli ile yerel oldu¤u
kadar uluslararas› komumda
bulunmaktad›r. Üniversitenin 2568

araflt›rmac›s›, 826 akademisyeni ve 1742
araflt›rma ve teknik personeli
bulunmaktad›r. Teknisyenler
araflt›rmac›lardan sonra üniversitenin
araflt›rma dire¤ini oluflturuyorlar. Her
ö¤retim üyesinin özellikle uygulamal›
bilmelerde bir veya iki teknisyeni bulunuyor.
Ö¤retim üyesi olarak üniversite ile
anlaflman›za ba¤l› olarak de¤ifliyor.
Avrupal›lar ile ayn› ortamda bulunan ve
onlarla ayn› platformlarda bilim yapmaya,
verilerini sunmaya çal›flan bir bilim insan›
olarak Avrupal› hocalar›n sahip oldu¤u
olanaklar ile kendi durumunuzu
karfl›laflt›r›nca durumu yazmaktan baflka
çare kalm›yor. Toplant›y› düzenleyen
hocan›n ekibinin de 60 kiflinin oldu¤unu
ve ço¤unlu¤unun doktora yapan ö¤renciler
oldu¤unu duyunca iyice afla¤›l›k
kompleksine kap›lmadan dar›s› bir gün
ülkemizin bilim insanlar›na demekten baflka
söz kalm›yor.
Üniversite ‹ddial› Alanlarda
Ayr›cal›kl› Olarak Öne Ç›kmay›
Benimsiyor
Üniversite 2004 y›l›nda Bologna
deklarasyonu ile Belçika yöneticilerinin
talebi ile bir çok alanda ülkenin öncü
üniversitesi olarak ilgili
iflbirliklerinin sa¤lanmas› ve uluslararas›
bir yap›ya kavuflmas› istenmifltir.
UCL'nin bugün ço¤unlu¤u Avrupa ülkeleri
olmak üzere 500 üniversite ile
partner anlaflmas› bulunmaktad›r. Ayr›ca
UCl art›k Bologna'dan ba¤›ms›z tek
bafl›na kendi de¤iflim program›n›
oluflturmufl durumdad›r.
Bugün üniversitenin befl ö¤rencisinden biri
yabanc› ve 120 ülkeden ö¤renciler
bulunmaktad›r. Yüksek Lisans ve Doktora
program›na önem veriliyor ve
ö¤rencilerin dörtte biri di¤er partner
üniversiteler ile iflbirli¤i içinde
yüksek lisans ve doktora yapmaktad›rlar.
Belçika
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K›sa süreli¤ine bulundu¤um toplant›y›
organize eden bölümde gördü¤ün onlarca
de¤iflik ülkeden doktora ö¤rencilerinin her
birinin renklili¤i insan›n içini aç›yor.
Üniversite E-devlete ve EÖ¤renmeye geçiyor.
E¤itim çok iddial› olduklar› bir alan.
Ö¤rencilerin yeni ilgi alanlar›, yeni
yetenekler ve yaflama alanlar›
kazand›klar›n› belirtiyorlar. Ö¤rencileri
kendi e¤itim ve ö¤renme yeteneklerini
kendileri zenginlefltirmekte. Yeni
fikirlere aç›klar. Campus yolu ile
E-ö¤renmeye 2000 y›l›nda geçmifller. Yan
dal, yaflam boyu ö¤renme sürecini
uygulamaktad›rlar.
Ö¤renciler için sosyal yaflama önem
verilmektedir. Ö¤rencilerin kendilerini
gelifltirmesi için hiçbir fleyden kaç›n›lm›yor.
Üniversitede Özerklik Önemlidir.
Üniversitelerin temel özeliklerinin bafl›nda
özekli¤i gelmektedir. Üniversite
özekli¤ini belirleyen etmenlerin bafl›nda
ise kendi ö¤rencisini kendisinin
belirlemesi, kendi ö¤retim üyesini
kendisinin belirlemesi, yöneticilerini
belirleyebilmesi, mali kaynak bulabilme ve
yaratabilme gibi faktörler
öncelikli olarak aranmaktad›r. Ö¤retim
üyelerinin maafllar›n› üniversite
yönetimi ile ö¤retim üyesi aras›nda
üretkenlik ve verimlili¤e ba¤l› olarak
belirleniyor. Ö¤retim üyeleri her ders y›l›
sonunda ö¤renci ve akreditasyon
kurulu taraf›ndan denetleniyor. Üniversite
yönetimi maafl düzeyinin
belirlenmesinde de¤erlendirmeleri dikkate
almaktad›rlar.
Üniversite Ö¤rencisini Nas›l
Belirliyor
Belçika'da her üniversite kendi ö¤rencisini
kendisi belirlemektedir. UCL T›p
Fakültesi ö¤rencileri d›fl›nda di¤er

ö¤rencilerin lise son s›n›ftaki mezuniyet
s›nav› notlar› ve di¤er lise baflar›
notu ile herkes istedi¤i fakülteye kay›t
yapt›rmakta. Üniversiteye gelen ö¤rencilerin
%60 baflar›s›zl›ktan üniversiteden at›l›yor.
Üniversite e¤itimi çok s›k› ve ö¤rencilerin
çok çal›flmay› gerektiriyor.
Ö¤renci üniversiteye kay›t yapt›r›yor ancak
ilk y›l ö¤rencinin %60 okuyamayaca¤›
düflüncesi ile üniversiteyi terk etmekte veya
bir y›l daha devam etikten sonra
baflaramayacaksa baflka bir alana kay›t
yapt›rabilmektedir. Nas›l anl›yorlar
ö¤rencinin baflar›s›z oldu¤unu? Ciddi
ödevler, s›navlar, sözlü sunular ve dönem
sonu yaz›l› s›navdaki baflar›lar› belirliyor.
Ö¤rencinin dersi kavrama ve anlama
durumu, seminer notu, ödevleri ve s›nav
sonuçlar› gibi baflar› ölçütleri ile kiflinin
üniversiteyi okuyup okuyamayaca¤›na karar
veriliyormufl. Baflaramayan ö¤renci kendi
sorumlulu¤unu kabullenerek okuyabilece¤i
bir alana kayabilmektedir. Aral›klarla ö¤renci
aff› yaparak üniversiteyi okuyamayacak
adama diploma verilmiyor.
Tabii dersler ciddi yap›l›yor. Hocalar yetkin
ve derse gitmeden haz›rlan›yorlarm›fl.
Konufltu¤um bölüm baflkan›, dersim var
ona haz›rl›k yapmam gerekir diyor. Mutlak
bir iki yeni literatür ile ö¤renciye gitmeliyim
diyor. Dersler s›k› ve zor oldu¤u için
ö¤renciler ilk hafta kafadan ders yap›lmaz,
son hafta memlekete kaçmak arada üç
hafta devams›zl›k hakk›m› kullan›r›m
gibi hiçbir lakaytl›k görülmüyor. Hem sistem
buna yer vermiyor hem de yöneticiler bu
konuda çok duyarl›.
Ö¤retim Üyesi Seçimi En Zorlu
Süreç Ö¤retim üyesini nas›l
belirliyorlar?
Ö¤retim üyesi olmak belki de en zor ifl.
Bir bölümde ilanla talep edilen bir kadroya
iyi bir doktora, post-doc, çal›flmas› çok

say›da iyi dergide yap›lm›fl yay›n ve di¤er
çal›flmalar› dosya ile baflvurularak
yap›lmaktad›r. Adaylar içinde en iyisi
al›nmaktad›r.
Adaylar›n yeterli düzeyde bilim adaml›¤›
ve ders verebilece¤i kanatt› oluflmasa hiç
kimse al›nmayabiliyor da. Bilim insan› çok
de¤er görüyor.
Üniversiteyi gezdiren rehber üniversitenin
ünlü flahsiyetler il tan›nd›¤›n› belirtirken,
bir arkadafl›m›z flimdiki profesörleri
sordu¤unda. Profesör denilince söz özü
güvenilir ve fikrine baflvurulan kifli olarak
biliniyor.
Ayr›ca akademisyenlerde art›k bilimsel
bilgisi yan›nda kültürel alt yap›s›n›n da
önemsendi¤ini belirtiyorlar. Toplumun
ö¤retim üyelerinden biraz entelektüel
derinlik istedi¤ini anlad›m.
Toplant› yeme¤inde de¤iflik ülkelerden
gelen bilim insanlar› ile yapt›¤›m›z
konuflmada Avrupa'da bilim insanlar›n›n
akademik aflamada mutlaka baflka bir
kurumda yer aramak zorundad›r. Avrupa
ve Amerikan üniversitelerinin dinamizmi
kanaatimce akademik kadro aflamams›nda
baflka bir üniversitede kadro bulma
kofluluna ba¤l›d›r. Ayr›ca akademik
kariyerlerinde bir baflka üniversitede yer
arams›n›n hem kiflinin özgüvenle çal›flmas›,
hem daha yüksek maaflla pazarl›k
masas›na oturmas› olanak tan›d›¤›n›.
Ayr›ca kurumlar›n belirli kiflilerin kendi
kafadar flekillenmesine olanak vermemesi
bak›m›ndan önemsendi¤ini gördüm.
Yöneticilerini Nas›l Seçiyorlar
Rektör May›s 2009 da seçilmifl. Bütün
profesörler, belirli oranda ö¤renciler
ve çal›flanlar›n oylar› ile rektör belirleniyor
ve Milli E¤itim Bakan› at›yor. Rektörün

baflar›l› olmas› durumunda ikinci defa
seçilebilmektedir. Sistem Frans›z
modelinden al›nm›fl gibime geldi.
Seçim komisyonu seçime kat›lacak
adaylar›n özelliklerini belirliyor adaylar
projelerini ö¤rencilere, çal›flanlara ve
üniversiteye anlat›yor. fiaka yollu
e¤er aday seçildikten sonra verdi¤i sözü
tutmasa ne olur? diyorum. Rektör
sayg›n kiflidir. Yapamayaca¤› sözü
söylemez. Binlerce ö¤retim üyesi, çal›flan,
ö¤renci ve aileler rektöre güvenmek
zorundad›r. Pekâlâ, seçimlerde adam
kay›rma, kiflilere ayr›cal›k yaratmak, kadro
sözü gibi nepotist yaklafl›mlar
yaflan›yor mu? Böyle fleyler burada
bilinmez. Herkes liyakati ile üniversitede
çal›fl›r. Herkes bir birinin bilimsel düzeyini
bildi¤i için, yönetim hak etmedi¤i hale
kimseye ayr›cal›k yaratmaz. Ö¤retim üyesi
bilgisi, bilim yapma ve sunma kapasitesi
ile üniversiteye al›n›r ve üniversite ile
aras›ndaki anlaflma d›fl›nda ayr›cal›k
sa¤layamaz. Her fley proje üzerinde geliflir.
Yeni Rektör'ün hedefi daha çok uluslararas›
iliflkiler oldu¤u aç›kland›.
Üniversite olarak uluslar aras› iliflkiyi teflvik
etmekte imifller. Ö¤retim üyelerinin
üniversiteye al›nmas›nda bu iliflkileri
sa¤layabilme kapasitesinin
de kriter olarak al›nd›¤› belirtiliyor.
Dekan Seçimi
Dekan fakülte üyeleri taraf›ndan belirleniyor.
Seçim öncesi ilan veriliyor
ve adaylardan arana özellikler belirleniyor.
As›l önemli olan bölüm, enstitü
baflkanl›¤›d›r. Üniversitenin bilimsel mortu
ve tafl›y›c›lar› bölüm ve enstitü
baflkanlar›d›r. Bölüm baflkanlar› genelde
profesörlük ile eflde¤er oldu¤u için
ilanla herkese aç›k ve aday›n prestijine
ba¤l› olarak anlaflma ile
sonuçlanmaktad›r. Profesör ve bölüm
baflkan› bir seminer ile temel bilimsel

Belçika
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çal›flmalar›n› ve projelerini aç›klayarak
çal›flanlar›n güvenini almak zorundad›r.
Özet olarak, bat›n›n geliflmifl üniversiteleri
aras›nda önemli bir yeri olan UCL'n›n
kendine özgü üniversite gelenekleri var.
Güçlü bir tarihi ve felsefi geçmifle sahiptir.
Üniversitenin sa¤lam gelenekleri bulunuyor.
Ayr›ca niteli¤i yüksek bilim insanlar›na
sahip. Bilim insanlar›n›n üniversitede kalma
koflulu sürekli proje ve yay›n yapmak
oldu¤u için ciddi bir rekabet ve çal›flma
temposu hakim. Bunu her alanda
laboratuarlardaki ö¤rencilerde bile
hissedebiliyoruz. Bilimsel kapasitesi bu
yüzden çok yüksek. Üniversite
yönetimi liyakate dayal›, flekilleniyor ve
amaç üniversiteyi sürekli ileriye tafl›mak.
Rektörler vizyon ve misyon sahibi. Nitelikli
ö¤renci profiline sahip, ilk iki y›lda
ö¤rencinin yar›s› ilgili bilim alan›nda
okuyamayaca¤› gerekçesi ile okuldan
ayr›lmak zorunda kal›r. Bizdeki gibi
bitiremedi diye ö¤renci aff› ile zorla diploma
verilmiyor. Bir kez daha geliflmifl
üniversitelerin yerleflik geleneklerinin
oldu¤a, kiflisel argümanlardan ar›nd›klar›,
liyakate dayal› bir akademik kadro ve
yönetim anlay›fl›n›n yeni e¤itim ve ö¤retim
y›l›n›n bütün üniversitelerimiz için hay›rl›
olmas›n› dilerim.
Üniversitelerimin aç›ld›¤› bu günlerde
ülkemiz üniversitelerinin sorunlar› ve iflleyifli
ile geliflmifl bat› üniversiteleri ile
karfl›laflt›rd›¤›mda neden ilk 500 üniversite
içinde olmay›fl›m›z› daha iyi anl›yorum.
Umar›m bir gün bizde de bat›l› anlamda
bilime önem verilir. Üniversiteler,
üniversiteyi okuyabilecek ö¤renciler ile
e¤itim yapar.
Bilim ve araflt›rma ise bilim adam› niteli¤i
yüksek araflt›r›c›lar ile hiçbir maddi
ve manevi sorun yaflamadan bilim yapma
flans› bulur.

Prof. Dr. ‹brahim ORTAS

œ

klinikler

Dr. Ahmet
Aydemir

KONYA E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA
HASTANES‹
Hastanemiz 1968 y›l›nda Sosyal
Sigortalar Kurumu (SSK) 250 yatakl›
bölge hizmet hastanesi olarak
kurulmufltur. Hastanemizin ilk üroloji
uzmanlar› Op.Dr.Kemal Bozdemir ve
sonras›nda Op.Dr. Metin Kaya Ergüven
olup 1969 y›l›nda genel cerrahi servisi
içinde üroloji klini¤ini kurmufltur,
sonraki y›llarda bir çok ürolog
hastanemizde hizmet vermifltir.
2004 y›l›nda yeni binas›n›n hizmete
aç›lmas›yla 740 yatakl› olan hastanemiz,
2005 y›l›nda SSK hastanelerinin Sa¤l›k
Bakanl›¤›'na devredilmesiyle, Meram
Devlet Hastanesi, 2006 y›l›nda ise Sa¤l›k
Bakanl›¤›'n›n 'E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi' olmas› karar›yla Konya E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi ad›n› alm›flt›r.
Hastanemizde 175 uzman, 45 pratisyen
ve 25 asistan doktor olmak üzere 1669
personel çal›flmakta olup, günde 6000'den
fazla poliklinik muayenesi yap›lmaktad›r.
Hemen tüm dal ve yandallarda hizmet
veren hastanemizde, biri kalp cerrahisi
olmak üzere 12 ameliyathane, dahili,
cerrahi, acil ve reanimasyon yo¤un bak›m
üniteleri de mevcuttur.

Hastanemizde Çocuk Hastal›klar›, Genel
Cerrahi gibi baz› kliniklerde fief atamas›
yap›lm›flt›r ve asistan e¤itimi verilmektedir,
ancak halen Üroloji klini¤inde flef
bulunmad›¤› için asistan e¤itimi
yap›lmamakta olup, yedi üroloji uzman›
hizmet vermektedir.
Üroloji Uzmanlar›m›z Dr. Mehmet
Nurugengi 1980, Dr. Ahmet Aydemir 1981,
Dr. Ak›n Yolafl 2004, Dr.Kenan Korkmaz
2006, Dr. Erdal fiengül 2008, Dr.Zafer
Yüzüak 2008 ve Dr. Ruhi Sar› 2009
y›l›ndan bu yana klini¤imizde hizmet
vermektedir. Her uzman›m›z kendi
poliklini¤inde, kendi sekreteri ile çal›flmakta
olup, hastalar›m›z›n hekim seçme hakk›
mevcuttur.
Önceki y›llarda donan›m ve personel olarak
birçok eksi¤i olan ve baflka kliniklerle
birlikte çal›flan üroloji klini¤i, E¤itim ve
Araflt›rma Hastane olmas›ndan sonra ciddi
bir geliflim göstermifl, hekim say›s› ve buna
paralel olarak ameliyat say› ve çeflitlili¤i
artm›flt›r. Poliklini¤imizde y›lda 50.000
dolay›nda hasta muayene edilmekte, 1000
kadar sistoskopi ve küçük müdahale

yap›lmaktad›r. Servisimizde 2000 civar›nda
hasta yat›r›l›p, 1800 kadar ameliyat
yap›lmaktad›r. Üroloji klini¤i 25 yatakl›
ba¤›ms›z bir servis olup, bize ait
ameliyathanemiz ve kat yo¤un bak›m
ünitemiz vard›r.
Klini¤imizde 7 hemflire, 1 sa¤l›k memuru,
1 t›bbi sekreter, 6 hizmetli çal›flmaktad›r.
Ameliyathanemizde endovizyon sistemi ve
laparoskopi ile bipolar rezektoskopumuz
ve poliklini¤imizde fleksible sistoskopi ile
ürodinami laboratuar› mevcut olup, ESWL
cihaz› da al›m sürecindedir.
Perkütan nefrolitotomi için de haz›rl›k
aflamas›nday›z. Güncel ürolojik giriflimlerin
birço¤unu en son teknolojiyi kullanarak
yapmaktay›z.
Hastane idaresinin deste¤iyle eksiklerimizi
h›zla tamaml›yoruz ve modern bir üroloji
klini¤i olarak hizmet veriyoruz.

œ
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ÜROLOGLARIN HOB‹LER‹
HEP‹M‹Z‹N B‹R HOB‹YE
‹HT‹YACI VAR
Çok a¤›r bir e¤itim sürecinden geçtik.
E¤itim y›llar›n› birer birer tüketirken
yafl›m›z›n ilerledi¤ini farkedemedik bile.
Çünki bu süreç hem çok zorlu idi hem
de etraf›m›z› görecek halimiz yoktu belki
de. Ancak Üroloji'nin hatta tababetin
d›fl›nda da bir hayat›n varoldu¤unu
birtak›m hobilere yöneldikçe anl›yor
insan.

hobiler
TOPRAKSIZ TARIM

Topraks›z tar›m; her türlü tar›msal
üretimin toprak yerine içine besin
eriyikleri konulmufl su ile beslenen kat›
ortamlarda veya ayn› flekilde
haz›rlanm›fl su içine bitkilerin
dikilmesiyle yap›lmas›d›r.

Herkesin kendine göre bir hobisi var, kimi
güzel sanatlarla ilgileniyor resim yap›yor,
kimi beste yap›yor flark› söylüyor, kimi de
benim gibi toprakla u¤rafl›yor.

Toprak bitkilere su,besin sa¤lar ve bitkilerin
dik olarak durmalar›n› temin eder. Bu
gereksinmeler sa¤land›¤› takdirde bitkiler
topraks›z ortamlarda yetifltirilebilirler.
Topraks›z tar›mda ürünler daha çabuk elde
edilir,daha fazla ürün al›n›r. Ürünler daha
lezzetli ve dayan›kl› olur.

Toprakla u¤raflmak dedimde asl›nda
topra¤›n sizi u¤raflt›rd›¤› filan yok ne
verirseniz onu al›yorsunuz, hatta fazlas›yla.

Babil in asma bahçeleri ve Aztek lerin duvar
bahçelerindeki bitkilerin bu yöntemlerle
yetifltirildi¤ine ait kan›tlar vard›r.

Tabiat ana çok cömert çünki. Hatta negatif
elektri¤inizi al›p size pozitif elektrik veriyor,
bir o kadar da alicenap yani. Ama onu
sevdi¤inizi belli etmenizi istiyor yani ilgi
istiyor.

19. yy.l›n bafl›ndan itibaren Kanada, ABD,
Hollanda ve ‹ngiltere sömürgelerinde bu
yöntemle tar›m yap›lmaktad›r. Halen
buralardaki seralar›n %90 n› topraks›z
tar›m seralar›d›r.Ülkemlzde ise topraks›z
tar›m seralar› ancak %2 civar›ndad›r.
Topraks›z tar›m tam bir çevre dostudur.
Daha az su harcan›r,daha az gübre ve ilaç
kullan›l›r.

Ben bahçecilikle u¤rafl›yorum. Çok büyük
olmayan bir alanda 2006 y›l›ndan beri
tamamen hobi amaçl› amatör bir faaliyet
yürütüyorum. Bafllang›çta bu iflle ilgili çok
az fley biliyordum.
Fidan dikmenin bir ritüelinin oldu¤unu
ö¤rendim ilk önce. Fidan dikmek topra¤a
insizyon yapmak gibi bir fleydi mesela.
Topra¤› çapalamak, fidanlar› budamak,
zirai mücadele derken bir mevsimsel
döngünün ne oldu¤unu ö¤rendim.
U¤ur böceklerinin hakikaten u¤urlu ve
faydal› böcekler oldu¤unu ö¤rendim.
Fidanlar›n›za musallat olan haflaralar›
tüketiyorlar çünki.
Ortam yeflillendikçe kufllar geliyor
bahçenize, rüzgar sesinden kufl sesine
geçifl yap›yorsunuz bir anlamda tabiat sizi
terfi ettiriyor. Çiçeklenme att›kça ar›lar
endam ediyor, döllenmeyi art›r›yorlar.
Sonunda meyve veya sebze herneyse,
özellikle çocuklar›m›z için söylüyorum
dal›ndan kopar›p yiyorlar ya onlar için
daha büyük bir keyif olamaz herhalde.

Dr. Levent IfiIKAY

Normal seralara göre 5-10 misli ürün elde
edilebilir ve ürün alma zaman ile s›n›rl›
degildir,çok daha ekonomiktir,yabanc› ot
sorunu yoktur ve ayn› yerde kirlenme
olmad›¤› için uzun süre tar›m yapmak
mümkündür. Hiç toprak olmayan yerlerde
bile bu sistemle ürün elde edilebilir. ABD
gibi baz› bat› ülkelerinde evlerde de bu
yöntemle tar›m yap›lmaktad›r. Toprak
yerine kat› ortam olarak; torf,kum, çak›l,
talafl, a¤aç kabu¤u,perlit,pomza tafl›, m›s›r
koçan›, kaya yünü, saman, kokopit ve cam
yünü kullan›lmaktad›r.
Bitkiler bu kat› materyallerin içine dikilirler.
Sulu tar›mda ise do¤rudan içinde besin
bulunan su içinde yetifltirilirler. ‹nsano¤lu
sayesinde verimli topraklar h›zla azalmakta,
dünya nüfusu ise h›zla artmakta ve su
kaynaklar› oldukça azalmaktad›r.
‹lerde dünya besin ihtiyac›n› karfl›layacak
tar›m›n topraks›z tar›m olaca¤› kesin gibidir.

Hat›rlay›n çocukken ço¤umuz birçok riski
göze alarak yak›ndaki evin bahçesine nas›l
da gizlice dalard›k dal›ndan kopar›p yemek
için meyvalar›.
Sonunda sonbahar geliyor ve tekrar
bafllad›¤›n›z noktaya dönüyorsunuz.
Müthifl bir tabiat döngüsü. ‹flte bir y›l daha
geçti ama nas›l geçti¤ini bu sefer
biliyorsunuz fidanlar›n›z a¤aç oldu,
a¤açlar›n›z boy att›.
Bir çok an›n›z var her birinde ve her birinin
ayr› bir hikayesi var sizde. Tavsiye ederim
deneyin.

Dr. Levent IfiIKAY
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KUfi MERAKI
Biz hekimlerin bu kadar yo¤un çal›flma
karfl›s›nda yaflad›¤› en büyük
sorunlardan biri de yorgunlu¤umuzu
giderecek kadar ruhen yeterince
dinlenemeyiflimizdir.
Her gün ameliyat, poliklinik, hasta bafl›
ziyareti derken haftan›n yorgunlu¤u
sadece hafta sonlar› yapt›¤›m›z
istirahatle azalabildi¤i halde, bir türlü
yeterli olamamaktad›r.
Bu nedenle baz›lar›m›z kendine
paramedikal hobiler edinmifltir. Ve herkese
göre bu keyif farkl›d›r.Benim paramedikal
ilgilendi¤im hobilerimden biri de kufl
beslemek ve üretmektir.
Gerek evimde gerekse özel
muayenehanemde say›lar› de¤iflmekle
beraber Yorkshire ve Border cinsi
kanaryalar ile Jordon cinsi muhabbet
kufllar› beslemekteyim. Bu merak›m
tahminimce 13-15 yafllar›nda iken bile
vard›. Üniversite, ihtisas ve sonras›nda
geçen on y›l süreyle beraber yaklafl›k 2530 y›ld›r ayn› sevgi, merak ve ilgi hala
devam etmektedir.
Zaman zaman 15-20 adeti bulan
kanaryalar›m› y›l›n ilk aylar›nda çitlefltirmek
için haz›rlar›m. Onlar›n beslenmesi, banyotemizli¤i, mamas›, haftal›k sebze ve
meyvesi derken, haftada iki üç kez kafes
temizli¤i yapar›m. Onlarla sohbet eder,
fiziksel ve ruhsal yap›lar›n› izlerim.
Kümesimde (kufllar›n bulundu¤u alan)
bulunmam onlar›n aktivitelerine engel
olmaz. Ben yanlar›ndayken bile öterler,
banyo yaparlar, mama yerler, hatta
çiftleflirler bile. Akflamlar› evimde ve
muayenehanemde hastalar›m› bitirdikten
sonra vaktimin bir k›sm›n› onlara ay›r›r›m.
K›fl mevsimi bitince Nisan aylar› gibi art›k
çiftleflmeye haz›r olduklar›n› anlad›¤›m
anda her kufla uygun efl seçerim. (Çapraz
genetik eflleme yapar›m). Onlar› önce
komflu kafeslere koyarak flört etmelerine
izin veririm. Anlaflabildiklerini anlad›¤›m
anda on-onbefl günlük bir süreden sonra
art›k çiftleflebilecekleri uygun kafese
koyar›m. Difli kufl yuvay› özenle yapar ve
süsler. Bir hafta -on gün sonra ilk yumurta
yuvada görünür. Her gün bir adet olmak
üzere 3-5 adet yumurta yaparlar. Ama en
güzel ve mutlu an 14. gün ilk yumurta k›r›l›r
ve yavru ç›kar. Yumurtlama s›ras›na göre
her gün bir yavru ç›kar. Yavrular için özel
mama (yumurta, süt, bisküvi, bal ve
irmikten oluflan) haz›rlar onlar›n h›zla ve
sa¤l›kl› büyümelerine yard›mc› olurum. Bir
ay sonra, baba kufl tekrar çiftleflmek istedi¤i
için difli kuflu yavrulardan k›skan›r ve yavru
kufllar› dövmeye bafllar.
Art›k yavrular›n ayr›lma vakti gelmifltir.
A¤ustos ay›na kadar toplam 3-4 kez bu
çiftleflme sürer gider. Sonras›nda art›k
efllerin dinlenme vakti gelmifltir. Bütün difli
ve yavru kufllar büyük kafeslere konularak
sa¤l›kl› beslenmeleri (zay›flam›flt›rlar
çünkü) ve tüy de¤iflimi sa¤lan›r. Bütün bu
mahsül kufl sevgisi ve merak› olanlara
karfl›l›k beklemeksizin hediye edilir. Ama
bu ilgiyi tafl›yanlara tabiki.Bu kadar yo¤un
ve yorucu gibi görünse de günümün
sadece 30 dakikas› bile onlara yeterli
gelmektedir. Ama benim için tüm günün
yorgunlu¤una ilaç olur.
Unutmay›n! hobiler dinlendirir ve e¤lendirir.
Tavsiye ederim.

OP. Dr. Aytekin Oral
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TÜRK‹YE ESRU
Dr. M.
Can Kiremit
Türkiye ESRU
Gazete Ürotürk
Editörü

31 Ekim 2009 tarihinde gerçekleflen
Türkiye ESRU 2. Ola¤an Genel Kurul
toplant›s›nda yönetim kurulu ve klinik
asistan temsilcileri meslektafllar›m›z›n
alm›fl oldu¤u karar neticesinde Gazete
Ürotürk Türkiye ESRU temsilcileri olarak
seçilmifl bulunmaktay›z. Bu görevde
beraber çal›flaca¤›m›z baflta Tuncay
Tafl ve Güven Tidim olmak üzere tüm
meslektafllar›m›za baflar›lar dilerim.
Ayr›ca bizi bu göreve lay›k gören tüm
üyelerimize, güvenleri do¤rultusunda
çal›flaca¤›m›z› bildirmekten komitemiz
ad›na onur duyar›m.
Gazete Ürotürk'ün önceki dört say›s›nda
Türkiye ESRU sayfas› editörlü¤ünü
baflar› ve özveri ile yürüten Dr. Mustafa
Sofikerim'e bizlere öncü olmas›
sebebiyle teflekkürü borç bilirim.
Amac›m›z devr ald›¤›m›z bayra¤› çok
daha ileriye götürmek olacakt›r.
Çok h›zl› geliflmelerin yafland›¤›
Üroloji'de iki ayl›k süre zarf›nda Türkiye
ESRU ad›na da çok önemli ad›mlar
at›ld›.
Yap›lanmas› ile ESRU'ya örnek olan
Türkiye ESRU, ayr›nt›lar›n› Zafer
Tando¤du ve Selçuk S›lay'›n yaz›lar›nda
okuyabilece¤iniz gibi ESRU yönetim
kuruluna iki üye ile kat›lma flans›n› elde
etti.

Bunun yan›nda yine ayn› toplant›da Selçuk
S›lay, en iyi sunum ödülünü kazanarak
hem bizleri gururland›rd› hem de Türkiye
ESRU'nun bilimsel yönünün de sa¤lam
temeller üzerine kuruldu¤unu gösterdi.
Ayr›ca bu say›da “Yabanc› Gözüyle Türk
Ürolojisi” bafll›kl› köflede Avrupa bursu
ile Haseki E¤itim Araflt›rma Hastanesi
Üroloji klini¤inde 3 ay görev yapan Dr.
Avinash'›n izlenimlerini ve EAU'ya vermifl
oldu¤u raporu okurken eminim ki sizlerin
de benim gibi gö¤sü kabaracakt›r. ‹lgili
raporun orijinal halini de Urology Today'de
yay›nlatmak üzere çal›flmalar›m›z devam
etmektedir. Böylece zaten son senelerde
göz ard› edilemez bir biçimde yükselen
Türk Üroloji'sinin tan›t›m› yap›larak, yurt
d›fl›ndan daha çok say›da Fellow
baflvurular› alabilme flans›na sahip
olabilece¤imizi düflünüyorum.
Kas›m ay› Türk Ürolojisi için yo¤un bir
gündeme sahipti. Endoüroloji ve
Üroonkoloji kongreleri baflar› ile
gerçeklefltirildi. Endoüroloji kongresine
Türk Üroloji, Endoüroloji dernekleri ve
Türkiye ESRU'nun ortak çal›flmas› sonucu
40 asistan ve 20 uzman arkadafl›m›z
tamamiyle burslu olarak kat›lma flans›na
erifltiler. Bu toplant›da yer alan
arkadafllar›m›zdan ikisinin ve Üroonkoloji
kongresinden bir meslektafl›m›z›n
izlenimlerini de sayfalar›m›zda
bulabilirsiniz.
Üroloji'nin yükselen de¤eri Endoüroloji
konusunda Almanya-Münih'te Ekim ay›n›n
bafl›nda yap›lan Dünya Endoüroloji
kongresine kat›lan çiçe¤i burnunda asistan
arkadafl›m›z Dr. Murat Ba¤c›o¤lu'nun
edindi¤i deneyimleri ve yaflad›¤› heyecan›
okurken, baflar› için heyecan ve
motivasyonun ne denli önemli oldu¤unu
bir kez daha hat›rlama f›rsat› bulacaks›n›z.
Bunun yan›nda erken evre Böbrek
tümörlerinde minimal invaziv tedaviler,
BPH tedavisinde alternatif enerji
kaynaklar›, Perkutan Nefrolitotripsi ve
URS- RIRS hakk›nda 4 adet ESUT kursu
düzenlenmiflti.

8. ULUSAL
ENDOÜROLOJ‹
KONGRES‹ VE AVRUPA
ÜRO-TEKNOLOJ‹
DERNE⁄‹ 2009
TOPLANTISI
8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve
Avrupa Üro-Teknoloji Derne¤i 2009
toplant›s› 16 yabanc› ve 139 yerli bilim
insan› olmak üzere 155 konuflmac›n›n
kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Bunun yan›s›ra kongre boyunca 108
sunulu poster, 72 interaktif poster ve 96
video sunumu yap›ld›. Kongredeki en
önemli yenilik, ülkemizde Üroloji'de ilk kez
kadavra disseksiyon kursu düzenlenmesi
ve 13 kursiyerin de¤erli e¤itmenler
eflli¤inde Laparoskopik bilateral Pelvik
Lenfadenektomi, Laparoskopik Radikal
Prostatektomi, Laparoskopik Nefrektomi
ve Sürrenalektomi operasyonlar› uygulama
flans›na sahip olmalar› idi.
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Endoüroloji Derne¤i'ne ba¤l› olarak ise
Laparoskopik cerrahi ve Üreteroskopi
konular›nda 'Hands-on training' kurslar›
gerçeklefltirildi ve kursiyerler trainingboxlarda uygulamal› e¤itim alma flans›na
sahip oldular. Kongre boyunca pratik
uygulamalar›n yan› s›ra canl› yap›lan
ameliyatlarla interaktif tart›flma ortam› elde
edildi. Özellikle Ankara Atatürk E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi'nde Laparoskopik
Radikal Prostatektomi (LRP) ve Robot
yard›ml› Laparoskopik Radikal
Prostatektomi (RYRP) operasyonlar›n›n
canl› olarak efl zamanl› yap›lmas› ve her
iki operasyon aras›ndaki farkl›l›klar›n
görülmesi kat›l›mc›lar› oldukça etkiledi.
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esru köflesi
Bir ulusu ulus haline getiren en önemli
parçalardan biri olan “dil” konusunu t›p
bilimi özelinde ele alan ve ö¤renciler ile
yapt›¤› anket sonuçlar›n› bizlerle
paylaflan de¤erli hocam›z Prof. Dr.
Mustafa Karacagil, t›p e¤itimindeki
niteli¤in Türkçe e¤itim ile
artt›r›labilece¤ini vurguluyor.
Yaz›m›n bafl›nda da belirtti¤im gibi
Türkiye ESRU Ola¤an Genel Kurul
toplant›s› 31 Ekim 2009 tarihinde
‹stanbul'da yap›ld›.

8. ULUSAL
ENDOÜROLOJ‹
KONGRES‹
‹ZLENIMLER‹

Toplant› ile ilgili genel bilgileri,
önümüzdeki döneme iliflkin ald›¤›m›z
kararlar› ve projelerimizi Ali Ersin
Zümrütbafl›n kaleminden okuyabilirsiniz.
Asistanl›k, yeni uzmanl›k, mecburi
hizmet karmaflas› içerisinde biraz da
arka planda kalan “Mehmetçik” Üroloji
uzmanlar›n›n yaflad›klar›n› Ömer Onur
Çak›r ak›c› bir biçimde dile getirdi.
En sona belki de en önemlisini b›rakt›m.
Genç nesil Ürologlar›n neler
baflarabilece¤inin bir ipucu olan
Üroloji'de Asistanl›k-Genç Uzmanl›k
Uluslararas› Zirve 2010 toplant›s› ile
ilgili bilmek istedi¤iniz her fley Türkiye
ESRU Baflkan› Emre Huri ve 2. Baflkan
Murat Binbay taraf›ndan ayr›nt›l› bir
biçimde yaz›ya döküldü. Yüre¤imizden
kopup gelen heyecan›n bizi baflar›ya
götürmesi yan›nda içerisinde
bulunmaktan gurur duydu¤um Türkiye
ESRU ad›na, bilimsel program
haz›rlanmas› sürecinde, ricalar›m›z›
k›rmay›p her türlü desteklerini bizden
esirgemeyen yurtiçi ve yurtd›fl›ndan
kat›lacak tüm de¤erli hocalar›m›za
teflekkür ederim.
Bir sonraki say›da görüflmek
dile¤iyle.
Kongre boyunca gerek endoürolojik
uygulamalara androlojik bak›fl oturumunun
düzenlenmesi gerekse pediatrik ürolojide
laparoskopik cerrahi yaklafl›mlar›n
sunulmas› kongre bütünlü¤ünün
sa¤lanmas›nda önemli katk›ya yol açt›.
Bu kongre ile birçok kat›l›mc› Endoüroloji
alan›nda bilgilerini güncelleme f›rsat›
yakalad›. Kongre organizasyonunda
eme¤i geçen herkese teflekkür ederiz.

Dr. R. Gökhan At›fl

Türk Üroloji Derne¤i, Endoüroloji
Derne¤i ve Türkiye ESRU'nun birlikte
organize etti¤i bursla 8. Ulusal
Endoüroloji Kongresi'ne kat›lma imkan›
buldum.
Bu nedenle her üç kurulufla da teflekkür
ederim.
Kongre boyunca hocalar›m›z›n yapm›fl
oldu¤u birbirinden güzel ameliyatlar›
izlerken toplant› aralar›nda fuar alan›n›
ziyaret ederek yenilenen endoskopik
aletleri inceleme f›rsat› buldum.
Kongre boyunca en keyiflendi¤im
zamanlar, ad›n› duydu¤um fakat yak›ndan
görme f›rsat› bulamad›¤›m “Da Vinci”
robotunda çal›flma anlar›md›.
Ayr›ca Türkiye ESRU'nun deste¤i ile s›n›rl›
say›da kiflinin kat›labildi¤i ESUT
Laparoskopi kursunda yer alarak yurt
d›fl›ndan gelen e¤itmenlerle hem
deneyimlerini paylaflma hem de kiflisel
iliflki kurma imkan› buldum.
Yeni dostluklar›n kuruldu¤u, mevcut
olanlar›n pekifltirildi¤i, medikal anlamda
oldu¤u kadar sosyal aç›dan da son derece
verimli bu toplant›y› organize eden
herkese teflekkürlerimi sunar›m.

Dr. Yusuf Selim Kaya
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RYRP operasyonu Dr. Randy Fagin
taraf›ndan transabdominal yaklafl›mla,
bilateral sinir korunarak 58 dakikada
sonland›r›ld›. LRP operasyonu ise Dr.
Serdar De¤er taraf›ndan transabdominal
yaklafl›mla bilateral sinir korunmadan
gerçeklefltirildi. Ayr›ca BPH'›n cerrahi
tedavisinde kullan›lan bipolar TUR-P, KTP
lazer ablasyon, Thullium lazer
enükleasyon ve Diod lazer ablasyon
teknikleri Haseki E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi'nden efl zamanl› olarak
uyguland› ve operasyonlar hakk›nda
kat›l›mc›lar karfl›laflt›rmal› analiz yapma
flans›na sahip oldular.
>>
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CENTRAL EUROPEAN
MEETING SLOVENYA
‹ZLEN‹MLER‹
Avrupa Üroloji Derne¤inin düzenledi¤i
bölgesel toplant›lar›n en prestijli
lerinden biri olan “ Central European
Meeting ” 23-24 Ekim tarihlerinde
Slovenya'n›n melankolik ve sessiz
baflkenti Ljubljana'da gerçeklefltirildi.
Toplant›n›n ana konusu Prostat kanseri
olarak belirlenmifl olsa da poster
oturumlar›nda Ürolojinin her konusu
detayl› olarak irdelendi. Özellikle interaktif
tart›flmalar›n yap›ld›¤› ve Patoloji, Onkoloji
gibi farkl› disiplinlerden konuflmac›lar›n
da yer ald›¤› oturumlar ilgi uyand›rd›.
Prof.Marberger'in oturum baflkanl›¤›n›
yapt›¤› “ Prostat kanserinde aktif izlem ?
Radikal cerrahi ? Radyoterapi ? ” bafll›kl›
tart›flma ilgi ile dinlenilen ve kongrenin
en be¤enilen oturumlar›ndan biriydi.
Oturumun sonunda, lokalize prostat
kanserinde ideal tedavinin devam eden
çal›flmalar›n sonucunda belli olaca¤›
ancak günümüz bilgilerine dayanarak
kifliye özel yaklafl›m›n halen en uygun
tedavi oldu¤u vurguland›. Ana salonda
devam eden bilimsel program›n yan› s›ra
150 kadar sunulu posterin yap›ld›¤› 12
farkl› oturum toplant›ya renk katt›. Kongre
içeri¤inin doyurucu olmas›na ra¤men
kat›l›m›n beklenildi¤i kadar yüksek
olmad›¤› göze çarpt›.
Kongrenin ikinci gününde toplant›lar h›z
kesmeden devam ederken ESRU'nun
organize etti¤i ve genç meslektafllar›m›z›n
kat›l›mda ço¤unlu¤u oluflturdu¤u ayr› bir
oturum düzenlendi. Kongrenin en sayg›n
hocalar›n›n konuflmalar› ile renklenen ve
tüm gün devam eden bu aktivite
ESRU'nun 'Autumn Meeting' ad› alt›nda
düzenledi¤i ilk toplant› olmas› nedeniyle
de ayr› bir önem tafl›maktayd›.
ESRU, düzenli bir flekilde her y›l EAU'nun
y›ll›k kongresinde, Avrupa'n›n çeflitli
ülkelerinden gelen asistanlar için bir gün
süren toplant› düzenlemektedir. Bu y›l
ilk kez y›ll›k EAU kongresi d›fl›nda bir
ESRU günü daha düzenlenmifl oldu ve
100 kadar kat›l›mc› bu toplant›y› ilgi ile
takip etti.
Bu oturumun da içeri¤i kongrenin geneline
uyacak flekilde Prostat kanseri olarak
belirlenmiflti. Avrupa Üroloji Derne¤i Genel
Sekreteri Prof. Abrahamsson ve bölge
baflkan› Prof. Marberger ; Prostat kanseri
epidemiyolojisi, insidans› ve önlenmesi
(chemoprevention) konular›n› ayr›nt›l› bir
flekilde anlatt›lar.
ESRU gününün son oturumu ise
al›fl›lageldik hararetli tart›flmalar›n
yafland›¤› ve adrenalinin üst düzeye ç›kt›¤›
“Nightmare session” bölümü oldu.
4 farkl› ülkeden asistan temsilcilerinin
zorlu vakalar sundu¤u bu bölümde
ülkemiz ad›na Dr. Zafer Tando¤du yapt›¤›
ilgi çekici sunum ile oturum baflkanlar›n›n
takdirini toplad›.

ESRU günü tamamland›ktan sonra her
ülkenin uluslararas› temsilcilerinin kat›l›m
gösterdi¤i genel kurul toplant›s› yap›ld›.
Bu toplant›da ESRU'nun gelece¤i
konusunda çok önemli konular tart›fl›ld›.
ESRU bilindi¤i üzere 1991 y›l›ndan beri
ba¤›ms›z bir organizasyondur. Ancak
EAU yönetim kurulu ESRU'nun EAU
bünyesinde bir birim olmas›n› teklif etmifltir.
Bu teklifin detaylar› genel kurulda
görüflülerek ESRU'nun ba¤›ms›z karar
alabilme mekanizmas› ve uluslararas›
temsilcilerin haklar› korunarak EAU
bünyesine kat›lmas›na onay verildi.
Özellikle bu yap›lanma konusunda
ülkemizin örnek al›nd›¤› söylenebilir. Bir
di¤er önemli karar ise Avrupa genelinde
genç Ürologlar›n temsilinin de ESRU
bünyesinde devam edecek olmas› idi. Bu
konu ile ilgili Dr. Emre Huri'nin dahil
oldu¤u bir çal›flma komitesi kuruldu.
Barselona'da ayr›nt›lar› belirlenecek olan
bu temsiliyetin, e¤itimde devaml›l›k
anlam›nda Avrupa'daki asistan ve genç
uzmanlara büyük avantajlar sa¤layaca¤›
düflünülmektedir.
Son olarak ESRU yönetim kurulunda
görevli olan internet koordinatörü ve veri
taban› koordinatörünün süreleri
doldu¤undan bu görevlere talip olanlar
aras›ndan seçim yap›ld›. Seçimler
sonucunda oybirli¤i ile Dr. Selçuk S›lay
ve Dr. Zafer Tando¤du bu görevlere
getirildi.
Toplant›lar›n ard›ndan kapan›fl konuflmas›
ile ödüllerin da¤›t›laca¤› bölüme geçildi
ve Türkiye Ürolojisi ad›na bir baflka
sevince tan›k olduk. Dr. Selçuk S›lay'›n
Hinman-Allen sendromu ile ilgili yapt›¤›
poster sunumu, kongrenin en iyi sunumu
seçildi ve para ödülüne lay›k görüldü.
Ödülünü Prof. Marberger elinden alan Dr.
S›lay, sadece organizasyon konusunda
de¤il bilimsel anlamda da ESRU'da söz
sahibi oldu¤umuzun bir göstergesiydi.
Sonuç olarak 2 gün süren toplant› boyunca
oldukça faal olan Türkiye ESRU,
yap›lanma konusunda ESRU'ya model
olmas›n›n yan›nda bilimsel baflar›lar› ile
de herkesin takdirini kazanmay› baflard›.
Dr. Selçuk S›lay
Dr. Zafer Tando¤du
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Bilindi¤i gibi asistanl›k ve genç uzmanl›k
dönemi, bir ürologun hayat›ndaki en
yorucu, en zor ve daha da önemlisi,
meslek hayat›n›n gidiflat›na yön verece¤i
evredir. Ülkemiz flartlar› göz önüne
al›nd›¤›nda, uzmanl›k e¤itimini
tamamlayan arkadafllar›m›z 1 y›l› askerlik,
2 y›l› da mecburi hizmet olmak üzere
yaklafl›k 3 y›l akademik hayattan uzak
kalmakta ve bu süre zarf›nda akademik
hedeflerinden uzaklaflabilmektedir.
TürkiyeESRU, asistan ve genç ürolog
arkadafllar›m›z›n bu dönemlerinde onlar›n
yan›nda olup, onlar›n akademik hayat›n
içinde olma motivasyonlar›n› da artt›rmay›
amaçlamaktad›r.
Kurulumdan bu yana geçen 16 ayl›k
sürede dünyada yap›lmam›fl birçok
organizasyona imza atan TurkiyeESRU,
23-24 Ocak 2010 'da en önemli toplant›s›
olan “Ürolojide Asistanl›k ve Yeni
Uzmanl›k: Uluslararas› Zirve 2010” u
yapmaya haz›rlanmaktad›r.
Bu sempozyumda amaç, ülkemizde çok
önemli bir popülasyonu içeren üroloji
asistanlar› ve son günlerde say›lar› gittikçe
artan genç üroloji uzmanlar›n›n, ulusal ve
uluslararas› platformda e¤itime destek
veren de¤erli akademisyenler taraf›ndan,
e¤itme ve e¤itilme kavramlar›n›n iç içe
olmas›n› sa¤lamakt›r.
Asistan e¤itimi ve yeni uzmanl›k
dönemindeki e¤itim süreci ve idari
konular›nda tart›fl›laca¤› bu toplant›da
tüm kat›l›mc›lar›n aktif olarak düflüncelerini
belirterek gelecekte planlanan proje ve
çal›flmalara yön vermesi
amaçlanmaktad›r.
Bu sempozyum dünyadaki düzenlenecek
ilk asistan ve genç uzman toplant›s› olma
özelli¤ini tafl›mas› bak›m›ndan gerek
Avrupa gerekse Amerika Üroloji Dernekleri
taraf›ndan da oldukça önemsenmektedir.
Sempozyumun duyurular›na yaklafl›k bir
ay önce Amerika Üroloji Derne¤inin resmi
internet sitesinden (www.auanet.org)
baflland›.

ÜROLOJ‹DE
AS‹STANLIK VE GENÇ
UZMANLIK:
ULUSLARARASI Z‹RVE
2010
Bir düflünürün sözünden de
anlafl›laca¤› gibi, “yanl›fl zamanda
yanl›fl ifller önemsizli¤i, yanl›fl zamanda
do¤ru ifller direnci, do¤ru zamanda
yanl›fl ifller hatay›, do¤ru zamanda
do¤ru ifller baflar›y› do¤urur”.
Bu noktada, hedefe yönelik do¤ru
aktiviteler yapmay› amaçlayan Türkiye
ESRU çok k›sa bir süre içerisinde
gerçekten kritik bir popülasyon olan üroloji
asistanlar› ve yeni uzmanlar›na yönelik
önemli çal›flmalar yapm›fl, bu çal›flmalar›n
di¤er Avrupa ülkelerine de örnek olmas›
yolunda ad›mlar atm›flt›r.
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Unutulmamas› gereken en önemli nokta
da bünyemizde yap›lan toplant›lar›n,
“toplant› yapmak” misyonu zihniyetinden
uzak Avrupa'da benzer modelleri olan
ancak olmas› gerekti¤i gibi yarat›c›l›k ve
katk› sa¤layarak taraf›m›zdan TESRU
Bilimsel Dan›flma Kurulu'nun da mutlak
fikirleri al›narak düzenlenmifl olmas›d›r.
Çal›flmalar›m›z›n tüm dayana¤› “ekip”
ruhundan ziyade “gerçek bir ekip”
kadrosuyla gerçeklefltirmifl olmam›zd›r.
Bu vesileyle bugüne kadar yapt›¤›m›z ve
bundan sonra da yapaca¤›m›z tüm
çal›flmalar›m›zda bizlere Türkiye'nin her
köflesinden deste¤ini veren, verecek olan
TESRU YK üyelerine ve di¤er Kurul
üyelerine teflekkürlerimizi sunar›z.

Takip eden günlerde bu toplant› Avrupa
Üroloji Derne¤i taraf›ndan da desteklendi
ve toplant›n›n EAU resmi internet
(www.uroweb.org) sitesinden canl› olarak
yay›nlanabilmesi için çal›flmalara baflland›.
Zaten bu toplant›n›n önemi gerek Türk
gerekse yabanc› konuflmac›lara
bak›ld›¤›nda bir kez daha anlafl›lmaktad›r.
Önemli bilim otoritelerince desteklenen
bu sempozyumun ulusal kliniklerimizce
de desteklenmesi yurtd›fl›na karfl›
birlikteli¤imizi gösterme aç›s›ndan son
derece önemlidir.
Toplant›n›n yeri, bir kamp havas›
oluflmas›, gelen kat›l›mc›lar›n ve hocalar›n
daha çok bir arada vakit geçirmeleri için
flehir merkezinden uzak ‹stanbul
Beylikdüzü Kaya Ramada Otel olarak
belirlendi. Toplant›n›n ilk günü için bilimsel
bir program planlanmaktad›r. Sabahtan
ö¤lene kadar Üroonkoloji, Endoüroloji,
Çocuk Ürolojisi, Kad›n Ürolojisi ve

Androloji konusunda çok de¤erli ulusal ve
yabanc› konuflmac›lar›n, belirledikleri en
güncel konular› bizlere anlatmalar›
planland›. Ö¤lenden sonra ise 9 ayr›
odada 40 kiflilik gruplar halinde Türk ve
yabanc› hocalardan oluflmufl 2 kiflilik
ekipler ile interaktif vaka tart›flmalar›
yap›lmas› için gerekli düzenlemeler yap›ld›.
Bu odalarda say›n hocalar›m›z›n
haz›rlad›¤› vakalar yan›nda isteyen
kat›l›mc› arkadafllar›m›z, istedi¤i hocalar
ile kendi getirdi¤i vakalar› sunma olana¤›
bulacakt›r. Günün sonunda ise 1 saatlik
poster oturumu düzenlenecek olup toplam
12 poster tart›fl›lacakt›r.
Toplant›n›n ikinci gününde, Avrupa ve
Amerika'daki asistanl›k ve genç uzmanl›k
dönemleri incelenip, ülkemizdeki asistanl›k
e¤itiminin ileriye götürülmesi için
yap›labilecekler konuflulacakt›r. Ayr›ca
EUSP baflkan› C. Abbou, EAU burs
imkanlar› ve burs almada yararl› olabilecek
püf noktalar› hakk›nda bizleri
bilgilendirecektir.
EBU ve TUYK s›navlar›n›n bizler için
önemi ve bu s›navlar hakk›ndaki detaylar
ayr›ca incelenecektir. Bu son derece
yo¤un içerikli program›n yan›nda
toplant›n›n ilk gecesinde kat›l›mc›lar›n
dostluklar kurabilecekleri ve çok
e¤lenecekleri bir sosyal program da
planlanmaktad›r.
Bu toplant›ya 200 asistan ve 100 genç
uzman arkadafl›m›z burslu olarak
kat›lacakt›r. Türkiye'deki tüm kliniklerde
çal›flan asistan da¤›l›m› göz önüne
al›narak her klinik için verilecek asistan
bursu say›s› belirlendi ve klinik asistan
temsilcileri hocalar› ile beraber toplant›ya
burslu olarak kat›lacak asistanlar›n›
belirlediler.
Endoüroloji ve Üroonkoloji kongrelerinde
aç›lan TurkiyeESRU standlar›na adlar›n›
yazd›r›p bu toplant›ya olan ilgisini gösteren
genç uzman arkadafllar›n ise kay›tlar›
direkt olarak yap›ld›.
Bofl kalan kontenjanlar için baflvuru halen
www.turkiyeesru2010.com adresinden
yap›labilmektedir.
Toplant›ya kat›lmak isteyip de burs
alamayan arkadafllar için ise son derece
cüzi kat›l›m ücretleri belirlendi ve
duyurular› yap›lmaya baflland›.
Bu sempozyum bir çok ülkeye örnek
olmas› ad›na yap›lan ve bu ülkelerde de
benzer hedefler gösterilerek benzer
toplant›lar›n yap›lmas›n› sa¤layacak
özelliklere sahiptir.
Bu sempozyumu yapmam›zda çekirdekten
yetiflen ürologlar›n bilinçlendirilmesi ve
gelifliminde her türlü deste¤i veren baflta
Türk Üroloji Derne¤i Yönetim Kuruluna,
akademik kat›l›mla bizlere olan desteklerini
her zaman hissetti¤imiz de¤erli
hocalar›m›z ile TürkiyeESRU Ulusal ve
Uluslararas› Bilimsel Dan›flma Komite
üyelerine flükranlar›m›z› belirtmek isteriz.
Yaz›m›z›n bafl›nda da bahsetti¤imiz gibi
do¤ru ifller yapmak ad›na vermifl
oldu¤umuz gayretin herkes taraf›ndan
benimsenmesini temenni eder, yap›lacak
bu toplant›da sizlerle beraber olmaktan
onur duyaca¤›m›z› belirtmek isteriz.
Herkese selam, sayg› ve sevgilerimizi
sunar›z.

Dr. Murat Binbay
Dr. Emre Huri
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TÜRK‹YE ESRU
OLA⁄AN GENEL
KURUL TOPLANTISI
Türkiye ESRU 2. ola¤an genel kurul
toplant›s› 31 Ekim 2009 tarihinde
‹stanbul Haseki E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi toplant› salonunda yap›ld›.
Toplant›, yönetim kurulu üyeleri, bölgesel
uzman temsilcileri, yaklafl›k 35 klinik
asistan temsilcisi ve çeflitli kliniklerden
dinleyici olarak gelen asistanlar›n kat›l›m›
ile gerçeklefltirildi.
Toplant›da Türkiye ESRU'nun bugüne
kadar gerçeklefltirdi¤i faaliyetler, ESRU
(Avrupa) ile iliflkiler, bundan sonra
yap›lmas› planlanan aktiviteler
kat›l›mc›larla paylafl›ld›.
Oldukça samimi bir ortamda geçen
toplant›da Türkiye'nin çeflitli
bölgelerinden gelen klinik asistan
temsilcileri Türkiye ESRU'nun faaliyetleri
hakk›nda oldukça olumlu geri
bildirimlerde bulundular ve bu
faaliyetlerin kendileri ve kliniklerindeki
asistan arkadafllar› taraf›ndan be¤eni ile
takip edildi¤ini ifade ettiler. Tüm güne
yay›lan ve oldukça yo¤un ve verimli
geçen toplant›da, Türkiye ESRU'nun
bundan sonra izleyece¤i yol ve daha
fazla üzerinde durulmas› gereken
faaliyetler de tart›fl›ld›.
Toplant› sonunda, bundan sonra
yap›lacak toplant›lar ve asistan de¤iflim
program› gibi önemli faaliyetler
konusunda kararlar al›nd› ve çal›flma
komiteleri üyeleri yeniden belirlenerek
çal›flmalara kat›l›m›n daha aktif olmas›
gereklili¤i vurguland›.
Türkiye ESRU, “amatör” bir ruhla
kurularak “profesyonelce” faaliyet
gösteren ve kuruluflundan bugüne kadar
yapt›¤› faaliyetlerle üroloji camias›n›n
be¤enisini kazanan ve kendine sayg›n
bir yer edinen bir birlik olmufltur ve ayn›
zihniyet ve özveri ile çal›flmalar›na halen
devam etmektedir.
Bugüne kadar gerek kongrelerde yap›lan
oturumlarda, gerekse bölgesel toplant›lar
ve derneklerle yap›lan ortak
toplant›lardaki oturumlarda özellikle
asistanlar taraf›ndan yüksek kat›l›m
sa¤lanan, oldukça verimli sunumlar
düzenlenmifltir.
Bu toplant›lar›n, genel kurulda da al›nan
kararlar gere¤i, ileride de devam
ettirilmesi ve toplant› say›s›n›n azalt›larak
kalitenin art›r›lmas› ve her bölgeden
olabildi¤ince fazla say›da kat›l›mc›n›n
bu toplant›lardan faydalanmas›
planlanm›flt›r.

ve genç uzmanlar›n ücretsiz olarak
kat›l›m›n› sa¤layan Türkiye ESRU, Ocak
2010'da yap›lacak olan bu toplant› için
de toplam 200 asistan ve 100 uzman›n
tüm masraflar›n›n karfl›lanarak ücretsiz
kat›l›m›n› sa¤layacakt›r. ESRU ve EAU
ile iliflkilere oldukça önem veren Türkiye
ESRU, Türk Üroloji Derne¤i'nin de katk›s›
ile, üyesi olan tüm üroloji asistanlar›n›n
EAU genç üyeliklerini ve European
Urology dergisi online üyeliklerini ücretsiz
olarak gerçeklefltirmifltir.
Geçti¤imiz ay, Slovenya'n›n Ljubljana
kentinde düzenlenen EAU Central
European Meeting toplant›s›nda Ulusal
‹letiflim Sorumlular›m›zdan Dr. Selçuk
S›lay ESRU ‹nternet Koordinatörü, Dr.
Zafer Tando¤du ise ESRU Veri Taban›
Koordinatörü görevlerine seçilmifllerdir.

Bugüne kadarki emek ve tecrübelerin
en büyük ürünü olaca¤›na inand›¤›m›z
“Türkiye ESRU Uluslararas› Zirve 2010”,
umuyoruz ki herkesin be¤enisini
kazanacak ve oldukça faydal› olacakt›r.

Yapt›¤› çal›flmalarla ESRU'ya da örnek
olan Türkiye ESRU, bu iliflkileri art›rarak
devam ettirmeyi ve EAU'nun burs ve
de¤iflim programlar› baflta olmak üzere
tüm faaliyetlerinden ülkemizdeki üroloji
asistan ve genç uzmanlar›n›n olabildi¤inde
faydalanmas›n› sa¤lamay›
amaçlamaktad›r.

Bugüne kadar birçok kurs, toplant› ve
kongreye, çeflitli derneklerin de deste¤i
ile Türkiye'nin her bölgesinden asistan

Ülkemizde asistan e¤itimi veren üniversite
ve e¤itim ve araflt›rma hastanelerinde
yaklafl›k 85 üroloji klini¤i bulunmaktad›r.
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Bu kliniklerin baz›lar›nda, gerek ö¤retim
üyesi say›s› ve niteli¤i, gerekse fiziksel ve
teknik altyap› olanaklar›n›n eksikli¤i gibi
baz› nedenlerden dolay›, üroloji e¤itimi
yeterli düzeyde verilememektedir. Baz›
kliniklerde ise, üroloji e¤itimi yeterli
olmas›na, hatta ülkemizin önde gelen
klinikleri ile eflde¤er olmas›na karfl›n,
zihinlerdeki “perifer üniversite olma”
kavram› nedeni ile buralardan uzmanl›¤›n›
alan arkadafllar›m›zda kendini yeterli
hissetmeme ve özgüven eksikli¤i
görülebilmektedir.

Türkiye ESRU, kuruluflundaki
amaçlar›ndan biri olan “ülkemizdeki üroloji
e¤itimini daha ileriye götürmek” ve
ülkemizdeki üroloji klinikleri ve asistanlar›
aras›ndaki birli¤i ve yak›nlaflmay› art›rmak
ad›na “Asistan De¤iflim Program›”
düzenlemeyi planlamaktad›r. Bu
program›n altyap› çal›flmalar›n›n temelleri
genel kurul toplant›s›nda at›lm›flt›r.
Program›n, Türk Üroloji Derne¤i ve di¤er
derneklerin de deste¤i ile önümüzdeki
aylarda bafllat›lmas› hedeflenmifltir. Bu
program sayesinde ülkemizin herhangi
bir bölgesinde çal›flan bir üroloji asistan›,
farkl› kliniklerde de çal›flarak, hem kendi
klini¤inde yeterince yap›lmayan
ameliyatlar› izleme ve yapma f›rsat›
bulacak, hem de bugüne kadar gördü¤ü
ve yapt›¤› baz› prosedürlerin farkl›
kliniklerde ne flekilde uyguland›¤›n›
görerek vizyonunu geniflletmifl olacakt›r.
Bu program›n sosyal aç›dan da olumlu
etkileri olaca¤›n› ve bu sayede kurulacak
dostluklar›n ileride de üroloji camias›n›n
birlik ve bütünlü¤üne katk› sa¤layaca¤›n›
düflünüyoruz.

Dr. Ali Ersin Zümrütbafl

œ

ÜROTÜRK SAYFA / 14

Sheraton Arabellapark Hotel'de
düzenlenen ve yaklafl›k 1300 kat›l›mc›n›n
oldu¤u kongrede Türkiye'den de 50
civar›nda akademisyen ve asistan yer
ald›.
‹lk gün yap›lan ESUT (EAU- section of
Urotechnology) oturumunda Abbou,
Fornara, Janetschek, Breda gibi ünlü
Endoürologlar taraf›ndan Laparoskopik
Parsiyel Nefrektomi ve ESWL, PCNL ve
RIRS gibi endoürolojinin ana konular›nda
güncel bilgiler paylafl›ld›. Befl gün boyunca
devam eden sunumlarda tüm dünya Üroloji
kliniklerinde yap›lan çal›flmalar, hayvan
deneyleri, ameliyatlar hakk›nda bilgi sahibi
olmak, bu oturumlarda sunum yapmak,
interaktif geçen bu oturumlarda
tart›fl›lmalara kat›lmak ve izlemek heyecan
vericiydi. Robotik cerrahi ve Laparoskopik
yöntemlerle yap›lan ameliyatlarda
vurgulanan püf noktalar› herkes taraf›ndan
ilgiyle takip edildi.

3. ÜROONKOLOJ‹
KONGRES‹
‹ZLEN‹MLER‹
9. Üroonkoloji Kongresi, kanser tan›
ve tedavisiyle u¤raflan Üroloji, Patoloji,
Radyasyon Onkolojisi ve Medikal
Onkoloji uzmanlar› ve asistanlar›n›n
kat›l›m› ile 4 - 8 Kas›m 2009 tarihlerinde
Ankara Sheraton Otel & Convention
Center'da baflar› ile gerçekleflti.
Onüç yabanc› ve doksan yerli
konuflmac›n›n görev ald›¤› , yaklafl›k bin
kiflinin kat›ld›¤› kongrede baflta Prostat
kanseri olmak üzere, Böbrek, Testis ve
Mesane kanserlerinde tan› ve tedavilerdeki
yenilikler tart›fl›ld›. Yurt d›fl›ndan
konusunda otör hekimlerin konuflmac›
olarak davet edildi¤i toplant›ya, Dr.
Abrahamsson, Dr. Andriole, Dr. Epstein,
Dr. Heidenreich, Dr. Kattan, Dr. Klein, Dr.
Ravery, Dr. Roach, Dr. Scardino, Dr.
Sheinfeld, Dr. Soloway, Dr. Tuerk ve Dr.
Vogelzang kat›ld›. Dr. Epstein taraf›ndan
Prostat Patolojisi, Dr. Roach taraf›ndan
Prostat Kanserinin Radyasyon Temelli
tedavileri, Dr. Sheinfeld taraf›ndan Testis
Kanserleri ve Dr. Kattan taraf›ndan Temel
‹statistik konulu e¤itim kurslar› düzenlendi.
Dr. Ferruh Zorlu ise Türkiye'de ilk kez
gerçeklefltirilen “Türkiye'de Prostat Kanseri
‹nsidans›” araflt›rmas›n›n sonuçlar›n›
aç›klad›. Türkiye'nin 12 ilinde
gerçeklefltirilen araflt›rmaya göre prostat
kanseri görülme oran›n›n zannedildi¤i gibi
az olmad›¤› belirtildi. Dr. Zorlu, “Araflt›rma
Adana, Ankara, Edirne, Erzurum, Malatya
gibi 12 ilde gerçeklefltirildi. Sonuçlara göre
prostat kanserinin en s›k görüldü¤ü yafl
aral›¤› 65-69 yafl aras›, en düflük ise 2529 yafl aras›. Toplam hasta say›s›n›n
%88.6' s›nda ilk baflvuru s›ras›nda ürolojik
flikayeti var. Bu hastalara tan› konmas›
da %98.5 biyopsi, %0.6 prostatektomi ve
%0.9 TUR ile gerçeklefliyor.Hastalar›n
%96.8' ine ilk biyopside tan› konuyor. Tan›
konduktan sonra ise hastalar›n %51.8' i
ameliyat ile tedavi ediliyor” dedi. Zorlu,
prostat kanserinin Türkiye'de erkeklerde
en s›k görülen kanserler aras›nda 2. s›rada
yer ald›¤›n› da söyledi.
Bu konuyla ilgili, kongrede yap›lan bas›n
toplant›s›na Üroonkoloji Derne¤i Baflkan›
ve Kongre Efl Baflkan› Prof. Dr. Yaflar
Bedük, Kongre Efl Baflkan› Prof. Dr. Haluk
Özen, Kongre Bilimsel Sekreteri Doç. Dr.
Cemil Uygur, Üroonkoloji Derne¤i Genel
Sekreteri Doç. Dr. Sinan Sözen ve Dr.
Ferruh Zorlu kat›ld›. 35 sözlü,15 video ve
145 posterin sergilendi¤i kongrede
Türkiye ESRU olarak bizler de bir stand
açt›k. Yo¤un ilgi gösterilen stand›m›zda;
23-24 Ocak 2010'da ‹stanbul'da
düzenlenecek olan Üroloji'de Asistanl›k
ve Yeni Uzmanl›k - Uluslararas› Zirve ve
Türkiye ESRU'nun yurtiçi ve yurtd›fl›
faaliyetleriyle ilgili kat›l›mc›lara bilgiler
verildi. Her aç›dan oldukça yararl› geçti¤ini
düflündü¤üm kongreden ümit ediyorum
ki herkes güncel bilgiler ve hofl an›lar ile
ayr›lm›flt›r.
Eme¤i geçen herkese teflekkürler…

Dr. Güven Tidim
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aktif görevler ald›m. Klinikte yürütülen
bilimsel araflt›rmalara bile dahil edildim.
Fikirlerimize de¤er verildi. Hem bir yedek
subay hem de bir üroloji uzman› olarak
sayg› gördük, onere edildik.

GATA HAYDARPAfiA
DA B‹R TAB‹P
ASTE⁄MEN
''Her Türk Asker Do¤ar''.
Bu felsefe ile, insan hayat›na kendini
adam›fl tüm sa¤l›k neferi gençler gibi
ben de vatan borcumu ödemek üzere
ilk ad›m›m› Samsun Sahra S›hhiye
Okulunda att›m.
fiehrin Karadenize naz›r en yüksek ve
güzel tepesinde kurulu olan k›flla; tarihi
dokusu, çevre düzeni ve manzaras› ile
çok etkilemiflti beni. Orada geçirdi¤im bir
ay, hayat›m›n en özel ve farkl› an›lar›n›
ve dostluklar›n› kazand›rd› bana. Bu güzel
ülkenin dört bir yan›ndan gelen
pratisyeniyle uzman›yla yüzlerce
meslektafl›mla tan›flt›m orada. Bir ay
boyunca ayn› flartlarda yaflad›k, birlikte
sevinip birlikte üzüldük, çok özel an›lar›
paylaflt›k, yemin ederek silah arkadafl›
olduk.
Sinema salonunda çekilen heyecanl›
kuradan sonra Sahra S›hhiye Okulunu,
unutulmaz an›lar› ve güzel dostluklar›
ard›mda b›rakarak GATA Haydarpafla
E¤itim Araflt›rma Hastanesi Üroloji
servisinde ald›m solu¤u.
‹stanbul Bo¤az›n›n Anadolu k›y›s›nda,
Haydarpafla Gar›n›n hemen arkas›nda,
çam a¤açlar› aras›nda yükselen 150 y›ll›k
tarihi bina ve modern mimarinin güzel
örneklerinden olan cerrahi bilimler
binas›n›n oluflturdu¤u muhteflem hastane
kampüsü karfl›lad› beni. Çekinerek ve
biraz da endifle ile girdi¤im serviste
inan›lmaz bir s›cakl›kla karfl›lanmak beni
çok flafl›rtt› ve mutlu etti. Klinik fiefinden
çömez asistan›na, sorumlu hemfliresinden
temizlik personeline kadar birbiri ile sayg›
ve sevgi çerçevesinde çok iyi iliflkiler
kurmufl, aile olman›n verdi¤i haz ile ifline
en iyi flekilde sar›lm›fl olan özverili bir
ekibin parças› olarak buldum kendimi.
‹lk günden itibaren tak›m›n bir üyesi olarak
görüldüm. Serviste, poliklinikte, bilimsel
toplant› ve seminerlerde, klini¤in her tür
faaliyetinde di¤er aste¤menlerle birlikte

GATA Haydarpafla Üroloji Klini¤i; ülkedeki
üroloji kliniklerinin en iyileri aras›nda
rahatl›kla gösterilebilir bence. Herfleyden
önce çok kapsaml› bir bilimsel program
yürütülüyor. Konseyler, seminerler, güncel
makale ve k›lavuz toplant›lar› büyük
titizlikle sürdürülüyor. Her ay üniversite
ya da di¤er e¤itim kliniklerinden
konusunda uzman bir hoca davet edilerek
asistanlar ile bilgi paylafl›m›nda bulunmas›
sa¤lan›yor.
Bir profesör, dört doçent ve 3 yard›mc›
doçentten oluflan bilimsel kadroda herkes
kendi branfl›nda üzerine düfleni fazlas›
ile yerine getiriyor. Laparoskopi dahil
olmak üzere en son cerrahi teknikler
baflar› ile uygulan›yor.Herkes bu yo¤un
tempoda, büyük bir etik anlay›fl içinde
özveri ile çal›fl›yor.
GATA Haydarpafla Üroloji Klini¤inde
ekibin bir parças› olarak çal›flma f›rsat›
buldu¤um için çok flansl› hisediyorum
kendimi. Vatani görevimi GATA
Haydarpafla'da tamamlad›¤›m için de
gurur duyuyorum kendimle.
Komutanlar›m, hocalar›m, asistan
arkadafllar›m, di¤er aste¤men
arkadafllar›m ve personel ile olan gönül
ba¤›m ömrümün sonuna kadar devam
edecek.

Dr. Ömer Onur Çak›r
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Dr. Gill ve arkadafllar› taraf›ndan sunulan
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi yap›lan
800 vakan›n verileri ise güncel Üroloji'nin
e¤ilimini vurgular nitelikteydi. ‹srail'den Dr.
Yachia, pelvik radyoterapi sonras›nda
bilateral hidroüreteronefroz geliflen
hastas›nda kulland›¤›, üreter içerisine
yerlefltirildi¤inde kendili¤inden
geniflleyebilen ve uzun süreli stent
kullan›m›nda s›kl›kla karfl›lafl›lan
problemlerin görülmedi¤i, üreteral
mukozan›n kendini yenilemesine yard›mc›
oldu¤unu belirtti¤i kendi tasar›m› stenti
video olarak sundu. Yak›n zamanda
kullan›ma sunulan bu stent, benzer hasta
gruplar›nda kullan›mda tercih edilebilecek
alternatif bir yöntem olarak büyük ilgi
toplad›.
Kongrenin ikinci gününde Türkiye ve
Yunanistan Endoüroloji derneklerinin
yapt›¤› ortak oturum, benzer kültürel
mirasa sahip iki milletin son y›llarda sadece
siyasi alanda de¤il bilimsel alanda da
dostluk ve iflbirli¤i içinde oldu¤u mesaj›n›
verdi. Ana salonda izlenen canl›
ameliyatlar, konusunda söz sahibi
Ürologlar taraf›ndan
gerçeklefltirilirken,dünyan›n dört bir
köflesinden gelen delegeler de, en
becerikli ve iyi elleri, izleme f›rsat›n› buldu.
Kongrenin ilk gününde Bavyera krallar›n›n
yaflad›¤› saray'da gerçeklefltirilen aç›l›fl
resepsiyonu kadar son gün davetliler için
özel olarak düzenlenen Oktoberfest de
Bavyera ve Alman kültürünü yak›ndan
tan›ma flans› verdi.
Kongrenin bitimiyle eve dönüfl
mesajlar›m›z› yan›m›za al›p seneye
Chicago'da 28. Dünya Endoüroloji
Kongresinde görüflmek üzere Münih'e
veda ettik.

27. DÜNYA
ENDOÜROLOJ‹
KONGRES‹
6-10 Ekim 2009 tarihlerinde
Almanya'da Münih kentinde yap›ld›.
‹kinci y›l›n› henüz bitirmifl bir üroloji
asistan› olarak bu büyük
organizasyona kat›lmak, dünyaca
tan›nan Ürologlar›yla ayn› ortam içinde
bulunmak, farkl› ülkelerde Üroloji
asistanl›¤› yapan meslektafllar›mla
tan›flma f›rsat›n› yakalamak benim için
gerçekten heyecan vericiydi.
Bavyera eyaletinin baflkenti olan Münih,
güneflli havas›, sokaklar›nda döner ve
kebap dükkanlar›, neredeyse her köfle
bafl›nda rastlayabilece¤iniz Türkçe
diyaloglar› ve Türkenstrasse'si ile sanki
altyap›s› oturmufl modern bir Türk kentiydi.

Dr. Murat Ba¤c›o¤lu
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HASEK‹ E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA
HASTANES‹
ÜROLOJ‹ KL‹N‹⁄‹
Nisan-Haziran 2009 tarihlerinde Haseki
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde
endoüroloji alan›nda, özellikle de PNL
cerrahisinde e¤itim alabilmek için
burslu olarak 3 ay süreyle ‹stanbul'da
bulunma f›rsat› yakalad›m.
‹stanbul, Asya ile Avrupa k›tas›n› birbirine
ba¤layan köprü konumunda bir flehir
olman›n yan›nda iki k›tan›n da en büyük
güzelliklerini içerisinde bar›nd›r›yor. fiehrin
bu güzelli¤inin klini¤e de yans›d›¤›
gözükmekteydi.
Oldukça modern ve iyi donan›ml› olan bu
klinik, s›cak ve cömert ekibiyle beraber
kald›¤›m süre içinde hem kiflisel hem de
profesyonel anlamda tam olarak memnun
kalmam› sa¤lad›.
‹lk gün klinik flefi Prof. Ahmet Yaser
Müslümano¤lu, beni ekibinin tüm
üyeleriyle tan›flt›rd› ve klini¤in ikinci flefi
olan Dr. Yalç›n Berbero¤lu'na yönlendirdi.
Kendisi bana, cerrahlar›n operasyon
listesini ve kat›labilece¤im ameliyatlar›
gösterdi. Klinikte endoüroloji ameliyatlar›
konusunda sorumlu olan kifliler Dr. Ahmet
Tefekli ve Dr. Murat Binbay'd›. Dr. Binbay
ile Belçika Leuven'de beraber çal›flm›flt›k.
Kendisi endoüroloji ve birçok onkoloji
ameliyatlar›ndan sorumlu uzman olarak
görev al›yordu.
Klinik oldukça modern, donan›ml› ve
rahatl›kla söyleyebilirim ki Avrupa'daki
baz› en iyi kliniklerle cihaz bak›m›ndan
ya da vaka çeflitlili¤i ve say›s› yönünden
yar›flabilecek düzeydeydi.
Klini¤in flefi Dr. Müslümano¤lu, bu düzeye
geliflte ana etmen olmufl.
Onun döneminde klinik, ciddi aflama
kaydetmifl ve flu an Türkiye'de endoüroloji
ve laparoskopi alan›nda önemli bir
konuma gelmifl.
Çal›flma dönemim boyunca, Türkiye'nin
çeflitli klinikleri ve komflu ülkelerinden
gelen, endoüroloji konusunda ö¤renmeye
merakl› doktor arkadafllarla birlikte olma
f›rsat› da yakalad›m .
Klinikteki ola¤an bir günüm sabah 07:30
sular›nda serviste bafllamakta ve
sonras›nda da ameliyathanede ö¤lene
kadar devam etmekteydi.
Ö¤leden sonra klinikte yatan hastalar ya
da yeni vakalar tart›fl›lmakta ve
sonras›nda ertesi günün plan›
yap›lmaktayd›.
Sal› günleri Radyologlar›n, Patologlar›n
ve Onkologlar›n da kat›ld›¤› birleflik
toplant›lar, Cuma günleri de olgu sunular›
ve asistan seminerleri yap›lmaktayd›.
Genç asistanlar oldukça ehil ve
çal›flkand›lar.
Günde yaklafl›k 150-200 poliklinik hastas›
ve 50 yatan hastayla ilgilenmekte ve
günde ortalama 10-12 ameliyat yapmakta
ve bu sayd›klar›m›n d›fl›nda
bahsetmedi¤im say›s›z ESWL, prostat
biyopsisi ve tan›sal sistoskopi
uygulamalar› gerçeklefltirmektedirler.
Asistanlar o kadar s›cak ve arkadaflça
davranmakta ki, kendimi k›sa bir süre
içinde tak›m›n bir parças› olarak hissettim.
SAYI 10 / ARALIK 2009

PNL e¤itimi alma s›ras› kendilerinde olan
asistan Dr. Mehmet ve Dr. Mahir, benim
ameliyatlarda bulunmama ve vakalar›n›
yapmama izin verdiler. Prof.
Müslümano¤lu, kendisi bizzat benim
vakalarda aktif olarak bulundu¤umu
gözlemledi ve geliflimimin ne düzeyde
oldu¤unu anlayabilmek için benimle
düzenli aral›klarla görüflmeler yapt›.
Burada bulundu¤um süre içinde aktif
olarak PNL operasyonu yap›p, ameliyatla
ilgili teknikleri ve can al›c› noktalar›
ö¤renmemin yan›nda pre-op ve post-op
hasta takiplerini ve tafla ya da hastaya
özel akses planlaman›n nas›l yap›ld›¤›n›
ö¤rendim.
Klinik PNL cerrahisinde referans bir
merkez olmay› baflarm›fl ve haftada
ortalama 7-8 PNL operasyonu yapmakta
ve bunlar›n ço¤u da baflka merkezler
taraf›ndan kendilerine yönlendirilmifl zorlu
vakalar olmakta, sonuçta da klinikte çal›flan
biri çok çeflitli vakalar görebilmektedir. Bu
ba¤lamda kald›¤›m süre içinde bir çok
kompleks yap›da böbrek tafl› olan, morbid
obez, tek böbrekli, at nal› böbrekli ve çocuk
hastaya PNL operasyonu yap›ld›¤›n›
gördüm.
Operasyonun baz› k›s›mlar›n› parça parça,
örne¤in; akses yapma, trakt oluflturma,
tafl parçalama ve tafllar› alma gibi ifllemleri
yapmama izin verilmesinin yan›nda bir kaç
vakay› da bafl›ndan sonuna kadar
yapmama müsade edildi ve toplamda bu
3 ayl›k süre zarf›nda 50'den fazla PNL
operasyonuna kat›l›m›m sa¤land›. Ayr›ca
ekibe aktif bir flekilde kat›l›m›ma izin
verilerek, ö¤renme sürecime büyük bir
katk› sa¤layan pre-op ve post-op karar
verme sürecine dahil olabildim.
As›l ilgimin PNL üzerine olmas›na ra¤men
baz› di¤er endoürolojik ve bir tak›m
laparoskopik operasyonlara da aktif olarak
kat›lma f›rsat›n› buldum. Bunun yan›nda
bilimsel araflt›rma çal›flmalar›na aktif olarak
kat›lma flans›n› yakalad›m ve bafll›ca tafl
cerrahisiyle ilgili, ço¤unun bas›lmay›
bekledi¤i makaleler ve 2009 Dünya
Endoüroloji Kongresine gönderilecek olan
abstract yazma flans›n› elde ettim. Bofl
zamanlar›mda ço¤unlukla bilimsel
araflt›rmalara kat›ld›m, makaleler okudum
ve yazd›m. Bunlar›n yan›nda tüm
asistanlar, Dr. Binbay ve Dr. Tefekli ile
birlikte konu tart›flmalar›na ifltirak ettim.
‹stanbul çok güzel ve canl› bir flehir.
Hastane; bir çok tarihi mekana ev sahipli¤i
yapan Sultanahmet gibi bir semte, Topkap›
Saray›'na, Kapal› Çarfl›'ya, Ayasofya
Cami'ine ve Yerebatan Sarn›c› gibi bir çok
tarihi mekana yak›n bir konumda
bulunmaktad›r. Bo¤az bir mükemmel,
köprüleri ise, özellikle de gece olunca
bezendi¤i farkl› renklerle tam manas›yla
inan›lmaz görünmekte. Topkap› Müze'si
Osmanl› ça¤›ndan bir çok define ve
mücevherat› bünyesinde
bulundurmaktad›r.
Yerebatan Sarn›c› tamamen yerin alt›nda
ve içerisinde Medusa bafl› bulunmaktad›r.
Taksim, flehrin merkezi ve tüm gece
yaflant›s›n›n oda¤› konumundad›r.
Gecenin bir yar›s›nda olsan›z bile Taksim'i
tenha bulmak imkans›z. ‹stanbul'a
yapaca¤›n›z bir seyahat, köprüden bir
k›tadan di¤erine geçmedi¤iniz taktirde,
bo¤azda bir bot gezisi yapmad›¤›n›zda ya
da bo¤az kenar›nda, bo¤az›n meflhur
kahvalt› keyfinden mahrum kald›ysan›z
kesinlikle eksik kalacakt›r. Bir di¤er
olmazsa olmaz ise, Asya ile Avrupa k›talar›
aras›nda yolcu tafl›mac›l›¤› yapan, hiç
yafllanmayan toplu tafl›ma feribotlar›n›
kullanmak olmal›d›r. Türk misafirperverli¤i
herkesin malumudur. Misafir büyük bir
sayg›, ilgi ve ihtimamla a¤›rlan›yor.

Türk mutfa¤› ülkesinin zenginlikleri gibi
zengin, Asya ve Akdeniz mutfa¤›n› kendi
içerisinde harmanlam›fl doyas›ya tad
verici. Kald›¤›m süre boyunca ‹stanbul
d›fl›nda, tarihi flehir Efes ve Pamukkale
travertenlerini gezme f›rsat› da buldum.
Efes, Arkeoloji Müzesi'nde bulundurdu¤u
Priapus heykeli aç›s›ndan Ürologlar için
oldukça önemli çünkü yüz y›llar öncesinde
tan› ve tedavisi literature giren Priapizmin
ismi Priapus' tan gelmektedir.
‹stanbul'da kald›¤›m sürenin benim için
oldukça verimli geçti¤ini, PNL
operasyonuyla ilgili yeterli denebilecek
bilgi ve yetene¤i kazand›¤›m› ve bu
nedenle de bir çok vakada aç›k tafl
cerrahisine yönlendirilmifl hastalar›ma bu
tedavi yöntemini önerebilece¤imi rahatl›kla
söyleyebilirim. Ayr›ca bu süre zarf›nda
oradaki tüm ekip arkadafllar›mla beraber,
bas›lmay› bekleyen birkaç makale, Münih'
te yap›lacak olan Dünya Endoüroloji
Kongresi'nde kabul edilen abstract
yazd›m.
EAU ve EUSP kurullar›na bana bu imkan›
verdikleri için ve özellikle bütün herfleyi
organize eden Ms. Angela Terberg'e
sonsuz minnettarl›¤›m› sunar›m. Beni
tak›mlar›na kabul edip, bana PNL
operasyonunu ö¤rettikleri ve hem kiflisel
hem de profesyonel anlamda çok iyi ev
sahipli¤i yapt›klar› için Prof Müslümano¤lu
ve ekibine de teflekkürlerimi sunmak
isterim.
Dr. Avinash Kumar Singh
Çeviri: Dr. Özgür Yaz›c›
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TIP D‹L‹ VE TÜRKÇE
ÜZER‹NE Ö⁄RENC‹
GÖRÜfiLER‹
Dil düflünceyi yaln›zca tafl›yan ve ileten
bir araç olmay›p, düflünceyi yeniden
yap›land›ran, onu tamamlayan temel
bir ifllevsel yap›d›r. Baflkas›n›n diliyle
düflünmeye çal›flmak, do¤rudan o
baflkas›n›n düflünce çerçevesini ve
altyap›s›n› benimsemek anlam›na gelir.
Ba¤›ms›z düflünce, ba¤›ms›z dil
olmadan olmaz. Bireylerin en aç›k ve
ak›c› olarak kendi dillerinde
düflünebildikleri, duygular›n› ortaya
koyduklar› ve bu aç›kl›¤›n ifadelerine
yans›d›¤›n›n bilinmesi önemlidir.
Son y›llarda, yay›nlanm›fl t›p dergilerinde
Türkçe düflünme, anlatma ve yazmaya
yeterince önem verilmedi¤i görülebilir.
Geliflmifl ülkeler geliflmekte olan ülkelere,
teknoloji, bilim ve sanatsal alanda üretti¤i
geliflim ve de¤iflimi tan›t›m terimleriyle
kendi dillerini etkin k›larlar. Günümüzde,
bu söz konusu etkileme ‹ngilizce ile
belirgin olarak yap›lmaktad›r. ‹ngilizce
kelimelerin dilimize girip yerleflmelerine
engel olmak için yeni ç›kan t›bbî terimlerin
karfl›l›klar›n› k›sa sürede ve devaml› olarak
bulmak ve yay›nlamak gere¤i aç›kça
ortaya ç›kmaktad›r.
‹ngilizce kelimelerin kullan›lmas› bu gün
bilim dili çerçevesinin d›fl›na tafl›p
toplumun her düzeyinde Türkçenin
kirlenmesine yol açmaktad›r.
Bu çal›flmada, Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesi 2006-2007 e¤itim-ö¤retim
y›l›ndaki bütün ö¤rencilerinin Türkçe ve
T›p dilinin güncel sorunlar›na bak›fl aç›s›n›
belirlemeyi amaçlad›k.
Çal›flmam›za Erciyes Üniversitesi T›p
Fakültesindeki 1120 ö¤rencinin 804'ü
(%71,8) kat›lm›flt›r. Anket, ö¤rencilerin
kiflilik bilgilerini, Türkçenin sorunlar› ile

bilim diliyle ve T›p dili ile ilgili bak›fl aç›lar›n›
araflt›rmak için haz›rlanm›fl çoktan seçmeli
toplam 45 sorudan oluflmaktad›r.
Ö¤rencilerin %72,9'unun yabanc›
kelimelerin dilimizde sorun oluturdu¤unu
düflünmesi, %90,2'sinin dilimizde kirlenme
oldu¤unu ifade etmesi, ayr›ca bu
kirlenmenin boyutunu %69,9' u çok fazla
ve fazla, %26,1' i orta olarak
de¤erlendirmesi t›p e¤itimi s›ras›nda
yabanc› kelimelerin kullan›m›n›n
olumsuzlu¤unu vurgulamaktad›r. Her ne
kadar ö¤rencilerin %45,1' i çok iyi ve iyi
düzeyde, %44,9' u orta düzeyde Türkçe
kullanmaya özen gösterdiklerini ifade
etseler de bunun yeterli olmad›¤›n›
düflünmekteyiz.
Türk Dil Kurumunu (TDK) ö¤rencilerin
ancak %12,2' sinin takip etmesi Türkçe
ile ne kadar ilgilenildi¤inin göstergesidir.
TDK n›n çal›flmalar›n› topluma daha iyi
aktarmas› ve özellikle gençlerin ilgisini
çekecek faaliyetlerde bulunmas›n›n Türkçe
kullanmada gösterilen özeni daha da
art›raca¤› kan›s›nday›z.
Ö¤rencilerin %84,2' sinin psikolojik savafl
unsuru olarak dilin kullan›ld›¤›n› düflünmesi
ve %90'›n›n geliflmifl ülkelerin geliflmekte
olan ülkelere dilleriyle birlikte kültürlerini
de ihraç ettiklerine inanmas›, kültür
emperyalizminin bir ö¤esi olarak yabanc›
dilin kullan›labilece¤ini göstermektedir.Her
dilde baflka dillerden al›nma sözcüklerin
bulundu¤u, baflka toplumlar›n
kavramlar›n›n var oldu¤u görülür.
Çünkü baflka dillerle hiç iliflkisi olmamak
demek, bir toplumun baflka toplumlarla
hiç iliflkisi bulunmamas› demektir.
Ancak bir dilde yabanc›laflma temel söz
varl›¤›na kadar indi¤inde dilin pek çok
kavram›n›n kendi ö¤eleriyle anlat›lmas›na,
yeni kavramlar›n anlat›m bulmas›na, e¤itim
ve ö¤retimin ulusal dil ile
gerçeklefltirilmesine engel olur. Ayr›ca bir
dille konuflup yazmak, o dili bilmek de¤ildir,
önemli olan o dille düflünmek, üretmek,
düflünsel bir alan yaratabilmektir.
Sonuç olarak, sunulan araflt›rman›n
bulgular›, t›p e¤itiminde ulusal dil d›fl›nda
bir dilin yo¤un olarak kullan›ld›¤›n› ve
ö¤rencilerin bundan olumsuz
etkilendiklerini göstermektedir. Yabanc›
dille aç›klanan kavramlar›n›n yerine zaten
Türkçe karfl›l›¤› olan kavramlarla e¤itim
yap›lmas›, t›p e¤itiminde niteli¤i
yükseltecektir.
Referans: Sevinç FH, Karacagil M. T›p
dili ve Türkçe üzerine ö¤renci görüflleri.
Erciyes T›p Dergisi 2009;31(3): 250-255.

Dr. Hüseyin Fatih Sevinç
Prof. Dr. Mustafa Karacagil
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RESIDENTS AND YOUNG UROLOGISTS IN UROLOGY: SUMMIT 2010 ‹STANBUL
ÜROLOJ‹DE AS‹STANLIK VE YEN‹ UZMANLIK: Z‹RVE 2010 ‹STANBUL

TOPLANTI

23 OCAK 2010 CUMARTES‹

24 OCAK 2010 PAZAR

08:30- 09:00 AÇILIfi KONUfiMASI
TÜD Baflkan›- A. Kad›o¤lu
EAU 2. Baflkan› -W. Artibani
TÜYK Baflkan› - H Özen
EBU President Elect - E. Montanari
TESRU Baflkan› - E Huri
ESRU Baflkan›- T. Zaber

08:30- 10:00
Avrupa ürolojisi asistan ve genç uzmanlar için neler yap›yor?
Türkiye ürolojisi asistan ve genç uzmanlar› için neler yap›yor?
Oturum Baflkanlar›: M Marberger, T Esen
ESU ve EUREP Kursu- W Artibani
TÜYK Kursu - S Tekgül

09:00- 12:00
ÜROONKOLOK‹ OTURUMU- ÇOCUK ÜROLOJ‹S‹ OTURUMU-KADIN
ÜROLOJ‹S‹ VE NÖROÜROLOJ‹
09:00- 09:30 Fasyal Anatomi ve Laparoskopik Radikal Prostatektomi'deki
Önemi L.M. Pineiro” H. Özen
10:00- 10:10 ARA
10:10-10:40
Islak çocuk: Ay›r›c› tan› ve tedavi plan›nda nelere dikkat etmek gerekir
R Aslan (Türk Çocuk Ürolojsi Derne¤i ad›na)
10:40-11:10
Çocuklarda Tafl Tedavisi - E Montanari
11:10-11:40
Kad›nda stres tip idrar kaç›rma tedavisi: Kan›ta dayal› t›p ne diyor?
B. Çetinel
11:40-12:30 YEMEK ARASI
12:30-15:00
ANDROLOJ‹- ENDOÜROLOJ‹ OTURUMU
12:30-13:00
“Erkek cinsel sa¤l›¤›’n›n “erkek sa¤l›¤›” ile iliflikisi” A. Kadioglu
13:00-13:30
Varikosel 2010 - Ö Yaman
13:30-13:40 ARA
13:40-14:10
Prostat›n Cerrahi Anatomisi ve sinir koruyucu cerrahi üzerindeki
etkileri
C. Abbou
14:10-14:40
Endouroloji'deki Mücadeleler: De¤iflikli¤e adapte olmak - M. Marberger
14:40-15:10
BHP'deki PVP Greenlight Terapisi- G. Alivizatos
15:10-15:30- ARA
15:30- 18:30 Uzman›yla Buluflma: Olgu Sunumlar›
1.
ODA
BAfiKANLAR: M. Marberger, T. Esen
2.
ODA
BAfiKANLAR: Montarani, A. Kad›o¤lu
3.
ODA
BAfiKANLAR: LM Pineiro, A Y Müslümano¤lu
4.
ODA
BAfiKANLAR: CC Abbou, H Özen
5.ODA
BAfiKANLAR: W Artibani, A.R. Kural
6. ODA
BAfiKANLAR: G Alivizatos, S Sözen
7. ODA
BAfiKANLAR: C Germiyanoglu, T Erdo¤ru
8. ODA
BAfiKANLAR: B Cetinel, Y Bedük
9. ODA
BAfiKANLAR: Y Özgök, B. Oktay

EBU s›nav› ve pratik S›nav› - E Montanari
TÜYK S›nav›- H Özen
10:00-10:30
OturumBaflkanlar›: W Artibani, C Germiyano¤lu
Amerika'da Üroloji Asistan E¤itimi, Genç Ürolog Aktiviteleri ve AUA
Liderlik Program› hedefleri-L Lerner
10:30-11:00
Avrupa'daki E¤itimi Geliflimi:
EAU Sayesinde- C Abbou
11:00- 11:30
Soru Zaman›-Dinleyiciler ile interaktif tart›flma
Moderatör: B Çetinel
11:30- 13:00
Avrupa'da Üroloji Asistan E¤itim Modelleri
Moderatörler: E Hur›, A Petrolekas, T Zober
‹flveç E¤itim Program›: Ylva Huge (Sweden)
‹spanyol E¤itim Program›: Mario Alvarez Maestro (Spain)
Frans›z E¤itim Program›: T. Bessedè (France)
‹talyan E¤itim Program›: F.Sanguedolce (Italy)
Avusturya E¤itim Program›: S. Hruby (Austuria)
Yunan E¤itim Program›: T Kalegoropulos (Yunanistan)
13:00-14:00- Yemek Aras›
14:00- 15:30
Aç›k Tart›flma: Türkiye'de üroloji ihtisas› sonras›nda yeni uzmanlar›n
çal›flma flartlar›, akademik yönelimler ve sonuçlar›
Moderatörler: T Esen, S Sözen
Konuflmac›lar: Mecburi hizmet yapm›fl uzmanlar, akademik çal›flan
uzmanlar, özel çal›flan uzmanlar- Ali Ersin Zümrütbafl, Tayfun Oktay,
Murat Can Kiremit, Cenk Acar, Emre Huri, Ömer Onur Çak›r, Murat
Binbay
15:30-16:00 Kahve Aras›
16:00- 17:00
Ülkemizdeki üroloji asistan e¤itimini daha iyi bir duruma nas›l
getirebiliriz?
Moderatörler: A Müslümanoglu - S Tekgül
Konuflmac›lar: Selçuk S›lay, Ömer Acar, Zafer Tando¤du, Osman Ergün,
Orçun Çelik, Mehmet Caniklio¤lu, Ersan Arda, Abdulkadir Tepeler

18:30-19:30 Poster Oturumu
Baflkanlar: A Kad›o¤lu - T Erdo¤ru
20:00- Akflam Yeme¤i
21:00- Sosyal Program
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hemflireler
8. UYGULAMALI LAPAROSKOP‹K ÜROLOJ‹ KURSU VE
SEMPOZYUMU KAPSAMINDA
5. AMEL‹YATHANE HEMfi‹RELER‹ LAPAROSKOP‹
KURSUNDAN ‹ZLEN‹MLER

hemflireler

1-4 Ekim 2009 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen 8. Uygulamal› Laparoskopik
Üroloji Kursu Ve Sempozyumu (“8th Applied LAPAROSCOPIC Urology Course
and Symposium”) kapsam›nda Ameliyathane hemflireleri için de 5. Uygulamal›
Laparoskopi hemflireli¤i kursu düzenlendi.
Üroloji Hemflireler Derne¤i olarak Laparoskopi kursuna kat›lmak öncelikle bizleri
sevindirdi. Baflta Prof. Dr. Yaflar Özgök, Dr. Cenk Gürbüz ve iflbirli¤i aç›s›ndan hemflire
Vildan Gökçe olmak üzere Türk Ürolap Grubuna çok teflekkür ediyoruz.
Uluslar aras› kat›l›ml› olan hemflirelik kursuna e¤itmen olarak Avrupa Üroloji Hemflireleri
Derne¤i Baflkan Yard›mc›s› Kate Fitzpatrick ve Ülkemizden 13 e¤itmen ve 33
Ameliyathane hemfliresi kursa kat›larak sertifika ald›.
Dr. Cenk Gürbüz'ün aç›l›fl konuflmas›yla bafllayan program, Laparoskopik Ürolojiye
Türkiye bak›fl› ve Kate Fitzpatrick taraf›ndan da Avrupa bak›fl›, laparoskopinin tarihçesi,
laparoskopide kullan›lan aletler ve homostazis, laparoskopide kullan›lan aletlerin
sterilizasyonu, hastan›n laparoskopi için haz›rl›¤› ve postoperatif bak›m, ameliyathanenin
haz›rl›¤›, ameliyathanede hastaya verilen pozisyon ve bas›nç alanlar›n›n haz›rlanmas›,
laparoskopik cerrahide steril ve süirküler hemflirenin görevleri, ameliyathanede sorunlar›n
giderilmesi, robot yard›ml› laparoskopik üroloji ve hemflirenin görevleri, robotik ürolojiye
geçifl, geleneksel laparoskopi aletlerinde geliflmeler, gelece¤e bak›fl ve hastane
enfeksiyonlar› gibi konularda e¤itmenler taraf›ndan kuramsal bilgi verildi.
Kuramsal bilgi verildikten sonra uygulamalar yap›larak bilgi ve beceri kazand›r›lmaya
çal›fl›ld›. Dört ayr› grup farkl› zamanlarda GATA Deneysel Hayvan Labaratuar›nda,
laparoskopik cerrahide kullan›lan maliyeti son derecede yüksek olan cihaz ve
enstrümanlar› domuzlar üzerinde yap›lan laparoskopik giriflimler s›ras›nda tan›d›lar,
gözlem yapt›lar ve gerekti¤inde hekimlere uygulamalar›nda asiste ettiler.Bir grup
GATA Deneysel Hayvan Laboratuvar›nda e¤itimini al›rken, di¤er gruplar laparoskopik
video sunumlar›n› izlediler. Ameliyathane hemflirelerinin laparoskopik cerrahide kullan›lan
aletleri çok iyi tan›mas›, korumas› ve bak›m›n› etkin bir biçimde yapabilmesi için gerekli
bilgi ve beceriye sahip olmas› önemlidir.

Teknolojik geliflmelere paralel olarak h›zl› bir geliflme göstermifl olan laparoskopi 1962
y›l›ndan bu yana jinekolojide yayg›n olarak kullan›lmakta olup, bunu genel cerrahi
izlemifl, laparoskopik ürolojinin geliflmesi de genel cerrahideki geliflmelere paralellik
göstermifltir. 1989'da ilk klinik laparoskopik nefrektominin gerçeklefltirilmesi ile bafllam›fl
olan bu cerrahi yaklafl›m,
* ‹nsizyonun küçük olmas›,
* Ameliyat sonras› a¤r›n›n az olmas›,
* Hastan›n ameliyat sonras› dönemi daha rahat geçirmesi,
* Hastanede kal›fl süresinin daha k›sa olmas›,
* Günlük yaflam aktivitelerine daha k›sa zamanda dönülmesi gibi nedenlerle
üroloji alan›nda da tercih edilmektedir.

Sempozyumda ayr›ca Ankara Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ameliyathanesinden ve
Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Üroloji Ameliyathanesinden yap›lan canl› ameliyat
sunumlar›n›nda hastan›n haz›rl›¤›ndan cerrahi giriflimin sonuna kadar izlemek kat›l›mc›lar
için çok yararl› oldu¤unu umuyoruz.
Kuramsal bilginin yan› s›ra uygulama becerisininde kazand›r›lmas› kat›l›mc›lar›n kurstan
mutlu ayr›lmas›na neden oldu¤unu düflünüyoruz.
Örne¤in erkeklerde s›k görülen kanser türleri aras›nda yer alan prostat kanserinin en
yeni cerrahi tedavi seçene¤inin, robot yard›ml› laparoskopik radikal prostatektomi
oldu¤u bilinmektedir. Robotik teknolojinin kullan›m›ndaki h›zl› art›fl, hastalar›n gereksindi¤i
hemflirelik bak›m›n› etkilemektedir. Bu nedenle yap›lan kurs ve sempozyumlar›n bu
alanda çal›flan meslektafllar›m›za yol gösterici olaca¤› düflünülmektedir.
Kuramsal bilginin yan› s›ra uygulamaya da yer verilmesi meslektafllar›m›z aras›nda
iflbirli¤i aç›s›ndan ve eksiklerini görme, katk›da bulunma aç›s›ndan da paylafl›m›n çok
önemli oldu¤unu düflünüyoruz.

Laparoskopik giriflimlerin yayg›n hale gelmesi, bu konu ile ilgili merkezlerde e¤itimlerin
artt›r›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› ve aletlerin her yere ulafl›r hale gelmesi ile mümkündür.
Laparaoskopi, minimal inavaziv aç›k ameliyatlarla neredeyse eflde¤er komplikasyon
ve süreye sahip hale geldi¤inden bu konuda e¤itim alm›fl kiflilerle daha da yayg›nlaflacakt›r.
Üroloji hemflireleri ile daha yak›ndan tan›flma f›rsat› buldu¤umuz ve gelecek
çal›flmalar›m›za ›fl›k tutacak toplant›lar›m›zda bizimle birlikte olan tüm meslektafllar›m›za
teflekkür ediyoruz, daha sonra da düzenlenecek olan kurs programlar›nda görüflmeyi
dileriz.

Bu nedenlerle yap›lan laparoskopik cerrahinin yerine getirebilmesi için h›zl› ve etkin bir
e¤itim büyük önem tafl›makta, yap›lan çal›flmalarda çal›flanlar›n laparoskopik cerrahi
konusunda e¤itim almak istediklerini ifade etmeleri de bu gereksinimi desteklemektedir.

Nevin KANAN, Ayfer ÖZBAfi
Üroloji Hemflireleri Derne¤i

ÜROLOJ‹ HEMfi‹RELER‹ DERNE⁄‹

Prof. Nurettin Öktem Sokak - Lale Palas Apt. 18/2 34382 fiiflli - ‹stanbul
Tel: 0 (212) 232 46 89 / 0 (212) 241 76 62 Faks: 0 (212) 233 98 04
www.uroturk.org.tr/urolojihemsireligi
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BULMACA

DR. SELAM‹ DEM‹R

SORULAR:
1-)Prostatik geliflmenin yap›sal ve fonksiyonel bütünlü¤ünü sürdürmekte en önemli role sahip büyüme faktörü?, 2-)Testisin en s›k görülen sekonder tümörü?, 3-)5 milyon sperm/ml
sperm say›s› olan infertil bir erke¤in ilk hormonal de¤erlendirilmesinde bulunmas› gereken testosteron ve......'d›r., 4-)Enterik hiperoksalürinin primer nedeni?, 5-)‹ndinavir tafllar› hangi
hastal›¤›n tedavisi nedeniyle oluflur?, 6-)Ekstrakorporeal flok dalga tedavisi ya da perkütan tafl cerrahisi sonras› rezidü fragmente tafl varl›¤›n› ortaya koymada en güvenilir radyolojik
görüntüleme yöntemi?, 7-)Seminomlu hastalar›n yüzde kaç›nda hastal›k testislere s›n›rl›d›r?, 8-)Bir nonsteroid antiandrojen?, 9-yatay-)Stroman›n diger komponentlerinde kollajen
art›m›ndan dolay› komplians› belirgin ve ürodinamik olarak tehlikeli flekilde azald›¤› hastada en iyi tedavi?, 9-dikey-)Erkeklerde bulunan mesonefrik kanal art›¤›?, 10-)‹nkontinans cerrahi
prosedürlerinin hangisinde rapor edilmifl en yüksek postoperatif retansiyon insidans› vard›r?, 11-)Prostat Ca'n›n kemik metastazlar› ile en çok kar›flan daha çok ekspansif tarzda kemik
lezyonlar› ile karakterize hastal›k?, 12-)Testosteronun akut regülasyonu primer olarak hangi hormona ba¤l›d›r?, 13-)Korunmas›z s›cak renal iskemi için kal›c› renal fonksiyon kayb›
olmadan tolare edilebilen maksimum period kaç dakikad›r?, 14-)Hangi kontinan diversiyonda tafl oluflma riski en fazlad›r?, 15-)Penis kanserleri en s›k hangi lokalizasyonda görülür?,
16-yatay)Mesane düz kas hücrelerinin gevflemesi hangi iyonun d›flar› ç›kmas› sonucudur?, 16-dikey-)Epididimden sperm elde etme yöntemlerinde biri?, 17-)Renal arterden ilk ayr›lan
segmental dal hangisidir?, 18-)Prostat Ca'da hangi evreleme yöntemi en yüksek ''düflük evreleme''(understaging) derecesine sahiptir?, 19-yatay-)BT'de göreceli yo¤unluk skalas› veya
ünitesi?, 19-dikey-)Pelvic organ prolapsusu s›n›fland›rma (POPQ) sisteminde prolapsus için hangi sabit nokta referans noktas›d›r?, 20-)Vena kava inferiora uzanan bir tümör trombüsünün
varl›¤›n› ve derecesini göstermede en do¤ru ve en tercih edilen tetkik?, 21-)Paramezonefrik kanallar, leyding hücreleri taraf›ndan üretilen hangi substrat ile dejenere olur?, 22-)Bir
prokaspaz molekülü?, 23-)Ürolojide laparoskopinin kesin kontrendikasyonu?, 24-)Prostat kanserinde amplifiye olan gen?, 25-)Peritona transvaginal olarak nereden girilebilir?, 26)‹nterstisyel sisititi taklit edebilecek sendrom hangi hayvanda görülür?, 27-)Üriner diversiyonlu hastalarda en s›k görülen tafl tipi?, 28-)Posterior üretra kapakç›klar› nas›l tedavi edilir?,
29-)MRI'›n temel iflleyifl prensibi hangi molekül üzerindendir?, 30-)Antireflü cerrahisinin endoskopik formu?, 31-)‹nsanlarda bask›n tampon sistemi?, 32-)Mitrafanoff prensibinin uyguland›¤›
ilk pofl?, 33-)RCC'de al›fl›lm›fl primer proangiogenik molekül?, 34-)Hipertermi-Termoterapi yönteminin uyguland›¤› endoskopik prostat cerrahisi?, 35-)Genitoüriner tüberkülozun neden
oldu¤u anatomik de¤ifliklikleri göstermede ilk tercih edilmesi gereken radyolojik inceleme?, 36-)‹ki üreter tomurcu¤unun bir böbrek içinde iki ayr› üreter ve böbrek pelvisi oluflumuna
yol açt›¤› idrar yollar› komplet duplikasyonlu çocuklar için geçerli olan kural›n ad›?, 37-)AIDS hastalar›nda kriptokok menenjiti tedavisi sonras› hangi genitoüriner organ kriptokoklar
için rezervuar haline gelir?, 38-)Prostat taban› yak›n›nda orta hatta ele gelen yumusak kistik bir kitlenin varl›¤› hangi hastal›¤› akla getirir?, 39-)Kistik fibrozisli hastalardaki infertilitenin
nedeni?, 40-)‹nternal üretrotominin en s›k görülen komplikasyonu?, 41-)Hipospadias cerrahisinde perimeatal bazl› flep prosedürü?, 42-)Hangi intestinal segmentle antireflü mekanizmas›
oluflturulmas› en zordur?, 43-)NSGCT için en s›k görülen geç rekürrens alan›?, 44-)Posterior üretra kapakç›klar› olan bir erkek çocukta uygun baslang›ç tedavisi?, 45-) 23 Ocak 1933
y›l›nda kurulan Türk Üroloji Derne¤inin ilk baflkan›?, 46-)Glomerüler kanaman›n en s›k sebebi olan hastal›¤›n ad›?, 47-)Psikojenik ve organik ED'yi birbirinden ay›rd etmeya yarayan
test?, 48-)Epididimisteki bazal hücrelerin öncüleri?, 49-yatay-)Whitaker testi hangi cmH20 bas›nçta pozitiftir?, 49-dikey-)Kapat›lm›fl mesane ekstrofili hastalarda VUR yüzde kaç görülür?,
50-)Hangi testin prostat ca için yüksek pozitif prediktif degeri vard›r?, 51-)Matür germ hücre?, 52-)Radikal pelvik cerrahi sonras› ilk kez üriner retansiyon meydana gelmifl 65 yafl›nda
erkekte en uygun tedavi?, 53-)Mezenflimal hücrelerden üretilen hangi sinyal ajan› üreterik dallanma sürecini bafllat›r?, 54-)Augmentasyon sistoplastisinden sonra mukus üretimi ve
bakteriüriye ba¤l› mesane tafllar›na daha yüksek s›kl›kla rastlanmaktadir. Hangi barsak segmentinde tafl oluflum insidans› en düflüktür?, 55-)Norepinefrin hangi aminoasitten sentez
edilir?, 56-)En yüksek oranda reflünün gözlendi¤i üreter orifisinin endoskopik görüntüsü?, 57-)Penis kanseri ile yak›n iliflkili virüs?, 58-)Renal transplantasyon al›c›lar›nda uzun dönemde
en s›k görülen kanser tipi?, 59-)Otozomal resesif kal›tsal yol ile geçen tafl hastal›¤›?, 60-)Median lob hiperplazisi olmayan küçük adenomlarda, özellikle sistemik hastal›k riski nedeniyle
operasyon riski olan veya cinsel aktivitesinin korunmas› öncelikli olan genç hastalarda iyi bir alternatif tedavi olan prostat cerrahisi?, 61-)Bir multikistik böbre¤in cerrahi yoldan ç›kar›lmas›n›n
mutlak endikasyonlar›ndan biri?, 62-)Edinilmifl hiperoksalürinin en s›k nedeni?, 63-)ED tedavisinde alprostadil hangi molekül üzerinden düz kas gevflemesi sa¤lar?, 64-)Spinal kord
travmas› düzeyinin alt›ndaki kas reflekslerinin travmadan sonra saatler,aylar hatta daha uzun süreli kayb› durumuna verilen ad?, 65-)Testis volümleri ve serum hormon de¤erleri normal,
vazlar› palpabl azoospermik bir erke¤in de¤erlendirilmesinde en iyi bir sonraki basamak?, 66-)Mea ilerletme yöntemi ile yap›lan hipospadias cerrahisi?, 67-)Prostat biopsilerinde ''kanser
flüphesi olupta kesin kanser tan›s› konulamayan'' anlam›na gelen patolojik tan›m?, 68-)Allopürinol hangi enzimi inhibe eder?, 69-)Aç›k cerrahi yolla testislerden sperm elde etme?, 70)Pozitif cerrahi s›n›r› olan tümörlerin yüzde kaç› radikal prostatektomi sonrasi regresyon gösterir?, 71-)Üreter orifisinin normal endoskopik görüntüsü hangi flekildedir?, 72-)Amerika
üroloji derne¤i taraf›ndan gelifltirilmifl en s›k kullan›lan semptom skoru?, 73-)Spermatik kord torsiyonunda kaç saat sonra testiküler parankimde irreversbl iskemik hasar bafllar?, 74)Antireflü nipple valvli kock ileal rezervuar ile ilflkili görülen en s›k komplikasyon?, 75-)Ortalama bir sperm normal difli genital trakt içinde kaç gün canl› kalabilir?, 76-)Hangi serum belirteç
düzeyinin yükselmesi genellikle ilerlemifl veya yüksek hacimli metastatik testis tümörüne iflaret eder?, 77-)Renal replasman tedavisinin en s›k rastlanan formu?, 78-)Erkek fetüslerde
görülen müller kanal› art›¤›?, 79-)5 yasindaki çocuklar›n yüzde kaç›nda enürezis vard›r?, 80-)Miksiyon s›ras›nda mesane kas›lmasi ile efl zamanl› üretral gevfleme hangi lokalizasyondaki
refleks merkezi taraf›ndan düzenlenir?
CEVAPLAR ARKA KAPAKTA YER ALMAKTADIR.
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