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21. ÜROLOJİ KONGRESİ
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21. Ulusal Üroloji kongresi,  İstanbul LütŞ Kırdar Kongre 
Merkezinde 30.10.2010 - 03.11.2010 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Bilimsel ve sosyal etkinliklerle dolu dolu 
geçen kongremize katılımıyla bizleri onurlandıran tüm 
katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 22. Üroloji Kongresi’nde 
görüşmek dileğiyle. 

21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 
ANKET SONUÇLARI

HEKİMLİK MESLEĞİNDE 
NE OLUYOR

Meslek tanımı için Türk Dil Kurumu’nun Güncel 
Türkçe Sözlüğü’ne göz attığımızda “Belli bir eğitim 
ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, 
insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve 
karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları 
belirlenmiş iş”  cümlesi ile karşılaşırız.

Devamı 4. Sayfa’da

Dr. Nedim İNCE

İstanbul LütŞ Kırdar 
Kongre Merkezinde 
30.10.2010 - 03.11.2010 
tarihlerinde yapılan 21. 
Ulusal Üroloji Kongresi 
sonrasında,  kongre ile 
ilgili görüşlerinizi 

araştıran bir anket düzenledik. İlk kez yapılan bu 
anket oldukça ilgi çekti ve 154 meslektaşımız 
tarafından cevaplandı. Sonuçlar umarız bundan 
sonraki üroloji konulu toplantılar için verimli ve 
yönlendirici olur.

Öncelikle yoğun çalışma koşulları altında zaman 
ayırıp anketi yanıtlayan tüm arkadaşlarımıza ve 
özellikle olumsuz görüşlerini ve önerilerini iyi niyet 
ve dürüstlükle paylaşan meslektaşlarımıza çok 
teşekkür ederiz. Anket sonuçlarında oranlar yüzde 
olarak ve en yakın rakama yuvarlanarak verilmiş, 
‘Fikrim yok’ işaretlenen veya boş bırakılan sorular 
diğer seçeneklere oransal olarak dağıtılmıştır.

Devamı 3. Sayfa’da

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ 
OLAĞANÜSTÜ 
GENEL KURULU 
İstanbul Lütfü Kırdar kongre merkezinde 30.10.2010 - 
03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal Üroloji kongresi 
esnasında, kongre ana salonunda 31 Ekim 2010 günü 

Olağanüstü Genel Kurul toplanmıştır. Toplantıda tüzük değişikliği ve açılacak şubeler için Türk Üroloji 
Derneği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konuları görüşülerek oylanmıştır.
Devamı 3. Sayfa’da
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Sevgili arkadaşlar,

 

Ürolojide yeni yılla birlikte yeni bir dönem de başlıyor. Yıllardır konuşulan şubeleşme süreci, şubelerin merkezleri, sınırları 

ve sorumluluklarının tartışılıp belirlendiği son olağanüstü genel kurulda kabul edildi. Son olağan genel kurulda ise 

şubeleşme çalışmalarını yönlendirecek yönetim kurulu seçildi, yeni yönetim kurulumuz takvim ve yöntemi belirleyip ilan 

etti. Sonuç olarak şubeler kendi üyelerini tespit  edip kendi yönetim kurullarını seçecek ve süreç tamamlanacak, üroloji 

dünyasına beklenen katkıyı sağlaması umuduyla tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Şubeleşme sürecinde malesef bazı sorunlar ve küçük de olsa üzücü ayrışmalar yaşandı, gelecekte sorunların çözülüp 

birliğin sağlanmasını umuyoruz.

21. Ulusal üroloji kongresi büyük bir katılım ve coşkuyla yapıldı, konuyla ilgili anket, yazı ve görüntüleri diğer sayfalarımız-

da görebilirsiniz.

Tam gün , özel muayenehanelerle ilgili düzenlemeler, tıp fakültelerinde özel muayenenin kaldırılması, artan ürolog ve 

görece olarak azalan hasta sayısı geçen yıldan kalan ve çözülemeden devam eden sorunlarımız olarak aklımızda. Yeni yılın  

yeni sorunu ise; tıbbi derneklerin ve bilimsel faaliyetlerin ilaç şirketlerinin bütçelerindeki beklenmedik daralmadan olum-

suz etkilenmesi olacak. Sponsorsuz bilimsel faaliyet planlamanın zorlukları önümüzdeki dönemde bazı kısıtlamalara 

neden olacak gibi görünüyor. 

Yapılmış toplantıların izlenimleri ve yapılacak toplantıların programları dergimizde yer alıyor.

Ürotürk ailesi olarak tüm meslektaşlarımıza sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz.

 

Kenan KORKMAZ
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Dr.Kenan Korkmaz

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ 
OLAĞANÜSTÜ GENEL 
KURULU 

İstanbul Lütfü Kırdar kongre merkezinde 30.10.2010 - 
03.11.2010 tarihlerinde yapılan 21. Ulusal Üroloji kong-
resi esnasında, kongre ana salonunda 31 Ekim 2010 
günü Olağanüstü Genel Kurul toplanmıştır. Toplantıda 
tüzük değişikliği ve açılacak şubeler için Türk Üroloji 
Derneği Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konuları görü-
şülerek oylanmıştır. Genel kurul kongre katılımcıları 
tarafından izlenmiş ve kongre sırasında basılan Gazete 
Ürotürk’ te yer almış olmakla birlikte, diğer üyelerimizin 
bilgilendirilmesi amacıyla sonuçlar kısaca özetlenmiştir.   

Toplantıya katılanların sayısı   : 260
Oy kullananların sayısı   : 244
Geçersiz oy    : 4
Geçerli oy    : 240

Türk Üroloji Derneği; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, 
Batı Akdeniz Şubesi, Doğu Akdeniz Şubesi, Kuzey Mar-
mara, Güney Marmara, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu Şubelerinin açılması ve gerekli işlemleri 
yapmak üzere Türk Üroloji Derneği Yönetim Kuruluna 
yetki verilmesi önerisi;

Evet oyu  : 227 
Hayır oyu :  13

Tüzük değişiklikleri önerisi;
 
Evet oyu : 226 
Hayır oyu :  13
olarak sayıldı.

Bu sonuçlarla her iki öneri de kabul edildi ve derneğimi-
zin yıllardır beklenen şubeleşme süreci resmen başlatıl-
mış oldu. Yeni önerilen ve kabul edilen tüzük ve şubeler-
le ilgili bilgilere derneğimiz resmi internet adresinden 
ulaşılabilir (http://www.uroturk.org.tr/index). 

Şubeleşmenin Türk Üroloji camiasının bilimsel ve sosyal 
gelişimine katkı sağlayacağına inanıyor,  tüm üyelerimizi 
bu konuda aktif ve katılımcı olmaya davet ediyor ve 
saygılarımızı sunuyoruz.

21.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 
ANKET SONUÇLARI

İstanbul Lütfİ Kırdar kongre merkezinde 30.10.2010 - 03.11.2010 
tarihlerinde yapılan 21. Ulusal Üroloji kongresi sonrasında,  
kongre ile ilgili görüşlerinizi araştıran bir anket düzenledik. İlk kez 
yapılan bu anket oldukça ilgi çekti ve 154 meslektaşımız tarafından 
cevaplandı. Sonuçlar umarız bundan sonraki üroloji konulu toplan-
tılar için verimli ve yönlendirici olur.

Öncelikle yoğun çalışma koşulları altında zaman ayırıp anketi 
yanıtlayan tüm arkadaşlarımıza ve özellikle olumsuz görüşlerini ve 
önerilerini iyi niyet ve dürüstlükle paylaşan meslektaşlarımıza çok 
teşekkür ederiz. Anket sonuçlarında oranlar yüzde olarak ve en 

yakın rakama yuvarlanarak verilmiş, ‘fikrim yok’ işaretlenen veya boş bırakılan sorular diğer seçeneklere 
oransal olarak dağıtılmıştır.

Arkadaşlarımızın %51’i kongreyi iyi (%36) veya çok iyi (%15) olarak bulurken %35’i orta, %14’i ise kötü 
bulduğunu ifade etmiştir. 

Kongre bilimsel içerik olarak genellikle iyi bulundu (çok iyi:%16, iyi:%46, orta:%31, kötü:%7). Yerli ve 
yabancı konuşmacıların beğeni düzeyleri de iyi bulundu. Yabancı konuşmacılar için oy dağılımı; çok 
iyi:%23, İyi:%45, orta:%25, kötü:%7, yerli konuşmacılar için dağılım; çok iyi:%10, İyi:%45, orta:%30, 
kötü:%15.

Kongre programında beğenilen bölümler dünden izlenimler ( Çok iyi:%16, iyi:%48, orta:%27, kötü:%9), 
uydu sempozyumlar (çok iyi:%14, iyi:%48, orta:%30, kötü:%8) ve eve dönüş mesajları (çok iyi:%14, 
iyi:%44, orta:%35, kötü:%7) olarak dikkat çekiyor. 

Kongre merkezi ve salonlar ile kayıt ve yönlendirme işlemleri de kongrenin beğenilen yönleri oldu.  Sunu 
yapılan salonlar  %72 beğenilirliğe ulaşırken (çok iyi:%30, iyi:%42, orta:%20, kötü:%), kongre alanındaki 
diğer salonlar ile dinlenme alanları%69 (çok iyi:%25, iyi:%44, orta:%25, kötü:%6) ve kayıt ve yönlendir-
me işlemleri %68 (çok iyi:%25, iyi:%43, orta:%25, kötü%7) oranında katılımcının beğenisini kazandı. 
Stand alanları ise uzaklık ve ikramların azlığı nedeniyle eleştirildi, katılımcıların %11’i çok iyi, %37 si iyi 
olarak oy kullanırken, %33’ü orta, %19’u ise kötü olarak oy kullandı.

Kongre şehri ile ilgili değerlendirmeler İstanbul gibiydi, seveni çok ama şikayet de çok! Ulaşım %35 çok 
iyi, %32 iyi olarak değerlendirilirken, %15 orta, %18 kötü olarak değerlendirildi, bu da İstanbul’u bilenle-
rin rahatlığı, bilmeyenlerin de sıkıntısı olarak dikkat çekti. Ancak sosyal ortam açısından beğeni oldukça 
yüksekti, %33 çok iyi, %39 iyi olarak bulundu, sadece %16 orta, %12 kötü olarak oy kullandı.

En büyük eleştiri ve yakınma konuları; kongredeki ara ikramlar %80 (kötü:%59+orta:%21), öğle yemekle-
ri %77  (kötü:%65+orta:%21) ve oteller %52 (kötü:%28+orta:%24) olarak dikkat çekti. Genellikle tatil 
beldelerinin geniş olanaklara sahip ve her şey dahil otellerinde yapılan kongrelere alışkın olan üyelerimiz 
haklı olarak sandviç ile doyamadı, çay fişlerine alışamadı, 3* ve 4* otelleri sevemedi.

Bizim için iyi haber kongre gazetesinin (günlük gazete Ürotürk) beğenilmesi oldu, %17 çok iyi, %59 iyi 
bulunurken, %18 orta, ve sadece %5 kötü bulundu.

Gelecek kongrelere yönelik öneri ve beklentiler;

Kongre kenti olarak %44 ile Antalya birinci sırada yer alırken, İstanbul %17, Ankara %15, İzmir %13 ve 
Marmaris %6 ile Antalya’yı izledi. Diğer kentlere sadece %4 oy çıktı. 

Tercih edilen bilimsel program tipinde %29 ile paneller, %22 ile canlı ameliyatlar ve %19 ile kurslar ilk 
sıraları paylaştı. Olgu sunumları %18, ameliyat videoları %8 ve yemekte öğrenelim oturumları %4 oy aldı.

Kongre içeriği olarak, klinisyenlere yönelik interaktif lecture oturumları ve kurslara ağırlık verilmesini 
isteyenlerin oranı %90’a ulaşırken, yine bu programların sabahtan akşama belli bir salonda yapılmasını 
isteyenlerin oranı %78 oldu.

Kongre süresi sorusunda %33 ile 3 gün, %40 ile 4 gün ve %21 ile 5 gün seçenekleri işaretlendi, 6 güne 
%4, 7 güne ise sadece %1 oy verildi.

Kongre başlangıç-bitiş zamanlamasında katılımcıların %77’si hafta içi başlayıp hafta sonu bitmesini, 
%17’si ise tam tersini tercih ederken, %6’sı fark etmeyeceğini bildirdi.

Serbest öneriler bölümüne gelen yanıtlarda yeni teknolojiler, minimal invaziv girişimler, pediatrik üroloji, 
androloji, üro-onkoloji, robotik cerrahi ve RIRC içeriğinin artırılması gibi içerik talepleri en sıklıkla karşı-
mıza çıktı.  Program çakışmalarına dikkat edilmesi, kongre ana konusu olarak bir veya iki konu belirlenip 
daha kapsamlı tartışılması, kurs saatlerinin yeniden düzenlenmesi, salon sayısının azaltılması, EAU veya 
AUA guideline oturumları yapılmasıve taşra uzmanları için uzmanlık sonrası eğitim amaçlı program yapıl-
ması gibi talepler de kayda değer öneriler olarak dikkat çekti.

Bundan sonraki kongrelerde beklentilerinize daha uygun ve verimli bir ortam bulmanız dileğiyle tüm 
üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür eder, toplantılara yönelik istek ve önerilerinizi her zaman bizlerle 
paylaşmanızı dileriz.

Gazete Ürotürk

Sayfa 3
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Dr. Nedim İNCE
24.11.2010  /  Mersin

Dr. Aslı Uncugil
S.B. Ankara Atatürk Eğitim 

Araştırma Hastanesi 
2. Üroloji Kliniği

HEKİMLİK MESLEĞİNDE 
NE OLUYOR

BAYAN 
ÜROLOG 
OLMAK...

?
Meslek tanımı için Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göz attığımızda “Belli bir eğitim ile 
kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında 
para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş”  cümlesi ile karşılaşırız. 
Yine TDK’nın İktisat Terimler Sözlüğü mesleği; “Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı; bilgi, 
eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik” şeklinde tanımlamaktadır.
Zanaat tanımı ise şu şekildedir: “1. İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, 
öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat. 2. El ustalığı isteyen işler”
Usta için iki tanım şu şekildedir: “1. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen 
kimse. 2. Zanaat öğreten kişi.”
Sanat tanımına göz attığımızda karşımıza çıkan manzara ise şudur: “1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin 
anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. 2. 
Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. 3. Bir şey 
yapmada gösterilen ustalık. 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü 5. Zanaat.”
Tıp doktorluğu; yani hekimlik yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi bir meslek olup usta çırak ilişkisi-
nin kendine yer bulduğu bir zanaattır. Gelişen bilgi, tıbbi teknik ve teknoloji sonucunda sanat tanımını da 
içeren özellikler taşımaya başlamıştır.
İlk çağlarda insanlar yolunda gitmeyen her şeyi tanrılara, ruhlara bağlayarak nedenlerini açıklamaya çalış-
mışlardır.
Hastalık gibi insan bizzat kendisi için normalden sapma olan, acı çekmesini neden olup, yaşamını tehdit 
eden hatta sonlandıran şeyler de tanrıların gazabı, kötü ruhların işi olarak değerlendirildi. Hekimlik görevi 
büyücülere, şamanlara düştü. 
İnsan sosyalleştikçe ve aklını kullanıp bilgi dağarcığını zenginleştirdikçe büyücü ve şamanların bazıları 
daha öne çıkmaya başladı; tapınaklarda sağlık alanında özelleşmiş, babadan oğula, ustadan çırağa geçen 
ilk hekimler tarihteki yerini aldı. 
Bir tapınakta rahip hekim olan Hipokrat modern tıbbın temellerini atan kişi olarak kabul edilir. Hipokrat ile 
birlikte tanrısal boyutu biraz geri plana çekilen ve dünyevi özelliği baskın olmaya başlayan hekimlik mesle-
ği, Hipokrat’ın tanımladığı yemin ile de ilk kurallarını da yaşama geçirmeye başladı.
Başlangıçta usta- çırak sistemi ile kişisel düzeyde gerçekleştirilen tıp eğitimi; sosyal örgütlenmeler geliş-
tikçe yine usta- çırak sistemi bazında ancak kurumsal temele dayanmaya başladı. Yeryüzünde açılan ilk 
okullar arasında tıp eğitimi verenlerin de olduğunu biliyoruz.
Tıp mesleği, artan bilgiler ve gelişen beceriler sonucunda hastalıkları tanımaya, doğru tanılar koymaya, 
etkili tedavi yöntemleri geliştirmeye başladı. İnsanların acılarını dindiren, yeniden sağlığına kavuşmasını 
sağlayan hekimler, tarihsel kökenlerindeki kutsallıklarının dünyevi beceriler ile devam etmesine olanak 
tanıdılar.
Tarih boyunca saygı duyulan, sosyal statüsü yüksek, rahat geçinecek bir gelire sahip olan hekimler, 
özenilen, gıpta duyulan hatta kıskanılan bir meslek grubu oldular.
Bilgi birikiminin yoğunluğu, geliştirilen özel beceriler, mesleğin doğrudan insanı ilgilendiren, insanı etkile-
yen bireysel ve toplumsal özelliği ve de iç denetimi, hasta- hekim ilişkisinin öznelliği, tıp doktorlarını 

toplumda ayrıcalıklı bir konuma getirdi.
20. yüzyılda hızlanan, 21. yüzyılda akıl almaz 
gelişmelere imza atan bilim ile sağlık hizmetle-
ri çok daha özelleşti ve aynı oranda da hekim 
dışı uzmanlaşmış sağlık personeline de yer 
açtı. Hekim yine sağlık hizmet ekibinin başı 
olmakla birlikte ciddi eğitimlerden geçen bir 
sağlık ekibi ile görev yapmaktadır. Önceleri 
sadece hekimlere has bazı beceriler artık 
ekibin diğer üyelerine ait olamaya başlamış, hekim alanında daha da uzmanlaşırken çekildiği yerlere diğer üyeler yerleşir 
olmuştur.
Yaygınlaşan eğitim, olağan üstü artan iletişim kanalları, bilgi üretimindeki ve paylaşımındaki baş döndürücü hız ayrıcalı-
ğının temel taşlarından olan hekimlerin bilgi tekelini de sarsan diğer gelişmelerdir.

Bunların üzerine sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi gelince binlerce senedir damıtılarak gelen meslek kuralları ticari kurallar ile yer değiştirmeye başlamıştır. Sermaye sağlık sektörü-
nü kar edecek bir alan olarak tespit ettiğinde Ulaş İnce’nin bir önceki ArTer’de ayrıntılı olarak tanımladığı gelişmeler hız kazanmıştır.
Artık hekimler sermayenin ücretli çalışanlarıdır. Sağlık hizmeti üretirken mesleki kurallar ticari kaygılar izin verdiği ölçüde uygulanacaktır. Sağlık ekibinin hala lideri olsa da onu nasıl 
yöneteceğini patronları, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bürokrasi ve de siyasi iktidar belirlemektedir. Sağlık artık kar etmenin ön planda olduğu ve hizmetle-
rin buna göre yürütüleceği bir alan olmuştur.
Sosyal statüsü, geliri düşen, insanlar ve toplum nezdinde ayrıcalığını yitiren hekimin mesleğini yaparken uğrayacağı motivasyon kaybının işine nasıl yansıyacağı; olası olumsuz 
etkilerinin cezai yöntemlerle ne kadar engellenebileceği bir muamma olarak durmaktadır. 
Mahallelinin tanıdığı, bildiği bakkal, artık çok daha fazla kişinin gördüğü ama kimsenin tanımadığı hipermarketteki bir kasiyer olmuştur.
Sermayenin işleyişi gereği bakkalın kasiyer olmasının bireysel ve toplumsal etkisi çok olumsuz olmayabilir.
Ancak söz konusu hekim olunca sonuçlarının nasıl olacağını ise kestirmek pek de kolay olamayacak gibi durmaktadır.

Günümüzde Üroloji, tıpta uzmanlık tercihi alanında yükselen bir 
trende sahiptir. Dünya genelinde uzmanlık tercihi trendlerini 
konu alan çalışmalarda bu durum ortaya konmuştur. Buna etki 
eden faktörler arasında uygulama alanlarının genişliği, nöbet ve 
iş yükünün  diğer cerrahi branşlara olan avantajları yer almakta-
dır. Düşünün ki bir cerrahi branşta mikrocerrahi nin yanında 
intraperitoneal girişimler yapılsın, endoskopik teknikler yanında 
son teknolojiden faydalanarak robot yardımlı ameliyatlar 
yapılabilsin. Küçücük bir bebek  veya hayatta bir dekad devir-
miş hastanız olabilsin.  Üroloji, cerrahiye gönül veren her tıp 
öğrencisi için cazibesini korumakta, hatta gelişen yeni teknikler-
le arttırmaktadır.  

Maalesef ülkemizde Üroloji, tıp fakültelerinden mezun bayan 
doktorların aşılmaz bir tabusu gibidir.  Doktorlar, cinsiyet farkı 
gözetmeden işlerini yapmaktadırlar. Bunun da en güzel örneği 
Kadın Doğum uzmanı olan erkek meslektaşlarımızdır.  İş 
Ürolojiye gelince zihinlerdeki çifte standart hayret vericidir.   
Kadın, toplumda her alanda erkeklerin yaptığı tüm işlerde 
çalıştırılabilmekte fakat Ürolojiye gelince “bir durun, derin bir 
nefes alın” diye düşünülmektedir. Yıllardır ülkemizde bayan 
Ürolog olmaması toplumumuzun kültürel yapısına bağlanmıştır. 
Oysaki Türk toplumunda hekimden sır saklanmaz, hekime ayıp 
olmaz. Toplumun her kesiminden hasta  kabul eden bir eğitim 
araştırma hastanesinde süren  5 yıllık asistanlık eğitimimde  
hiçbir klinik çalışma  esnasında  hasta  tepkisiyle karşılaşma-
mam buna en güzel örnektir.

Diğer bir yandan Lizbon bildirgesi 1. Maddede ‘Hasta, hekimini 
özgürce seçme hakkına sahiptir’ denir.  Yani bir kadın hasta da 
pekâlâ kadın  Üroloji hekimine muayene olmak isteyebilir. 
Hastaya bu olanak  sağlanmalıdır.  Bunun için daha çok bayan 
meslektaşımız üroloji ihtisası yapmak için  heveslendirilmelidir. 

Öyle ya, Tıp Fakültelerine kız öğrenciler de alınmaktadır.  TUS 
sınavına girmektedirler, o zaman Üroloji ihtisası da yapabilirler . 
Açıkçası Türk Üroloji camiasında bayan meslektaşlarımızın 
sayısının artacağına olan inancım tam. Bu amaçla da TUS 
öncesindeki birçok genç meslektaşımıza ışık tutma gayreti 
içerisindeyim.
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Onuncusu 16-18 Eylül 2010 tarihlerinde Atina da da 
düzenlenen Uygulamalı laparoskopik Üroloji Kursu 
Türk ve Yunan Ürologlarının dostluk ve başarılı ortak 
çalışmalarını yansıtıyordu. İlk olarak bundan sadece 5 
yıl önce laparoskopik ürolojik cerrahinin yavaş yavaş 
kendine yer açtığı günlerde, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
Bölümlerinin ortak çalışması ile Ankara’da organize 
edilmeye baslıyan Uygulamalı laparoskopik Üroloji 
Kursu ve Sempozyumu her yıl bahar ve sonbahar 
dönemleri olmak üzere yılda 2 sefer uygulandı. İkinci 
kurstan itibaren uluslar arası düzeyde eğitmenlerin 
katılımı ile kursumuz uluslar arası bir boyut kazanmış, 
4. Kurstan itibaren de uluslar arası kursiyerler de 
kursumuza katılmışlardır. Şu ana kadar 12 değişik 
ülkeden kursiyerlerin eğitim aldığı kurslara ürolojik 
laparoskopik ve robotik cerrahinin ulusal ve uluslarara-
sı alanda tanınmış birçok öncü bilim adamı katılmıştır. 
Atina da yapılan 10. kurs Laparoskopik üroloji 
eğitiminde EBU-ACME tarafından bu alanda en yüksek 
puan olan 27 puan ile derecelendirilmiştir. Ayrıca 
kursumuz, Türk Üroloji Derneği tarafından 
uzmanlık sonrası eğitim niteliğinde kabul 
edilip, derneğin sürekli eğitim programı 
kapsamına alınmıştır. Uygulamalı Ürolojik 
Laparoskopik Cerrahi Kursu’nun 2. si Türk 
Tabipler Birliği tarafından "59.5", 3. sü 
"20.5" TTB-STE kredi puanı ile kredilendiril-
miştir. 3. kurstan itibaren Sağlık Bakanlığı 
tarafından akredite edilmiş, ülkemizde 
kursiyerlere sertifika verme yetkisi olan tek 
kurstur. Kursumuz bu gelişimini Avrupa 
Ülkeleri’nden seçilmiş asistanların ESRU 
aracılığı ile kursa katılımları ile devam 
ettirmiştir. Yapılan bu son toplantı aynı 
zamanda Türk Yunan dostluğunun da bir 
simgesi olmuştur.

Atina da yapılan kurs özellikle Türk ve Yunan ürologla-
rının bir araya gelerek dünyanın birçok ülkesinden 
gelen kursiyerlere birlikte eğitim vermeleri acısından 
değişik bir anlam da taşıdı. Türk Üroloji ve Endoüroloji 
ve Yunan Üroloji Derneklerinin en üst düzeyde temsil 
edildiği kursta Kurs başkanı Prof. Yasar Özgök ve 
Yunan Endoüroloji seksiyonu başkanı Prof. Aris 
Karagiannis in yönettiği oturumda Alex Mottrie, Lütfi 
Tunç ve Andreas Skolarikos Atina da canlı ameliyatlar 

Dr. Mutlu Ateş
Dr. Murat Arslan

10. Uygulamalı Laparoskopik Üroloji Kursu ve Sempozyumu 
geniş bir uluslararası katılım ile ilk kez yurt dışında düzenlendi.

KARİKATÜR
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yaparak sempozyumuna katkıda bulundular. Yunan ve 
Türk basınının da yoğun ilgi gösterdiği kursun şeref 
konuğu ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza 
Ayhan oldu .

Laparoskopinin ekip işi olduğu bilincinde olan kursu-
muz bünyesinde ameliyathane hemşireliği eğitimi de 
vermesi önem taşımaktadır. İşte bu nedenlerle kursu-
muz, ürolojinin bu alanı ile ilgilenen kişiler bakımından 
hayli ilgi çekici olmuştur.

Robotik üroloji de toplantımıza dahil edilmiş olup, 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde canlı robotik 
radikal prostatektomi de uygulanmıştır.

Organizasyon komitesinin titiz ve ayrıntılı çalışmaları 
ile kursta program sorunsuz olarak başladı. Açılış 
konuşmalarının ardından gruplara ayrılan kursiyerler 3 
ayrı yerde (kuru laboratuar, ıslak laboratuar ve teorik / 
video eğitim salonu) değişmeli olarak eğitime alındı . 
Islak laboratuarda bir seferde 8 domuz üzerinde her 
domuzda 2 şer kursiyer olacak şekilde deneyimli 

eğitmenler eşliğin-
de çalışıldı . 
Kursiyerler 
standart olarak 
domuz anatomisi-
ni, pnömoperitoni-
um oluşturulmasını, trokar yeri ve yerleştirilmesini, el 
aletlerinin kullanımı ile diseksiyon yapmayı, üreter 
tanımlama, renal pedikül kontrolünü ve böbreği çevre 
dokulardan ayırmayı uyguladılar. Zamanı kalanlar daha 

sonra kuru laboratuarda 
çalıştıkları sütürasyon teknik-
lerini intrakorporial olarak 
eğitimciler eşliğinde deneye-
rek kendilerini geliştirdiler. 
Kursiyerlerle yaptığım konuş-
malarda, laparoskopi eğitimi-
nin çok zor olacağını hayal 
ettiklerini ama neyin, ne 
zaman, nerede yapılması 
gerektiğini işin kuralı ile doğru 
şekilde uygulama yaptıklarını 
ve laparoskopinin temelini çok 
iyi öğrendiklerini söylediler ve 
3. gün sonunda laparoskopi 
yapabilecek düzeye geldikleri-
ni, güvenlerinin oluştuğunu ve 
çok mutlu olduklarını gördük. 

Yoğun kurs temposunun ardından, akşamları Yunanlı 
dostlarımızın bizler için hazırladıkları kaliteli ve eğlen-
celi sosyal programlar kurstaki yorgunluğumuzu bize 

unutturdu. Atina’nın en gözde ve kaliteli restaurantla-
rında organize edilen yemeklerde, akdeniz mutfağının 
çok özel ve birbirinden lezzetli yemekleri Türk-Yunan 
dostluğunu daha da pekiştirerek hep birlikte yenildi.

Türkürolap ailesinin bir üyesi olarak, ilk yurtdışı 
kursumuzun içinde yer almaktan çok büyük onur 
duyduk. 2005 yılındaki ilk kursa, kursiyer olarak katılıp 
neredeyse bütün kurslarda görev alan kişiler olarak, 
Atina da düzenlenen 10. kursumuzdaki eğitim kalitesini 
ne kadar üst düzeye geldiğini en iyi gözlemleyenlerde-
niz. Her kurs sonrası eksiklerimizi bir diğer kursta 
kapatarak, mükemmeli amaçlayan bir ekiple çalışmak-
tan çok büyük bir gurur duyuyoruz. 

Yurtdışında ilk defa yapılan laparoskopik üroloji 
kursumuz, Atina ile başlayıp umarım daha başka 
ülkelerde gelişerek devam edecektir.



Günümüzde tıbbi çalışmaların artması ve giderek 
özelleşmesi nedeniyle artık bir üroloğun tek başına 
çabası ile tüm güncel literatürleri takip etmesi mümkün 
değildir. Geçmişte güncel gelişmelerden uzak kalma-
mak için hekimler genellikle aşina oldukları ve bulun-
dukları platformun yakından takip ettiği birkaç bilimsel 
dergiyi takip etmekteydi. Ancak günümüzde bilimin de 
yaygınlaşması - “küreselleşmesi” nedeniyle böyle bir 
uygulamanın geçerliliği yoktur. 

Günlük rutin pratikte karşımıza çıkan ürolojik sorunlara 
kanıta dayalı çözümler bulmak başlıca görevimiz 
olacaktır. Bu nedenle öncelikle ne ile ilgili bilgiye 
ihtiyacımız olduğunu tespit etmeli ve bu konuya 
yönelik kanıta nasıl ulaşacağımızı bilmemiz gerekmek-
tedir. Bilindiği üzere kanıt düzeyi yüksek çalışmalar, 
randomize çift kör  ve bu çalışmaların sonuçlarının 
derlendiği çalışmalardır. Ancak çoğu konu, bu çeşit 
çalışmaların yapılmasına gerek etik nedenler gerekse 
klinik özellikler nedeniyle uygun değildir. Bu nedenle iyi 
dizayn edilmiş gözlemsel çalışmalara ve prospektif 
kohort çalışmalarına ihtiyaç olabilmektedir. 

Klinik verilere ulaşılabilecek kaynakları üç grupta 
incelemek mümkündür:

1. Bibliyografik veri tabanları: Bu grup, bilimsel 
dergilerde yayınlanmış çalışmaları içermektedir.

2. Seçilmiş ve daha önceden değerlendirilmiş 
çalışmalar: Bu grupta yüksek etkili primer klinik 
araştırmalar ve veri tabanlarına ait çalışmalar 
(cochrane kontrollü çalışmaları, ACP dergi klübü ve 
kanıta dayalı tıp gibi) yer almaktadır. 

3. Daha önceden oluşturulmuş kaynaklar: Bu grupta 
sistemik derlemeler, uygulama kılavuzları (guideline) 
ve kitaplar (textbooks) yer almaktadır.

Herhangi bir klinik problem için kanıta dayalı bilgi 
aranırken ilk başvurulacak kaynak 3. grupta yer alan 

kaynaklar olmalıdır. Bu noktada ele alınan problemin 
ne sıklıkta görüldüğü üzerinde durulmalıdır. Problem 
ne kadar sık görülüyorsa yüksek kanıt düzeyi olan 
bilgiye ulaşma şansı da o kadar yüksektir. 

Sistemik derleme: Sistemik derlemelerde bir konu 
üzerine belli dahil etme kriterlerine uygun olan tüm 
araştırmalar gözden geçirilir ve o konu üzerine güveni-
lir sonuçlara ulaşılır. Bu amaçla çalışmalardan elde 
edilen veriler birleştirilerek meta-analizler de yapılabilir. 

Sistemik derlemeler farklı bilim dallarında 1970’ li 
yıllardan beri yer almaktayken, tıp alanında bu uygula-
ma 1990’ lı yıllardan itibaren Cochrane birlikteliğinin 
oluşması ile başlamıştır. Cochrane birlikteliğinin temel 
amacı araştırma sonuçlarının günlük pratiğe aktarılma-
sını sağlamaktır. Cochrane derlemeleri her ne kadar 
uzun yazılar olsa da yazılar içindeki özet bölümleri ya 
da metaanaliz sonuçlarını içeren şekil ve tablolar 
incelendiğinde daha hızlı sonuçlara ulaşmak mümkün-
dür. 

Uygulama kılavuzları (Guidelines):  Belli bir konu 
üzerine standart yaklaşımları belirlemek amacıyla 
yapılmaktadır. İyi dizyn edilmiş kılavuzların, kanıt 
düzeyi yüksek çalışmalar temel alınarak hazırlanması 
ve verilen bilgilerin kanıt düzeylerinin belirtilmesi 
gerekmektedir. Avrupa Üroloji Birliği (EAU) ve Amerika 
Üroloji Birliği (AUA) kılavuzları günlük hayatta sıklıkla 
kullanılan kaynaklar olup bu kılavuzlara ilgili birliklerin 
web sitelerinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. 

Bunların yanı sıra National Guideline Clearinghouse 
(www.guideline.gov/) ve National Health Service in the 
United Kingdom tarafından desteklenen Clinical 
Knowledge Summaries (www.cks.library.nhs.uk/ 
home) de kullanılabilecek kaynaklar arasında sayılabi-
lir. TRIP – Turning Research Into Practice 
(www.tripdatabase. com/index.html) kılavuzların 
aranması için pratik bir yöntemdir. 

Kitaplar (textbooks) ve el kitapları (handbooks): Belli 
branşlar üzerine oluşturulan kitaplar, detaylı klinik 
bilgilere ulaşmak için en önemli kaynaklardan biridir. 

Üroloji alanında özellikle Campbell Üroloji kitabı en 
önemli kaynaktır. Kitapların gelişen teknoloji ile birlikte 
elektronik formata geçmeleri de kullanım kolaylığı 
sağlamıştır. Belirli anahtar kelimeler kullanılarak bir 
konu üzerine o kitapta yer alan bilgilere ulaşmak 
mümkündür. MD Consult, StatRef, Access Medicine ve 
Books@Ovid gibi kaynaklar da Campbell Üroloji de 
dahil olmak üzere farklı kitaplarda arama yapmak 
mümkündür. 

NCBI Bookshelf (www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez? 
db_Books&itool_toolbar) ve FreeBooks4- Doctors 
(www.freebooks4doctors.com/) sitelerinden ücretsiz 
olarak kitaplara ulaşmak mümkündür. Ayrıca e medici-
ne içeriğindeki ürolojik bölümler de önemli bir kaynak 
olarak kullanılabilmektedir (www. 
emedicine.com/urology/index.shtml).

Seçilmiş ve daha önceden değerlendirilmiş çalışma-
lar: Günümüzde bilimsel çalışmaların sayıca artmasın-
dan dolayı, verileri ve sonuçları güvenilir çalışmaların 
ayrılması gerekmektedir. Bu amaçla ACP Journal Club 
(www.acpjc.org/) 1991 yılında kurulmuştur. Bu 
organizasyon belli konular üzerine yayınlanan çalışma-
ların özetlerini vermektedir. Sonrasında 
Evidence-based Medicine (http://ebm.bmj.com/) adlı 
organizasyon da kurulmuştur. Benzer şekilde Eviden-
ceUpdates + (http://plus.mcmaster.ca/Evidences/) ve 
The Cochrane Central Register of Controlled Trials 
(www.mrw.interscience.- 
wiley.com/cochrane/cochrane_clcentral_articles_fs.ht
ml) da kullanılabilecek kaynaklardandır. Bu kaynakların 
kullanılmasının temel avantajı birbirini tekrar eden  ve 
düşük kalitedeki çalışmaların ekarte edilmesidir. 

Ürolojide kanıta ulaşmak artan bilgi yüküne rağmen 
bahsedilen kaynaklar sayesinde geçmişe göre daha 
kolaydır. Önemli olan nokta karşılaşılan problemin net 
olarak ortaya konulması ve hastalara anlayabilecekleri 
şekilde kanıt düzeyi yüksek bilginin sunulması ve 
uygulanmasıdır. 

Dr. İlker Gökçe
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Ürolojide Kanıta Dayalı Bilgiye Nasıl Ulaşıyorum?
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Günümüzde uzmanlık eğitiminde “uzmanlık alanı” 
tercihlerini belirleyen nedenler birinci planda çok para 
ve az nöbet; ikinci planda manevi doyum ve cerrahi 
doyum; son planda ise bilim adamlığı ve yurt dışı 
eğitim olarak sıralanmıştır. Kurum tercihinde üniversite 
hastaneleri ilk sırada saptanmış, eğitim ve araştırma 
hastanelerinin artan tercih ivmesi dikkat çekmiştir. Bu 
ivmenin kazanılmasında “maaş – vaka sayısı – döner 
sermaye” ön plana çıkmıştır.
TUS Kohort’2009 çalışmasında öğrencilerin uzmanlık 
eğitimini yapmak istedikleri ilk beş uzmanlık alanı 
sırasıyla KBB, Dahiliye, Göz, Dermatoloji, Kardiyoloji 
olarak saptanmış. Aynı öğrencilerin Ürolojiyi 12. sırada 
tercih etikleri gözlenmiş.
Mevcut anketlerin yanı sıra son üç yılın, altı TUS 
verilerine baktığımızda ürolojiye başlamış yeni asistan-
ların ancak %10’nun ürolojiyi ilk tercih sırasına 
koyduğunu görmekteyiz. 
TUS’ta ürolojinin tercihi Türk Ürolojisinin gelecek 
planlanın bir parçası olarak ele alınmalı mı? Eğer bu 
sorunun cevabı evet ise çözüm önerileri neler olmalı-
dır?
1. Ürolojiye başlayan yeni asistanın puanı ne olursa 
olsun TUS’ta üroloji ilk tercihi konumuna sokulması 

gerekmektedir. Başlayacağı bölümü iyi tanıyan yeni 
asistanın varlığı hem asistanın kendisi için hem de 
Türk ürolojisi için fevkalâde olacaktır.
2. Öğrencilerin üroloji ile tanıştığı üniversite üroloji 
anabilim dallarında, özel zaman ayırarak, belirli bir plan 
ve program dahilinde dünya ürolojisi ve Türk ürolojisi 
hakkında daha gerçekçi algılar oluşturulması ilk aşama 
olabilir. 
3. Yeni mezun tıp fakültesi öğrencilerine asistanlıkları 
boyunca birçok eğitim olanağı bulacakları ve Türk 
Üroloji Derneği’nin “sürekli tıp eğitimine” desteğinin 
anlatılması ikinci aşama olabilir. Bu konuyla ilgili 
vurgulanmak istenenler üroloji dernekleri tarafından 
“İnteraktif Kariyer Günleri” adı altında yapılacak 
etkinlikler ile kolaylıkla anlatılabilir. 
Sağlıkta dönüşüm ve yazının başında belirttiğim 
nedenler göz önüne alınarak vurgulanması gerekenler 
neler olabilir?
1. Maddi kazancın diğer branşlarla aynı olduğunun 
anlatılması. Genel olarak hekimin kazandığı para 
hakkında bilinç oluşturulması.
2. Nöbet yoğunluğunun orta düzeyde olduğunun 
vurgulanması.
3. Cerrahi ve bilgisel tatminin doyurucu olduğunun 

anlatılması. 
4. Yan dalların çeşitliliğin vurgulanması. 
5. Özendirici asistan hayatının varlığı.
6. Teknolojik ekipmanların vurgulanması. Özellikle 
üniversite üroloji anabilim  dallında endoskopik 
girişimler, ESWL, Holmium Lazer,  laparoskopi, robot 
yardımlı ürolojik girişimlerle öğrencilerin tanışması.

Koordineli çalışabilecek Kariyer Planlama Merkezi ve 
“UCUZ BÜTÇELİ AKTİVİTELER” ile “Üroloji- Tıpta 
Uzmanlık Tercihi” köprüsü sağlanabilir. Yeni mezun tıp 
öğrencisi hayatını inşa etmek istediği uzmanlık dalını 
seçerken, kendini geliştireceğine inandığı alana 
eğilirken, ekonomik, sosyal ve kişisel açıdan tatmini 
sorgularken üroloji adına Kariyer Planlama Merkezi 
orada olmalıdır.
“İnteraktif Kariyer Planlama Hizmeti” ve Kariyer Günleri 
etkinliği adı altında gerçekçi düşünce dinamiği mezun 
öğrencilerde oluşturulabilir. 

Ülkemizde tıp alanında bu hizmetin ilk olarak ürolojide 
verilmesi sevindirici olacaktır.

Dr. Tuncay Taş
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

TUS’TA ÜROLOJİ TERCİHİNİN ARTIRILMASI;

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Değerli üyelerimiz, meslektaşlarımız,

Derneğimizin bilimsel faaliyetlerinden olan, 4. Ulusal 
Üroloji Hemşireliği Kongresi  30 Ekim - 3 Kasım 2010 
tarihleri arasında  İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı'nda 453 meslektaşımızın katılımıyla başarıyla 
gerçekleştirdik.  

Kongre Başkanı Prof.Dr. Nevin Kanan’ın açılış konuş-
masını sizlerle paylaşmak istedik. 

Sayın Kongre başkanı, 
Sayın Bente Thoft Jensen, 
Sayın Ronny G. Pieters ve 
Sayın  Petra Heiser,
Değerli meslektaşlarım, 

21. Ulusal Üroloji Kongre-
siyle eşzamanlı yaptığımız 
4. Ulusal Üroloji Hemşire-
liği Kongresinde Derneği-
mizin Yönetim Kurulu 
adına sizlere merhaba 
demekten mutluluk 
duymaktayım. Hepiniz hoş geldiniz. 

Derneğimizde, kuruluşundan bu yana azımsanmayacak 
düzeyde olumlu gelişmeler yaşandığını düşünüyoruz. 
Gerek kuruluş aşamasında gerekse ulusal üroloji 
hemşireliği kongrelerinde Türk Üroloji Derneği’nin 
başkan ve yönetim kurullarına desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.  Aynı zamanda geçen yıl 7 
coğrafi bölgede “Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji” 
toplantılarında ilki Aydın’da, diğerleri sırasıyla Kayseri, 
Ankara, Kars, İstanbul, Antalya ve Gaziantep’te Üroloji 
Hemşireliği oturumları da düzenlenerek, meslektaşları-
mızın sürekli eğitimine katkıda bulunulmaya çalışılmış-
tır. 

Derneğimizin çabala-
rıyla, Türk Androloji 
Derneği sempozyum 
ve kongrelerinde 
hemşire oturumları 
yapılmıştır.  Endoüro-
loji Derneği ve Urolap 
Grubunun uygulamalı 
laparoskopi eğitimle-
rinde doğrudan 
hemşirelere yönelik 
kurslar ya da hemşire-
lerin katılımı için 
kontenjanlar sağlan-
mıştır. Bu kurslar 2 
defa Ankara’da 2 defa 
da İstanbul’da yapıl-
mıştır. 

Derneğimizin faaliyetlerini 
sürdürmesi için Türk Üroloji 
Derneği bir oda tahsis etmiştir. 
Web sayfamız oluşturulmuştur. 

Üroloji hemşireleri derneğine 
kayıtlı tüm üyelerin EAUN 
(European Assosiation of 
Urology Nurses) üyesi olması 
ve üyelik avantajlarından 
yararlanması amacıyla protokol imzalanmış ve toplu 
kayıt yapılmıştır. 

Bu kongrede hemşireler-
den kayıt ücreti ve günlük 
katılım ücreti alınmamış-
tır. Kongrenin tüm 
giderleri Türk Üroloji 
Derneği tarafından 
karşılanmıştır. 

Derneğimize verdiği 
desteklerden dolayı 
Başkan Sayın Prof.Dr. 
Ateş Kadıoğlu’nun 

şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ediyoruz. 

Kongrenin amacına ulaşmasını diliyor, hepinizi sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum. 

Kongremizde; 

1.   Ürolojide laparoskopik ve robotik cerrahi hemşireli-
ği uygulamaları
2.   Çocuklarda işeme bozuklukları 
3.   Temel infertilite hemşireliği kursu olmak üzere 3 
adet kurs gerçekleştirildi. 
Oturum sayısı : 20 
Bildiri sayısı : 23 (12 sözlü ve 11 poster)
Konuşmacı : 3’ü uluslararası 35’i ulusal olmak üzere 
toplam 38 kişi idi. 

Yurt dışı konuşmacılar Avrupa Üroloji Hemşireliği 
Derneği Başkanı Bente Thoft Jensen,  Belçika Üroloji 
Derneği Başkanı ve EAUN eski yönetim kurulu üyesi, 
Ghent Hastanesi Üroloji Kliniği Başhemşiresi Ronny 
Pieters ve Heidelberg Üniversitesi SLK Kliniği Ameli-
yathane Başhemşiresi Petra Heiser idi. Derneğimizin 
Avrupa ile ilişkilerini güçlendiren bağlantılara fırsat 
oldu. 

Kongre konuları : 
•       Güncel üroloji ve Avrupa’da üroloji hemşireliği 
eğitimi ve uygulamaları 
•       Ürolojide hasta eğitimi
•       Ameliyathane hemşireliği 
•       Ameliyathanede hasta güvenliği 

•       Üriner sistem infeksiyonları ve korunma 
•       İnkontinans 
•       Üriner sistemin taş hastalıkları 
•       Laparoskopik ve robotik üroloji hemşireliği 
•       Ürolojik kanserli hastanın bakımı 
•       Prostat kanserli hastanın cerrahi tedavisi ve 
hemşirelik uygulamaları 
•       Nörolojik hastalarda ürolojik sorunlara yaklaşım 

Kongrenin düzenlenmesinde emeği gecen herkese, 
tüm üyelerimize, konuşmacılara, katılımcılara ve 
desteğinden dolayı Türk Üroloji Derneği'ne teşekkür 
ederiz. 
  
Gelecek etkinliklerimizde görüşmeyi bekliyoruz. 



Böyle bir teşekkür yazısına başlarken aklıma önce Diyarbakır 
Askerlik Şubesine ilk başvurduğum gün geldi. Doğrusu en 
büyük korkum akademik camiadan askerlik görevim 
süresince uzak kalmaktı. Hani haksız da değildim aslında. 
Bazı arkadaşlarımdan bir yıl boyunca üroloji pratiğinden 
uzak kaldığını bir kaç kez dinlemiştim. Bir aylık sıkıcı 
Samsun sürecinden sonra askerlik hizmetime GATA Ankara 
Üroloji Kliniğinde devam edeceğim belli olduğunda biraz 
rahatlamıştım. Çünkü sevgili dostum ve mesai arkadaşım 
Yaşar Bozkurt da o sırada Ankara GATA’da askerlik görevin-
deydi. İlk konuşmalarımıza göre orada işler iyiydi, ortam 
güzeldi ve öğreticiydi.

Nihayet 15 Ocak 2010’da GATA Ürolojiye başladım. İlk gün 
servis sorumlu öğretim üyesinin beni Prof. Dr. Murat 
Dayanç hocamız ile tanıştırmasıyla aynı zamanda GATA’daki 
akademik hayatıma da ilk adımımı atmış oldum. Zira Murat 
hocamızın bana ilk sorduğu soru şu olmuştu:

-Hangi konuda çalışmak istersin? (Çünkü klinikte üroonkolo-
ji, laparoskopi, çocuk ürolojisi, androloji ve endoüroloji ile 
ilgili ayrı ayrı çalışma günleri vardı)

Ben de hocama çocuk ürolojisi sahasında çalışmak istediği-
mi dile getirdim. Bunun üzerine hocamız bana çocuk 
ürolojisinin çalışma programını kısaca anlattı. 

11 aylık askerlik görevim sırasında pazartesi günleri çocuk 

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylık konumu nedeniyle, 
uzmanlık eğitiminde ulusal düzeyde standardizasyonun 
sağlanmasına yönelik çabalar giderek hız kazanmaktadır. 
Günümüzde, tüm uzmanlık dernekleri bir yandan kendi 
branşlarında uzmanlık eğitim müfredatları geliştirmekte, bir 
yandan da merkezi yeterlilik (board) sınavlarının alt yapısını 
oluşturmaktadır. Bu yeni yaklaşımın sonucu olarak, asistan-
ların ve uzmanların yetkinliğinin belirli aralıklarla ve çeşitli 
yöntemlerle ölçülmesine yönelik çalışmalar son yıllarda hız 
kazanmıştır. Bir yandan da, uzmanlık eğitimi veren kurum-
larda eğitimin kalitesinin veya eğiticilerin verimliliğinin 
asistanlar tarafından değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar 
artmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ESRU’da kuruluş bildirge-
sinde belirttiği amaçlar kapsamında Avrupa Üroloji Asistan-
lar Birliği ile paralel faaliyetler yürütmektedir.Bu amaçlar 
kısaca ülke çapında geniş tabanlı çalışmaların yapılandırıl-
ması, ülke genelinde üroloji eğitimini desteklemek ve 
standardizasyonu sağlamak, TÜYK ve diğer organizasyonlar-
da sunulmak üzere Türkiye’deki üroloji eğitimini de içeren 
anketler yapmak, bunun diğer ülkeler ile karşılaştırılmasını 
sağlamak olarak özetlenebilir. Amaçlarının kısa özeti bile bu 
kadar geniş kapsamlı olan bir kurumun anket çalışmalarına 
neden önem verdiği gayet açık göstermektedir. Anket 
çalışmalarının önemini anlayabilmek için öncelikle anket 
nedir ve neden yapılır sorularına cevap vermek gerekir.

Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, 
önceden belirlenmiş insanlara bir dizi soru sorarak elde 
edilir. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak 
mümkündür. İnsan davranışları, iş performansları, bilgi 
düzeyleri, tercihleri, tutumları, inançları, duyguları vb. 
bunlardan sadece birkaçıdır. Ankette araştırmacı ile kaynak 
kişi arasındaki tek iletişim sorulardır. Bu nedenle sorular, 
her türlü yanlış anlamaları önleyecek nitelikte olmalıdır. 
Anketler, çalışanların ihtiyaçlarını belirlenmesi, çalışanların 
tatmininin ölçümü, organizasyonun güçlü ve zayıf tarafları-
nın belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanların tespiti, yeni ya 
da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin 
ölçümü gibi birçok amaca yönelik olarak yapılabilir. 

ürolojisi ağırlıklı ameliyatlara girdim. İlk 
ameliyathaneye çıktığımda Murat hocamdan 
vakalarına girebilmek için izin istedim. 
Hocamız babacan bir tavırla istediğim 
ameliyatlara katılabilebileceğimi söyledi.   

Özellikle pediatrik ürolojinin en zor vakaları 
olan rekonstrüktif cerrahiler, ogmentasyon 
sistoplasti, epispadias ve distal hipospadias, 
vezikorektal fistül, üreteroneosistostomi 
ameliyatlarının sıklıkla ve çok büyük bir güven 
içersinde yapıldığını gördüm. Bazı ameliyatlar-
da izleyici bazılarında aktif olarak katıldım. 

Özellikle vaka sırasında anlayamadığım bölümleri Murat 
hocama sorduğumda bana ayrıntılı olarak izah etme 
zahmetinde bulundu. İzleyici olarak katıldığım ameliyatların 
video çekimlerini ve dijital kayıtlarını yaparak kendime bir 
arşiv oluşturma fırsatı da buldum. Salı günleri de çocuk 
ürolojisi polikliniğinde Doç. Dr. Yusuf Kibar ve Doç. Dr. Cem 
Irkılata abiyle beraber çalıştık. Her ikisi de çok büyük bir 
titizlikle, dikkatle ve sevecen yüzle çocuk hastaların takipleri-
ni yapıyorlardı. Bu sayede çocuk ürolojisindeki hasta 
takiplerinin detaylarını kendilerinden öğrenme şansım oldu. 

GATA’da çok güzel ve büyük bir Ürodinami Laboratuarı 
vardı. Bu ünitede çok deneyimli hemşireler ve teknisyenler 
çalışmaktaydı. Videoürodinamiden biofeedback tedavisine 
kadar birçok son basamak tetkik ve tedavi burada yapılmak-
taydı. Zaman zaman burada çalışma olanağı buldum ve bu 
çalışmalara katıldım.

Askerlik görevim sırasında çocuk ürolojisinin duayenlerin-
den olan Prof. Dr Murat Dayanç hocama başta olmak üzere 
ülkemizde laparoskopi sahasında söz sahibi olan Prof Dr. 
Yaşar Özgök hocama, inkontinans sahasındaki sayılı 
isimlerden olan Prof. Dr. Bedrettin Seçkin hocama, üroonko-
log hocalarım Prof. Dr. Serdar Göktaş ve Doç. Dr. İbrahim 
Yıldırım abiye, androlojik ağırlıklı çalışmalar yapan Prof. Dr. 
Lütfü Tahmaz abiye, laparoskopist Doç. Dr. Mete Kilciler 
abiye, çocuk ürolojisi ile ilgili çalışmalarda öne çıkan Doç. 
Dr. Yusuf Kibar ve Doç. Dr. Cem Irkılata abilerime, perkütan 

Sosyal olgu, tutum, davranış ve durumları değerlendirmek 
için bir teorik bir de sahaya yönelik olmak üzere temelde iki 
araştırma tipi yapılabilir. Ortak bir paydaya sahip toplulukla-
rın dinamikleri, sistemleri, performansları veya memnuniyet 
durumları araştırılmak isteniyorsa, sahaya yönelmek temel 
ilke olarak karşımıza çıkar. Temel sistematik yapılarını 
oluşturamamış, sistemlerinin çalışma dinamikleri güncel 
gereksinim ve gerçeklerden çok geçmişte birileri tarafından 
hiçbir analize tabi tutulmadan yürürlüğe konmuş dinamikler 
üzerine inşa edilmiş toplumlarda saha araştırmalarının 
önemi daha da artar. Bu nedenle saha araştırmalarının içinde 
özel bir önem arz eden anket çalışmaları özendirilmeli ve 
ortaya çıkan çalışmalar desteklenerek kamuoyuna sunulma-
lıdır. Türkiye ESRU bu farkındalıktan yola çıkarak aktif olarak 
devam eden 4 adet anket çalışması yürütmektedir. Bu anket 
çalışmalarından Türkiye’deki üroloji eğitimine ve mesleğine 
bakış anketinin sonuçları yayınlanmış ve gerekli kurumlarla 
bu konuda temasa geçilmiştir. Ancak yukarıda da bahsettiği-
miz gibi sosyal dinamikler devamlı değişim içindedir. Buna 
bağlı olarak da sosyal sistem ve eğitim anlayışının da 
değişeceği muhakkaktır. Bundan dolayı bu anket çalışmaları 
sonlandırılmamakta aktif olarak devam etmektedir. Böylece 
mesela 2010 yılındaki uzmanlık eğitimi alan öğrencinin 
sıkıntısı, 2016 yılındakinden farklı olabilir. Çünkü sosyal ve 
kültürel değişim devam etmektedir. Böylece yıllar içerisinde 
eğitim alanların memnuniyet veya memnuniyetsizliklerinin 
nasıl değiştiği, hangi konuların öne çıktığı, bu süre zarfında 
sistemin kendini nasıl yenilediği değerlendirilebilecektir. 

Bennett’e göre her sosyal yapının kendine özgü sosyal 
problemleri vardır ve hiçbir metodoloji geliştirildiği gruptan 
başka grupların problemlerinin çözümü için tatbik edilemez. 
Fallers de sosyal bilimlerin millî karakterli olduğunu ve 
metodlarının bilim adamının içinde yaşadığı sosyal gruplar-
dan çıkardığı yorumlarla oluştuğunu belirtir. Yani ülkemizin 
eğitim alanında son yıllarda gösterdiği akreditasyon çalışma-
ları göz önüne alındığında, bu akreditasyonlar yapılırken 
kendi iç dinamiklerimizi de göz önüne almamız gerektiği bir 
gerçektir. Bu amaçla üroloji alanında Türkiye ESRU olarak; 

cerrahisinde deneyimli olan Doç. Dr. Selahattin Bedir abiye 
ve servis sorumlusu Doç. Dr. Şeref Baysal ve Doç. Dr. Emin 
Aydur abilerime bana olan akademik ve mesleki katkıların-
dan dolayı teşekkür ediyorum

        Bu arada Uzm. Dr. Koray Erten ve Uzm. Dr. Ozan beye 
de bana göstermiş oldukları hoşgörü ve ilgiden dolayı ayrıca 
teşekkür etmeliyim. Yine birbirinden kıymetli olan ve bir 
çiçek demeti güzelliğini andıran asistan arkadaşlarımı (ben 
onlara kardeşim demek istiyorum) muhabbetle anmak 
istiyorum. Serviste büyük bir titizlikle hasta takipleri yapan 
hemşire arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Klinikte bir 
yıl buyunca bize büyük bir misafirperverlik gösteren 
personel arkadaşlarımızı da teşekkürle anıyorum. Bu arada 
çiçeği burnunda üroloji uzmanlarımız Murat Boz ve Ahmet 
Gür’e de mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.

    -Sizce iyi olmayan veya eleştirdiğiniz hiç bir şeyler yok 
muydu GATA’da? diye düşünenlere:

Bu soruya ülkemizdeki ticaretle uğraşanların kullandığı hoş 
bir söz ile cevap vermek isterim: “Memnuniyetinizi dostla-
rınızla, şikayetlerinizi bizimle paylaşın.”

Askerliğini yapmamış üroloji uzmanı sevdiğiniz bir dostunuz 
varsa onun için tutacağınız en güzel dilek,  askerliğini Ankara 
GATA-Ürolojide yapmasıdır.

Bu vesile ile Tıp Fakültesi eğitimimi gördüğüm 19 Mayıs 
Üniversitesindeki hocalarıma, üroloji ihtisasını yaptığım 
Atatürk Üniv Tıp Fakültesi Üroloji A.D’daki hocalarıma bana 
verdikleri emekler ve katkılar için teşekkürle ve saygıyla 
anıyorum.

Bize akademik bir ortamda askerlik yapma şansı tanıyarak 
sevgi, ilgi ve alaka gösteren ayrıca mesleki deneyimlerine 
ortak eden Prof. Dr. Murat Dayanç hocama ve çocuk 
ürolojisi konusunda çok şeyler öğrendiğim Doç. Dr. Yusuf 
Kibar ile Doç. Dr. Cem Irkılata abilerime bir kere daha 
teşekkür ederim. 

Dr. Ahmet Ali SANCAKTUTAR
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Dr. Osman Ergün 
Süleyman Demirel Ünv. Tıp Fak. Üroloji, Isparta

ANKARA GATA ÜROLOJİDE 
ASTEĞMEN OLMAK ve 
BİR TEŞEKKÜR

Üroloji, Anket ve Türkiye ESRU
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Asistan değişim programı değerlendirme anketi, Kadınlarda 
idrar kaçırma değerlendirme anketi, Üroloji eğitimine ve 
üroloji mesleğine bakış anketi, İşeme disfonksiyonunu 
değerlendirme anketi yürütülmektedir. İlmî faaliyetleri belli 
sosyal grubun ortak değeri olarak, onu ortaya koyan 
çevrenin, kendine has özelliklerine dikkat etmek zorunda 
kaldığımızda, tek ve biricik genel geçerli bir metotun 
olmadığı ortaya çıkar. Bu nedenle farklı metotların olabilece-
ğini veya olamayacağını, hoşgörüyle karşılamamız gerekir. 
Bu anket çalışmalarını “ne gereği var mevcut sistem tıkır 
tıkır işliyor” şeklinde eleştirmemek gerekir. Daha düzenli 
işleyebilecek başka metotların olduğunu veya mevcut 
metodun eksik yönleri olabileceğini olgunlukla kanıksamak 
gerekir. 

İnsanlığın tecrübesine göre bugün kurumsallaşmış, verimli 
ve dinamik ortamların yaratılmasında kişilerin bireysel 
motivasyonu önemli bir etkendir. Son 5-10 yıla kadar 
ülkemizde sadece üroloji değil tüm tıp branşlarında; 
motivasyonu yüksek, akademik niteliklere sahip, her yönü ile 
kendi kendine yeten ve kendisini aşan, aydınlanmış bilim 
adamı yetiştirme konusunda maalesef belirlenmiş bir bilim 
politikası bulunmamakta idi. Ancak son yıllarda bu konular-
da hızla mesafe kat edilmektedir. Üniversiteler arasında iyi 
öğrenci, araştırıcı ve öğretim üyesi alma rekabeti oluşturul-
maya çalışılmaktadır. Eğitim alanında gelişmiş ülkelerin 
üniversiteleri araştırıcı boyutuna çok dikkat etmekte; kültürel 
anlamda da çalışma ve yaratıcılığı bize göre daha fazla 
destekler nitelikte bulunmaktadır. Bu süreçte ülkemizin 
izleyeceği yol yine sahip olduğumuz bilimsel yaklaşım 
metotunda gizlidir. Bilim insanının görevi soruna çözüm 
üretmek için metot kullanmasıdır. Anket çalışmaları da 
bilimsel bir metotdur. Yani Türkiye ESRU üroloji alanındaki 
başta Türk Üroloji Derneği olmak üzere tüm dernek ve 
kuruluşların desteğini alarak bu derneklerle koordine bir 
şekilde bu alanda üzerine düşen yükümlülüğü yerine 
getirmektedir. Bu gelişmelerde sahip olduğu katkı nedeni ile 
de haklı bir gurur yaşamaktadır. 
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Çarlık Rusya´sından Sahneler: Rus Devlet Müzesi Koleksiyonu´ndan 19. Yüzyıl Rus Klasikleri

Yer: Pera Müzesi
Tarihler: 04.10.2010~20.03.2011
Telefon: 0212 334 99 00
Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65 Tepebaşı 
Beyoğlu / İstanbul

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2010 yılının en 
önemli sanatsal etkinliklerinden birine daha imza 
atıyor; 4 Kasım 2010 tarihinde açılacak “Çarlık 
Rusya’sından Sahneler: Rus Devlet Müzesi 
Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Rus Klasikleri” sergisi, ilk 
kez İstanbul`da sergilenecek bir dizi dünyaca ünlü 
başyapıtı sanatseverlerle buluşturmanın yanısıra Rus 
gerçekçi resimleri üzerinden, Rusya tarihinin bir 
dönem kesitini de sunuyor.
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SERGİ

SERGİ

SERGİ

Hilal Ve Güneş İstanbul`da Üç Japon

Yer: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Tarihler: 16.10.2010~20.02.2011
Telefon: 0212 334 09 00
Adres: Meşrutiyet Caddesi No: 47 34443 
Tepebaşı/ Beyoğlu

Türkiye - Japonya ilişkilerinin başlangıç döneminde 
İstanbul’u ziyaret eden üç Japon’un; işadamı ve çay 
merasimi üstadı Yamada Torajirō, mimar, profesör ve 
ilk Japon mimarlık tarihçisi Itō Chūta ile Budist din 
adamı, araştırmacı Ōtani Kōzui’nin Osmanlı İmparator-
luğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında özellikle 
İstanbul yaşantılarını bugüne taşıyan “Hilal ve Güneş / 
İstanbul’da Üç Japon; Yamada Torajirō, Itō Chūta, Ōtani 
Kōzui” sergisi, 2010 Türkiye’de Japonya Yılı’nda iki dost 
ülke ilişkisinin başlangıç ve şekillenme sürecine farklı bir 
bakışla, yeni ışıklar tutuyor. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Çağdaş Sanat Atölyesi Ferhat Özgür’ün Eserlerini Ağırlıyor

Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy 
Yerleşkesi
Tarihler: 14.12.2010~14.01.2011
Telefon: 0212 498 41 41
Adres: İKÜ - Ataköy Yerleşkesi Bakırköy 
34156 İstanbul 

Ferhat Özgür, 1990`lı yılların ortalarında gerçekleştirdiği 
`Toprak` adlı sergisinde büyük boyutlu tuvallerde, 
kımıldayan, kendini sürekli yenileyen, besleyip büyüten 
`Toprak` temasını görselleştiriyor. Kağıt, boya, bezler 
üzerine preslenmiş modüller, aydınger çıktıları gibi farklı 
teknikleri içeren eserler, Özgür`ün resimsel serüveninin 
başlangıç aşamalarına ilişkin önemli ip uçları sunuyor. 
Sergide sanatçının seçilmiş 6 videosu, tek bir ekrandan 
peş peşe gösteriliyor. Ağırlıklı olarak kültürel gelenekler, 
kentleşme, modernleşme ve birey ilişkisi ile küresel 
ekonominin üretim koşullarına odaklanan videolar, 
Ferhat Özgür`ün farklı sanatsal ifadeler arasındaki 
yolculuğuna tanıklık etmek için enerjik bir ortam sunu-
yor. SERGİ

Frida Kahlo ve Diego Rivera

Yer: Pera Müzesi
Tarihler: 23.12.2010~20.03.2011
Telefon: 0212 334 99 00
Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65 Tepebaşı 
Beyoğlu / İstanbul 

Sıradışı yaşamlarıyla merak uyandıran, Meksika kültürü-
ne damga vuran eserleriyle 20. yüzyılın efsane çifti 
Türkiye’de ilk kez Pera Müzesi’nde;

“Gelman Koleksiyonu’ndan Frida Kahlo ve Diego Rivera”

23 Aralık 2010 - 20 Mart 2011

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi 2011 yılına, 20. 
yüzyıl sanatının Meksika ve dünyadaki en çarpıcı 
figürlerinden; Frida Kahlo ve Diego Rivera ile ülkemiz 
sanatseverlerinin buluşmasıyla girecek; “Gelman 
Koleksiyonu’ndan Frida Kahlo ve Diego Rivera” sergisi.

Türkiye’de ilk kez Pera Müzesi’nde konuk olacak 20. 
yüzyılın efsane çifti Frida Kahlo ve Diego Rivera, yapıtları 
kadar özgün karakterleri, yaşam öyküleri ve merak 
uyandıran birliktelikleriyle de dünya kamuoyunda ilgi 
uyandırıyor. 



KÜ
LTÜ

R &
 SA

N
AT

Sayfa 10

SAYI 15  /  OCAK 2010www.uroturk.org.tr

ALEMDAR (TOHUM VE TOPRAK) / Orhan Asena        İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Yönetmen:   Engin Alkan
Dramaturg:    Sinem Özlek
Dekor:    Gamze Kuş
Kostüm:   Duygu Türkekul
Işık:    Mahmut Özdemir
Yönetmen Yardımcısı   
Tolga Coşkun - Melisa Demirhan
 
Oynayanlar:
 
Aslı Nimet Altaylar
Berna Adıgüzel
Çiğdem Gürel
Emrah Özertem
Erhan Abir
Esra Karabaş
Hakan Arlı

Hüseyin Tuncel
Murat Üzen
Oya Palay
Serdar Orçin
Tuğrul Arsever
Ümit Taşdöğen
Yeliz Gerçek
Zafer Kırşan

İsyancılar ayaklanmış, padişah öldürülmüştür. Sınır 
boyundan kalkıp gelen Alemdar Mustafa Paşa, II. 
Mahmud'u isyancıların elinden kurtarır. Bir kuluna 
tahtını ve canını borçlu olan bir padişahla, padişahın 
canını ve tahtını kollamak isteyen bir paşa karşı 
karşıyadır şimdi. Üstelik yeniçerilerin hem Alemdar 
Mustafa Paşa'ya, hem de Padişah II. Mahmud'a karşı 
ateşlediği bir yangının tam ortasında…

Satış ve Rezervasyon Destek:
0212 219 40 43 tiyatro@ibb.gov.tr
 
Online Satış Rezervasyon ve Destek :
0212 449 45 45/90 55 tiyatroweb@qov.tr

TİYATRO

Zorla Güzellik   /  Neil LaBute            Kent Oyuncuları

Yöneten:   Defne Halman - Engin Hepileri
Çeviren :  Aslı Salarvan
Dekor Tasarımı :    Cem Yılmazer
Kostüm :  Osman Şengezer
Kostüm Uygulama:  Ebru Özaydın
Işık :   Cem Yılmazer
 

Oynayanlar:
 
Defne Halman
Engin Hepileri
Gökçer Genç
Aslıhan Gürbüz

Belki de güzellik diye birşey yok. Belki de güzellik bir 
efsane, toplumsal bir dayatma, başımızı döndüren bir 
büyü. Peşinde koştuğumuz, gercek olmayan bu şey 
pek çoğumuzu kalıcı ilişkiler kurmaktan, hedeflerimiz-
den ve olgunlaşmaktan alıkoyuyor. Güzellik uğruna 
şekilden şekile giriyoruz. Söyleyemediklerimiz yüzün-
den samimi ve net olamıyoruz. Bu yüzden kendimizi 
yalanların, ihanetin, aldatmanın ve büyük bir komedinin 
içinde buluyoruz. Zorla Güzellik, Neil Labuteun güzellik 
üzerine yazdığı üçlemenin sonuncusu. Çarpıcı, sert, 
hızlı ve komik dialoglarıyla sözel, duygusal ve fiziksel 
yumrukların havada uçuştugu yepyeni bir komedi."
 
 
Tiyatro Hakkında Genel Bilgi:
Kenter Tiyatrosu Halaskargazi Cad. No: 35
Harbiye - İstanbul
Tel: 0.212.246 35 86 - 0.212.247 36 34
Faks: 0.212.247 92 95
kentertiyatrosu@yahoo.com
info@kentoyunculari.com
www.kentertiyatrosu.org

TİYATRO

Birdy   /  Wilm Wharton            İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yöneten:    Atilla Şendil
Çeviren:   Serkan Erdemli
Dramaturg:   Sündüz Haşar
Dekor:    Behlüldane Tor
Kostüm:    Medine Yavuz
Işık:   Nejat Karaorman
Müzik:    Server Acim
Asistan :    Yeşim Çapanoğlu
 
Oynayanlar:
 
Erdoğan Ersever
Can Yılmaz
Kerim Altınbaşak
Emre Çakman
Onur Demircan
Hakan Yufkacıgil

Savaştan geri dönen iki yakın arkadaş. Birisi fiziksel 
olarak yaralar almışken, diğeri savaş travmasını 
atlatamayarak ruhen onulmaz yaralar almıştır. Özgürlü-
ğünü kafasının içindeki kuş imgesiyle yaşayan bu 
gence, arkadaşı ve psikoloğu yardım etmeye çalışırlar. 
Bir zamanların kült romanı ve filminin tiyatro uyarlama-
sı ve gelmiş geçmiş en etkili savaş karşıtı eserlerden 
birisi...
 

Tiyatro Hakkında Genel Bilgi:
 
Atatürk Kültür Merkezi Gişe: (0212) 245 25 90
(0212) 251 56 00 /372
Taksim Sahnesi Gişesi: (0212) 249 69 44
İnternet Gişesi: http://www.dtgm.gov.tr
Toplu Satış Rezervasyonu: (0212) 292 39 00 /111

TİYATRO
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127 Saat / 127 Hours

Tür : Dram
Gösterim Tarihi : 11 Şubat 2011
Yönetmen : Danny Boyle
Senaryo : Danny Boyle , Simon Beaufoy , 
Aron Ralston
Yapım : 2010, ABD / İngiltere

Oyuncular

James Franco (Aron Ralston) , Kate Mara , 
Lizzy Caplan (Sonja) , Amber Tamblyn , 
Clémence Poésy

Slumdog Millionaire ile Oscar kazanan, kült olarak 
adlandırılan filmi Trainspotting ile akıllara kazınan 
başarılı yönetmen Danny Boyle’un yeni filmi "127 
HOURS", 2011’de Tiglon dağıtımıyla vizyona girecek.

Başrolünde Altın Küre sahibi oyuncu James Franco’nun 
yer aldığı film, dağcı Aron Ralston’ın Utah'ta bulunan 
büyük bir kaya parçasının arasında 5 gün boyunca 
kaldığı süreci anlatan “Between a Rock and a Hard 
Place” kitabından uyarlanmış.

Film, bu sene Londra Film Festivali'nin kapanış filmi 
olarak seçildi.

SİNEMA

Ağaç  / The Tree

Tür : Dram
Gösterim Tarihi : 21 Ocak 2011
Yönetmen : Julie Bertucelli
Senaryo : Julie Bertucelli , Judy Pascoe
Yapım : 2010, Fransa / Avustralya 
100 dk.

Oyuncular

Charlotte Gainsbourg (Dawn O‘Neil) , 
Morgana Davies (Simone O‘Neil) , Marton 
Csokas (George Elrick) , Christian Byers 
(Tim O‘Neil) , Tom Russell (Lou O‘Neil)

Otar Gittiğinden Beri filmiyle tanınan Julie 
Bertuccelli'nin uzun zamandır merakla beklenen ikinci 
filmi, Cannes Film Festivali'nin kapanış gecesinde 
gösterildi. Filmin kahramanı sekiz yaşındaki Simone, 
yeni ölen babasının bahçelerindeki dev ağacın yaprak-
ları yoluyla ona fısıldadığından emindir. Babası, kısa 
süre sonra onları korumak için geri dönecektir. Fazla 
zaman geçmeden, Simone'un annesi ve erkek kardeş-
leri de ağacın bu özelliğine inanır ve bu bu sayede 
kendilerini emniyette hissederler. Ancak anne, bir 
adamla görüşmeye başlayınca ailedeki hassas dengeler 
bozulacaktır. Duyguları incinen Simone, ağaçtaki tahta 
eve yerleşir; oradan inmemeye kararlıdır. Aile bu yeni 
durumu nasıl karşılayacaktır?

SİNEMA

Candaş Orkestrası Konserleri

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Tarihler: 23.01.2011~18.05.2011
20:00
Telefon: 0216 467 25 68
Adres: Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. No: 
11 Caddebostan İstanbul
Nereden Alırım: www.mybilet.com ve 
CKM gişe

Konser Gün Ve Saatleri:

23 Ocak 2011 - A Salonu
13 Şubat 2011 - A Salonu (Sevgililer Günü konseri)
20 Mart 2011 - A Salonu
17 Nisan 2011 - A Salonu
18 Mayıs 2011 - Büyük Salon (Yaza Merhaba Konseri)

Sevilen opera aryaları ve romantizme Kucak Açan 
Napolitenler, Coşku Dolu Latin Şarkılar ve Film Kareleri 
ile Anılan Melodiler, Unutulmaz Broadway Müzikalleri 
ile Dünya Popüler Müziğinden Klasikleşmiş örnekler ve 
eşlik etmeye doyamayacağınız Türkçe eserlerle karşı-
nızdayız.

KONSER


