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1-)Renal sarkoman›n en s›k histolojik formu?, 2-)Orta adrenal arter hangi arterden köken al›r?, 3-)T‹PU yönteminin uygulanamad›¤› tek hipospadias tipi?, 4-)Mezonefrik

kanal?, 5-)Üreter tafllar› s›kl›kla hangi lokalizasyonda bulunur?, 6-)Hangi fetal hormon wolf kanallar›n›n oluflumunu uyar›r?, 7-)Yan etkilerden hangisi terazosin ve doksazosinin

her ikisine göre tamsulosinde daha yayg›nd›r?, 8-yatay)Tekrarlayan ‹YE olan 6 yafl›ndaki bir k›zda gün içerisinde hafif idrar kaç›rma flikayetleride mevcut. USG ve VCUG'de

genitoüriner sisitem normal olarak de¤erlendirilen hastada ……….......'dan flüphelenilmelidir., 8-dikey)‹nfertil bir erkekte düflük testosteron ve LH düzeyi ve yüksek prolaktin

düzeyi bulunmaktad›r. Kranial MR 4 cm'lik bir pitüiter tümör göstermektedir. Tedavide bundan sonraki en iyi basamak nedir?, 9-)Bütün renal füzyon anomalileri içinde en

s›k görülen anomali?, 10-)Germ hücreli tümörlerin tan›s›nda olmazsa olmaz koflul nedir?, 11-)Embronel hayatttaki ürogenital sinüsün ventral parças›ndan hangi organ

oluflur?, 12-)Prostat Ca yay›nlar›nda en s›k çal›fl›lan nonsteroid antiandrojen?, 13-)Normal sa¤l›kl› bir flah›sta glomerüler filtrasyon h›z› kaç ml/dak.d›r?, 14-)Anjiotensinojenin

anjiotensin-I'e dönüflümünü sa¤layan enzim?, 15-)Akut BCG sepsisinde kullan›lan bafll›ca ilaç?, 16-)Hematosperminin en s›k görülen nedeni? 17-)Tunika albuginea,

ereksiyonda ancak kolajen liflerin izin verdi¤i kadar genifller ve perforan venleri s›k›flt›rarak venöz dönüflü engeller ve rigid ereksiyona katk›da bulunur. Bu perforan venlerin

ad›?, 18-)‹fleme sistoüretrografisinde üreter ve böbrek anatomik boflluklar› opak madde ile dolmufl, fakat dilatasyon görülemiyorsa VUR'un derecesi nedir?, 19-)Üriner

oksalat›n yüzde kaç› karaci¤erden endojen üretilen oksalattan elde edilir?, 20-)Hidrosel tedavi yöntemlerinden hangisi fertilite ile ilgilenen genç bir erkekte kontrendikedir?,

21-)Üretroselin en s›k ortaya ç›kma flekli?, 22-)‹nferior adrenal arter hangi arterden köken al›r?, 23-)Türk Üroloji Derne¤i fluanki baflkan› hocam›z?, 24-)Penis derisi ya¤dan

yoksun olup hemen alt›nda gevflek areolar yap›da ......... fasias› bulunur? 25-)Puboprostatik plexus?, 26-)Retroperitoneal renal laparoskopi s›ras›nda balon dilatasyonu

hangi kompartmana uygulanmaktad›r?, 27-) ............, embroyanal 4-7. haftalar aras›nda ürorektal septum taraf›ndan anorektal kanal ve ürogenital sinüs diye adland›r›lan

iki bofllu¤a bölünür. 28-)Korpus kavernozumun tümesans›ndan sorumlu arteryal dolafl›m bafll›ca hangi arterden sa¤lan›r?, 29-)Enürezis noktürnada spontan rezülasyon

oran› yüzde kaçt›r? 30-yatay-)Mesane tümöründe uzak metastaz öncelikle nerede görülür?, 30-dikey-)Rektal muayenede prostatta krepitasyon hissedilmesi neyi

düflündürür? 31-)Üriner enfeksiyon yada glomerüler hastal›k yoklu¤unda çocuklarda hemetürinin en s›k nedeni?, 32-)Laparoskopik transperitoneal sol adrenalektomi

operasyonunda ilk ad›m genellikle hangi fasian›n insizyonu ile bafllar?, 33-)Penisin bowen hastal›¤› ve Queyrat eritroplazisi aras›ndaki temel fark?, 34-)Gutlu hastalar›n

yaklafl›k yüzde kaç›nda ürik asit tafl› oluflur?, 35-)Renal hücreli karsinomda en önemli prognostik faktör?, 36-)Endoskopik insizyon sonras› üreteroselde reflü insidans›

yüzde kaçt›r?, 37-)Wilms tümöründe en s›k görülen bulgu nedir?. 38-)RCC'de bilinen tek risk faktörü?, 39-)Bilateral nonpalpabl testisleri olan, serum gonadotropin de¤erleri

ve HCG stimülasyon testi normal olarak bulunan bir erkek çocukta bundan sonraki aflamada en uygun yaklafl›m?, 40-)56 yafl›nda erkek hasta, 3 ve 4 y›l önce 2 kez MI

hikayesi, 4 y›ld›r hipertansiyon ve 6 y›ld›r tip2 DM. 2 y›l önce koroner by-pass öyküsü mevcut. kötü al›flkanl›¤› yok. Bu risk faktörlerine sahip hastan›n erektil disfonksiyonu

olabilece¤ine yönelik düflüncenizin de¤erlendirilmesinde kullanmay› düflünece¤iniz de¤erlendirme yöntemi nedir?, 41-)70 yafl›nda insidental prostat kanserli olguda (T1aNoMo)

en uygun tedavi stratejisi?, 42-)Hangi grup antibiotik intravezikal BCG tedavisinin etkisini azalt›r?, 43-)Milattan önceki ilk ça¤ hekimli¤inde prostat bezinin ilk tarifini yapan

bilim adam›?, 44-)‹ntraoperatif tak›lan bir DJ stentin do¤ru yerleflip yerleflmedi¤ini de¤erlendirmek için hangi tetkiki yapars›n›z?, 45-)Paramezonefrik kanal?, 46-)En s›k

görülen seminom varyant›?, 47-)Erkekte embrolojik hayattaki genital flifllikler (genital swellings) neye dönüflür?, 48-)Üreter üst ucunda 7 mm'lik tafl› olan bir hastaya en

uygun yaklafl›m?, 49-)Proksimal tübülden kalsiyum reabsorbsiyonu ......... reabsorbsiyonuna ba¤l›d›r ve bir k›sm› da do¤rudan ........ 'a ba¤›ml›d›r?, 50-)T6 veya yukar›

düzeyde spinal kord travmas› geçirmifl hastalarda sempatik dejearj›n inhibe edilememesi?, 51-)Erektil disfonksiyon medikal tedavisi ald›¤› bilinen bir hasta geçirilmifl koroner

kalp hastal›¤› ve by-pass ameliyat hikayesi ile acil servise prekardial a¤r›, sol kolda uyuflma, so¤uk terleme flikayetleri ile baflvurdu¤unda ED tedavisi ile birlikte hangi türev

ilaçlar›n al›n›p al›nmad›¤› sorgulanmal›d›r?, 52-)Ürolojik kullan›m için üretilen sentetik protezlerde en s›k kullan›lan malzeme?, 53-)Vaskülarize prepisyum iç yüzü aktar›m

flebi ile yap›lan hipospadias cerrahisi?, 54-)‹leal konduitle iliflkili en s›k görülen uzun dönem komplikasyon nedir?, 55-)Yüzeyel mesane tümörlerinden evre T1 N0 M0 da

en uygun tedavi?, 56-)Mitokondri hangi spermatozoal bölgede bulunur? 57-)‹nterüreterik bar veya ba¤?

MOSKOVA EURASIAN
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Moskava Avrabsya Üroloji

Sevgili arkadafllar

Haziran ay›yla birlikte e¤itim dönemi
ve kongre sezonu biterken, yaz tatili
planlar› bafll›yor.

Barcelona EAU 25. ve Avrasya Üroloji
zirvesi ana konular›m›z› oluflturuyor,
29 May›s’ta bafllayan AUA2010'u ise
gelecek say›m›za b›rakt›k.

Derne¤imizin ve alt branfl
derneklerinin aktiviteleri ile sosyal
yaz›lar da her zamanki konular›m›z.

Barcelona EAU-25, Avrasya Üroloji
zirvesi ve 5. Avrasya Androloji
zirvesi gibi toplant›larda, Türk
Ürolojisinin özellikle Asya'da,
Avrupa'da ve sonuçta Dünya'daki
etkinlik ve önemini gördük ve gurur
duyduk.

Uluslararas› iliflkilerde hak etti¤imize
inand›¤›m›z yere ulaflmak için
verilen çabay› takdirle izliyor ve
baflta dernek yönetimimiz olmak
üzere tüm meslektafllar›m›za
burada teflekkür etmek istiyoruz.

Hemen her say›da yer verdi¤imiz
tam gün de sa¤l›k bakanl›¤›
hastanelerinde uygulamaya girmek
üzere (hatta k›smen girdi), son
günlerde k›smen de olsa
Anayasamahkemesine götürülen
yasan›n, ilgililerce tekrar

de¤erlendirilip hekimlerin
haklar›n›n ellerinden al›nmas›na
engel olunmas›n› ümit ediyoruz.

Sosyal içerikli yaz›lar›m›z sizlerin
katk›lar›yla art›yor ve ilgi görüyor.
‹lginin devam› için, tüm
arkadafllar›m›zdan yeni konularda,
yaz dönemi için özellikle tatil
deneyim ve önerileri konusunda
yaz› ve foto¤raf bekliyoruz.

Sa¤l›kl› bir ortamda sa¤l›k hizmeti
üretebilmek dileklerimizle iyi
çal›flmalar diliyoruz.
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GAZETEC‹ GÖZÜYLE
EAU BARSELONA 2010

‹ZLEN‹MLER‹

Barselona'da 16-20 nisan 2010'da
toplanan 25. Avrupa Üroloji Kongresi,
25. y›ldan beklendi¤i gibi s›ra d›fl› özel
bir kongre oldu, ancak bu s›ra d›fl›l›k
planlanan etkinliklerden çok, hiç akla
gelmeyen Eyyafyallayöküll' den
kaynakland›. Daha yola ç›karken
bafllayan uçufl iptalleri, hava sahas›
kapatmalar› ve volkandan gelen toz
bulutunun seyahati kongrenin
kuflkusuz en ilginç gündemi oldu.

Ülkemizden direkt uçan kat›l›mc›lar
herhangi bir sorun yaflamadan planl›
uçufllar›yla Barselona'ya gidip
kongreye aktif olarak kat›ld› ancak
özellikle kuzey ve kuzeybat› Avrupal›
kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u
gelemedi veya dönmekte güçlük çekti,
EAU resmi verilerine göre kay›tl›
kat›l›mc›lar›n %35'i Barselona'ya
ulaflamad›.  Yaklafl›k 5000 kiflinin
volkan nedeniyle kongreye
kat›lamad›¤› tahmin ediliyordu. Kongre
kat›l›mc›lar›n say› ve da¤›l›m› tabloda
verilmifltir.

Kongre merkezinin her yerinde
beklenen kat›l›mc›lar›n eksikli¤i
hissedildi, programda yaz›l› oturum
yöneticileri de¤iflti, kat›l›mlar
beklentilerin alt›nda kald›, önceki
y›llarda güçlükle yer bulunan
salonlarda ön s›ralarda oturmak
mümkün oldu. Sergi alanlar› sakindi,
demo cihazlar› istedi¤iniz gibi
inceleme ve deneme, stand
görevlileriyle ayr›nt›l› görüflme f›rsat›
vard›, ancak baz› firma temsilcileri ile
prezantasyon ve promosyon
malzemelerinin bir k›sm› da ulafl›m
krizinden etkilenmiflti.

Kongre program›na bak›ld›¤›nda, ilk
gün EAU tarihinde bir ilk olarak,
Kafkasya ve Orta Asya oturumu (EAU-
International: Caucasus and Central
Asia Session) yap›ld›. Derne¤imizin
önemli katk›lar›yla ve dernek
baflkan›m›z Dr. Atefl Kad›o¤lu'nun Dr.
P. Alken ile birlikte eflbaflkanl›¤›nda
yap›lan oturuma,  Türkiye ile birlikte
Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan,
Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan,
Rusya, Tacikistan ve Türkmenistan
cumhuriyetlerinden gelen üroloji
dernek yönetici ve temsilcileri ile  EAU
temsilcileri kat›ld›.

Toplant›da Dr. A. Kad›o¤lu bölgesel
koflullar›, ürolojik bilimsel aktiviteleri
ve gelece¤e yönelik bölgesel
potansiyeli global bir bak›flla

Dr. Kenan Korkmaz

yorumlarken, ikinci konuflmac›m›z
Dr.B.Akduman ülkemizin ürolojik
bilimsel geçmifli, flimdiki durumu ve
bölgedeki hem lider, hem de köprü
konumunu güncel veriler eflli¤inde
anlatt›.

‹kinci günün sabah›nda EAU genel
kurulu (EAU General Assembly)
topland›. Genel kurula derne¤imizin
kongre öncesi gönderdi¤i maillerin
de katk›s›yla  ülkemizde önemli
say›da kat›l›m oldu, salonun yar›dan
fazlas›n›n Türkiyeli olmas› bizler için
çok gurur verici ve herkes için çok
etkileyici oldu.

Ülkemizden 250 'yi aflan önemli bir
say›sal kat›l›m ve birçok bildiri
mevcuttu, ancak ülkemizden gelen
bildiri, poster ve videolar›n hiçbirinin
ödül alamamas› üzücü oldu. Bu
ödüllerin da¤›t›m›n›n ne kadar adil
oldu¤unu gerçekten merak ettik!

Kongre merkezi her türlü gereksinimi
karfl›layacak orta boy bir kent
boyutlar› ve donan›m›yla gerçekten
etkileyiciydi, ulafl›m, haberleflme,
bilimsel aktivite ve sosyal ortam
aç›s›ndan elefltirilebilecek önemli bir
fley bulamad›k!  Barselona da turistik
alt yap›s› ve iklimiyle kat›l›mc›lar›m›z›n
be¤enisini hak etti, eme¤i geçenler
teflekkürü hak ediyor.

Bu arada 1.621.000 merkez, yaklafl›k
5 milyonluk eyalet nüfusu olan
Barselona'dan çok daha büyük ve
turistik flehirlerimiz ve bölgelerimizde,
böylesi bir kongre kentine
duydu¤umuz ihtiyac› bir kez daha
hissettik.
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Avrupa Üroloji Kongresi'nin 25.si bu
sene 16-20 Nisan tarihleri aras›nda
Barselona'da gerçekleflti.

Bilimsel içeri¤inin ve kat›l›m›n yan›
s›ra ‹zlanda'da olan yanarda¤
patlamas› ve bunun küllerinin yapt›¤›
etkiler kongreye damgas›n› vurdu.

Dünyan›n birçok yerinden kat›l›mc›lar
bu nedenle toplant›ya kat›lamad›,
kat›lanlar da dönüfl yolunda problemler
ile karfl›laflt›.

Toplant›da sunum için kabul edilen
1058 çal›flmadan 559'u onkoloji
konular› ile ilgiliydi.

Yine video sunumlar›n›n da %48'ini
ürolojik onkoloji üzerine olmas› bu
alanda u¤raflan meslekdafllar›m›z
aç›s›ndan son derece doyurucuydu.
Onkoloji'de prostat kanseri %57'lik bir
yer tutarken üroteliyal tümörler %21
ve böbrek tümörleri %16 oran›yla en
çok konuflulan 3. onkoloji alan› idi.

Prostat kanseri alanda REDUCE
çal›flmas›n›n sonuçlar› genel
oturumlarda ve sunularda önemli bir
gündem oluflturdu. Washington
Üniversitesi'nden Gerald Andriole ana
oturumda prostat kanseri önlemede
dutasteride kullan›m› ile %23 oran›nda
bir risk azalmas› oldu¤unu vurgulad›.
Bu çal›flman›n ayn› alanda sonuçlar›
önceden çokca tart›fl›lan PCPT
çal›flmas› ile farklar› söylendi. Temel
olarak hasta seçimi ve metodolojideki
farklar göze çarpmakta idi.

Dutasteride'in finasteridden farkl›
olarak Tip 1 5 alfa redüktazlara da etki
etmesi, benign prostat dokusundan
farkl› olarak PIN dokusunda ve kanserli
dokularda Tip 1 reseptör oran›n›n
artm›fl olarak bulunmas› ilac›n
etkisinde de daha etkin sonuçlar
ç›kmas›n›n nedeni olabilece¤i söylendi.
Çal›flmaya dahil edilen hastalara
çal›flman›n 2. y›l› ve 4. y›l›n›n sonunda
biyopsi yap›lm›fl idi.

‹kinci y›l›n sonunda yap›lan
biyopsilerde yüksek Gleason skorlu
kanserlerde art›fl gözlemez iken 4.
y›l›n sonunda yap›lan biyopsilerde
yüksek Gleason skorunun dutasteride
grubunda plaseboya oranla daha
yüksek oldu¤u ifade edildi.

Bunun artefakta ba¤l› olabilece¤i,
cünkü 2. y›l›n sonunda düflük Gleason
skorlu kansere sahip 141 hastan›n
çal›flmadan ç›kar›ld›¤›, bu hastalar
çal›flmadan ç›kar›lmasa idi bunlardan
%8'inde (di¤er aktif izlem çal›flmalar›
referans gösterilerek) 4. y›l›n sonunda
yüksek Gleason skorlu kanser tespit
edilebilece¤i ifade edildi.

Dr. Bülent Akduman

EAU BARSELONA 2010:
ONKOLOJ‹DE NELER
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EAU2010 Kat›l›mc›lar› ve Da¤›l›m›
www.eaubarcelona2010.org

EAU üyesi 3520
EAU üyesi olmayan 5113
EAU üyesi Exhibitors 38
EAU üyesi olmayan  Exhibitors 511
EAU üyesi asistan 875
EAU üyesi olmayan asistan 191
Toplam EAU delegesi say›s›  10248
  
EAUN üyesi hemflire 177
EAU üyesi olmayan hemflire 235
Toplam EAUN delegesi say›s›  412
  
Toplam EAU&EAUN delegesi say›s›  10660
  
Exhibitors 2077
Basin 111
Refakatçi 190
Toplam kat›l›m  13038

HISTORICAL OVERVIEW EAU CONGRESS

1974 - 12-14 September  Padua, Italy
1976 - 24-26 September Prague, Czech Republic
1978 - 14-16 June Monte Carlo, Monaco
1980 - 21-30 May Athens, Greece
1982 - 12-15 May Vienna, Austria
1984 - 23-26 May Copenhagen, Denmark
1986 - 26-28 June Budapest, Hungary
1988 - 18-21 May London, Great Britain
1990 - 10-16 June Amsterdam, The Netherlands
1992 - 22-25 July Genoa, Italy
1994 - 13-16 July Berlin, Germany
1996 - 1-4 September Paris, France
1998 - 21-25 March Barcelona, Spain
1999 - 7-10 April Stockholm, Sweden
2000 - 12-15 April Brussels, Belgium
2001 - 7-10 April Geneva, Switzerland
2002 - 23-26 February Birmingham, Great Britain
2003 - 12-15 March Madrid, Spain
2004 - 24-27 March Vienna, Austria
2005 - 16-19 March Istanbul, Turkey
2006 - 5-8 April Paris, France
2007 - 21-24 March Berlin, Germany
2008 - 26-29 March Milan, Italy
2009 - 17-21 March Stockholm, Sweden
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Beauval ve arkadafllar› sunduklar›
çal›flmada aktif izlemin risklerini
vurgulad›lar. T1c, PSA<10 ng/ml,
Gleason<7 olan 605 hastaya radikal
prostatektomi yap›ld›ktan sonra
patoloji sonuçlar› bu çal›flmada
retrospektif olarak de¤erlendirilmifl idi.
Hastalar›n %36.3'ünde Gleason
skorlar›nda art›fl, %15'inde lokal ileri
evre hastal›k tespit edilmifl idi. Sadece
%26 hastada klinik önemi olmayan
prostat kanseri tespit edilmifl olmas›
aktif izlemin risklerini gözler önüne
serdi.

Prostat kanseri tedavisinde yeni bir
yöntem olabilecek fotodinamik
tedavinin güvelirli¤i çok merkezli faz1/2
çal›flma ile rapor edildi. Prostat kanseri
ile ilgili son olarak radikal prostatektomi
sonras› yüksek riskli hasta grubuna
adjuvan tedavi yerinde PSA çok
yükselmeden bafllanan kurtar›c›
radyoterapinin oldukça etkin bir
yöntem oldu¤u Cremers ve arkadafllar›
taraf›ndan vurguland›. Bu çal›flmada
retrospekti olarak incelenen 664
hastada 5 y›ll›k overall sörvinin %90
oldu¤u, hastal›¤a özgü sörvinin %97
oldu¤u söylendi. Yine alt grup analizi
yap›ld›¤›nda pT3 ve/veya pozitif
marjine sahip 365 hastan›n 5 y›ll›k
biyokimyasal nükssüz yaflam oran›n›n
%85 oldu¤u ifade edildi.

‹leri evre mesane tümörlerinde
lenfadenektominin önemi Studer
taraf›ndan yap›lan konuflmada
vurguland›. Studer konuflmas›nda
1980'li y›llar›n bafl›nda lenf nodu pozitif
hastalar›n yaflam beklentisinin çok
k›sa oldu¤unu, zaman içerisinde pozitif
lenf nodlar›n›n ç›kar›lmas›n›n, ç›kar›lan
pozitif lenf nodlar›n›n
konsantrasyonunun prognozda çok
önemli göstergeler oldu¤unun
anlafl›ld›¤›n› ifade etti. Ç›kar›lan lenf
nodu say›s›n›n (negatif dahi olsa)
prognoza çok olumlu katk› yapt›¤›,
bunun nedenin de burdaki
mikrometastazlara ba¤l› oldu¤unu
ifade etti.

olmayanlarda risk 7 kat artm›fl olarak
bulunurken olmayanlarda bunun 3.3
kat oldu¤u rapor edildi.

Böbrek tümörleri ile ilgili olarak ilk
göze çarpan laparoskopik ve robotik
radikal ve parsiyel nefrektomi yapan
merkezlerin say›s›nda ve
deneyimindeki art›fl ve hedefe yönelik
tedavilerin yeni kullan›m alanlar›
üzerine çal›flmalar idi.

Grup toplant›s›nda yapt›¤› sunum ile
Prof. Dr. K›rkal› sitoredüktif tedavi
olmaks›z›n yap›lan hedefe yönelik
tedavilerin uygulanabilirli¤ini dile
getirdi. Bu konuflmada sitoredüktif
tedavinin kötü risk grubunda ek bir
fayda sa¤lamad›¤› yaln›z iyi risk
grubunda yerinin olabilece¤i
vurguland›.

Finelli ve arkadafllar› ile Powles ve
arkadafllar› metastatik böbrek kanserli
hastalarda neoadjuvan olarak sarfenib
ve sunitinib ile ilgili yapt›klar›
çal›flmalar›n› sundular. Be erken
çal›flmalar›n neticesinde neoadjuvan
olarak yap›lan tedavinin güvenilir bir
yöntem oldu¤u, sonradan yap›lan
nefrektomiyi engellemedi¤i söylendi.

Son olarak ABD'den çok merkezli bir
çal›flma Wong taraf›ndan sunuldu. Bu
çal›flmada kriyoterapinin orta dönem
sonuçlar› verildi. Buna göre küçük
boyutlu tümörlerde laparoskopik
parsiyel nefrektominin kriyoterapiye
oranla daha iyi bir alternatif oldu¤u,
lokal rekürrens, hastal›¤a özgü sörvi
ve overall sörvi aç›s›ndan
avantajlar›n›n oldu¤u söylendi.

Bunun yan›nda kriyoterapi yap›lan
olgularda böbrek fonksiyonlar›nda
izlenen bozulman›n laparoskopik
parsiyel nefrektomiye göre daha fazla
oldu¤u ifade edildi.

Prostat kanserini önlemedeki etkisinin
yan› s›ra PSA güvenilirli¤ini artt›rmas›
ve alt üriner sistem semptomlar›
üzerine olan olumlu etkilerin de ilac›n
di¤er art›lar› oldu¤u vurguland›.
Marberger ve arkadafllar› da
sunduklar› çal›flmada dutasteridten
en fazla yararlanmas› beklenen
grubun yüksek riskli hastalar oldu¤unu
söylediler.

Bu çal›flmada hastalar aile hikayesi,
yafl, küçük prostat hacmi, serbest PSA
oran›, biyopsideki kor say›lar›
de¤erlendirilerek 5 gruba ayr›lm›fl idi.
Her bir faktör için 1 den 4'e kadar puan
verildi¤inde toplam risk faktörü 13'ün
üzerine olan hastalarda ilac›n etkinli¤i
daha yüksek olarak bulunmufl idi.

‹lk prostat biyopsisi negatif olarak
gelen hastalara rebiyopsi yaparken
kaç kordan örnekleme yap›lmas›
gerekti¤i ‹talya'dan Scattoni ve
arkadafllar›n›n yapm›fl olduklar›
çal›flmada tart›fl›ld›. Bu çal›flmaya 354
hasta dahil edilmifl idi. ‹lk biyopside
10 ile 14 odaktan biyopsi al›nm›fl idi.
Rebiyopside ise 24 odaktan örnekleme
yap›ld› ve daha az odak için harita
ç›kar›ld›.

Sonuç olarak 16 odaktan biyopsi
yap›lm›fl olsa idi kanserlerin %95'inin
tespit edilebilece¤i sonucu vurguland›.
Bu çal›flman›n eksikleri olarak prostat
hacminin, PSA'n›n ve morbiditenin
incelenmemifl oldu¤u çal›flman›n
eksiklikleri olarak göze çarpt›.

Son y›llarda oldukça popüler olan,
günümüzde ticari olarak pazarlanan
idrar mark›r› PCA3 de birçok
çal›flmada tart›fl›ld›. PCA3'ün PSA 10
ng/ml alt›nda mevcut mark›rlara oranla
daha üstün oldu¤u, prostat hacminden
ba¤›ms›z oldu¤u, yaflla birlikte
de¤iflti¤i, sadece ilk biyopside de¤il
rebiyopsilerde de etkin oldu¤u, yüksek
Gleason skorunu tahmin etmede de
kullan›labilece¤i bu çal›flmalarda ifade
edildi. 

Bütün bu faktörlerin ötesinde en
önemli prognostik göstergenin lenf
nodundaki kapsüler perforasyona
ba¤l› oldu¤u bu kongrede sunulan
çal›flmas›nda rapor edildi.

Son olarak üst s›n›r olarak üreterin
ilac çarpraz noktas› al›nmas›n›n yeterli
oldu¤unu, bunun üztünde lenf nodu
disseksiyonu yapman›n daha afla¤›
bölgede multiple pozitif lenf nodu
olmad›kça ek yarar getirmeyece¤ini
vurgulad›.

Mesane tümörü ile ilgili olarak ana
oturumlarda tranüretral rezeksiyon
tekni¤inin çok önemli oldu¤u
vurguland›. ‹yi yap›lm›fl bir TUR
sonras› tam rezeksiyon yap›lm›fl
olgularda Re-TUR yapman›n mutlak
gerekli olmad›¤› k›lavuzlarda tavsiye
edilen bu yöntemin GradeB tavsiyelere
dayand›¤› söylendi. Yine yüksek riskli
hastalara erken dönemde yap›lan
intravezikal tedavinin her ne kadar
k›lavuzlarda tavsiye edilse de son
y›llrda yap›lan çal›flmalarda bunun ek
fayda getirmeyebilece¤i söylendi.

Montesino-Semper ve arkadafllar›n›n
‹spanya'dan bildirdikleri çal›flmas›nda
BCG dozunu 1/3 oran›nda azaltman›n
tümör nüksü ve progresyonunu
azaltmad›¤› ifade edildi. Yine bu
çal›flmada kad›nlarda ve CIS'e efllik
eden tümör varl›¤›nda nüksün daha
s›k oldu¤u söylendi. Mesane kanseri
epidemiyolojisi ile ilgili Liberman ve
arkadafllar› taraf›ndan yap›lan
çal›flmada son y›llarda metastatic
mesane kanseri s›kl›¤›nda art›fl oldu¤u
söylendi.

Bu art›fl›n %6.3'den %8.4'e ç›kt›¤› ve
kad›nlarda daha dikkat çekici oldu¤u
söylendi. Di¤er bir çal›flmada da gece
2 veya üzeri noktürisi olanlarda
mesane kanseri riskinin %40-50
oran›nda azald›¤›, yine günde 1400
ml ve üzerinde s›v› alanlarda bu
azalman›n %80 oran›nda oldu¤u
söylendi. Sigara içen grupta noktürisi

Barselona
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AVRUPA ÜRÜLOJ‹
Z‹RVES‹ - MOSKOVA

14-15 MAYIS

Avrasya  Üroloji Zirvesi 14 - 15 May›s
tarihleri aras›nda Rusya Federasyonu
nun baflkenti Moskova’da gerçekleflti.

Zirveye; Türkiye ,Rusya, Azerbaycan,
Belarus, ‹srail, Özbekistan, Kazakistan
K›rg›zistan ve ‹ran’dan toplam 344 kifli
kat›ld›.

Birinci gün oturumlar› sabah 08.30 da
Rusya Üroloji Enstitüsü Baflkan›
Dr. Oleg  Apolikhin ve Türk Üroloji
Derne¤i Baflkan› Dr. Atefl
Kad›o¤lu’nun aç›l›fl konuflmalar› ile
bafllad›, takiben BPH oturumunda; alt
üriner sistem semptomlar›nda alfa-
blokerlerin etkinli¤i birbirlerine
üstünlükleri tart›fl›ld›, kombine
tedavinin etkinli¤i ve uygulama alanlar›
tart›s›ld›.

Bu oturumda  vaka tart›flmalar› yap›ld›.
Oturum baflkanl›¤›n› bayan üroloji
uzman›  Victoria Romikh  yapt›. Say›n
Victoria Romikh ile yapt›¤›m›z
görüflmede Rusya da  5000 üroloji
uzman›  oldu¤unu ve  bunlar›n
yaklas›k  % 10 kadar›n›n han›mlardan
olufltu¤unu ö¤rendik.

Dr. Rahmi Onur konuflmas›nda, alt
üriner sistem semptomlar›n›n
tedavisinde alfa-bloker  ve
antikolinerjiklerin  kombinasyonu
vurguland›.

‹kinci oturumda  Kontinans bölümünde
 Dr.‹zzet Koçak  yönetiminde
düzenlenen panelde panelistler 5 farkl›
 vaka üzerinde  oldukça  doyurucu ve
yo¤un tart›flmalar yapt›lar,
kat›l›mc›larda  sorular ile konuya
katk›larda bulundular.

Ö¤leden sonraki ilk oturumda Erektil
Disfonksiyon  tedavisinde yenilikler,
vaka takdimleri ile de zor vakalar
panelistler ve kat›l›mc›lar›n ilgisi ile
ifllendi. Son olarak 2 ayr› kurs
düzenlendi, birinci kurs  Endoürolojide
 yenilikler, ikinci kursda ise Erektil
Disfonksiyon da  güncel medikal ve
cerrahi tedavi seçenekleri ifllendi.

‹kinci gün  ögleye kadar devam eden
oturumlarda asistan e¤itimi ve genç
uzmanlar›n e¤itim ve çal›flma
olanaklar› tart›fl›ld›.

‹kinci gün ö¤leden sonra  tüm
kat›l›mc›lar›n ifltirak etti¤i ve yak›n
tarihimizde siyasi arenada çok fazla
spekülasyonlara neden olmufl Kremlin
saray›, Lenin mozolesi, eski KGB
binas› gibi yap›lar› görüp hikayelerini
dinledikten sonra hepimizin en çok
etkilendi¤i ziyaret ise, Vatan flairimiz
Naz›m Hikmet ile buluflmam›zd›.

Dr. Victoria Romikh

Dr. Atefl Kad›o¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›
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SCI-E kapsam›nda bulunan Türkiye kaynakl› t›p
dergilerinin yer alaca¤› ve araflt›rmac›lar›n bu dergilerde
yay›mlanm›fl makalelere kolay ve tek bir merkezden
ulaflabilmelerini sa¤layan Türkiye At›f Dizini,
araflt›rmac›lar›m›z›n hizmetine sunulmufltur (bkz:
www.atifdizini.com). Dergilerle ilgili veri girifli devam
etmektedir.

Sciences Citation Index-Expanded (SCI-E) kapsam›ndaki
dergilerde yay›mlanan makalelere yap›lan at›flar, hem
araflt›rmac›n›n, hem araflt›rman›n yap›ld›¤› kurumun,
hem derginin, hem de ülkemizin uluslar aras›  bilim
camias›ndaki etkinli¤inin bir ifadesi olmaktad›r. Bu ifade,
etki de¤eri (impact factor) ile say›sal bir göstergeye
dönüflmektedir.

Etki de¤eri (impact factor) k›saca; SCI-E kapsam›ndaki
dergilerde yay›mlanm›fl makalelerin, geçen iki y›l içinde
ald›klar› at›f say›s›n›n, dergide o y›llar içinde yay›mlanan
toplam makale say›s›na bölünmesiyle elde edilen orand›r
ve Türkiye biliminin, bilim camias›ndaki etkinli¤inin
artmas› için önem tafl›maktad›r.

Ürotürk Yay›n Kurulu
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KÜÇÜKSEN
ÇÖMEZS‹N
Röportaj

Bu say›m›zda iki ürolog kardefl,
Mustafa Levent Erton ve Galip
Hakan Erton'u tan›yacag›z.

Üroloji camias›nda iki kardeflin ayn›
uzmanl›¤› seçmifl olmas› ilginç bir
rastlant›. Biz de bu say›m›zda iki ürolog
kardeflin yaflam öykülerine tan›kl›k
etmek istedik.

A¤abey Mustafa Levent Erton 1965
do¤umlu. Çapa T›p Fakültesi  1990
ocak ay› mezunu. Daha sonra
Marmara Üniversitesi üroloji
bölümünden ihtisas alarak 1995
ekiminde uzmanl›¤a ad›m atm›fl.

Küçük kardefl  Hakan Erton ise 1967
do¤umlu. Cerrahpafla T›p Fakültesi
1990 temmuz ay› mezunu. Mecburi
hizmet sonras› Okmeydan› E¤itim
Hastanesi 2. Üroloji klini¤inden ihtisas
alarak 1996 aral›k ay›nda uzmanl›¤a
ad›m atm›fl.

   -Ürolog olmaya nas›l karar
verdiniz?

   -H. Erton: Bu iflte bütün suç
a¤abeyime aittir. Onun çizdi¤i yoldan
ben de gittim. Doktor olmamda da,
ürolog olmamda da sorumlu ve suçlu
odur. Beflinci s›n›fta seçmeli stajlarda
üroloji klini¤indeki ortam, muhabbet
beni çok etkiledi . Belkide camiada hiç
bayan olmamas› ürolog olmak için
bafll› bafl›na bir neden olarak
say›labilir.

  -M. Erton: T›p fakültesini bitirditen
sonra o zamanki ad›yla fmg
s›navlar›na çal›flt›m ve ikisinde de
baflar›l› oldum. Amac›m Amerika'da
ihtisas yapmakt›, minor cerrahi
branfllar› düflünüyordum. Ancak yurt
d›fl› isteklerimden vazgeçince tus
kontenjan›nda iki tercih yazd›m ve ilk
tercihim Marmara Üroloji bölümünü
kazand›m.

   -H. Erton: A¤abeyim kazan›nca
onun verdi¤i coflkuyla  bende de üroloji
uzmanl›¤› arzusu a¤›rl›k kazand›.
Onunla beraber çal›flabilmek için
bende Marmara Üroloji bölümünü
yazd›m ancak kazanamad›m.
A¤abeyimde “Aram›za ara k›dem
girecek bir daha buraya gelmeni
istemem” deyince  sonraki s›navda
Okmeydan› Üroloji bölümüne girdim
ve tus defterini kapatt›m. Benim
kazand¤›m s›navda Marmara kadro
açmam›flt›. Bu nedenle a¤abeyimin
çömezi  olmak nas›l bir fley, hiçbir
zaman ö¤renemeyecegiz ama yafl›m

itibariyle daim çömez kalaca¤›m.
Halen daha, vakalar›n sonunda sen
kapat›rs›n diye iflleri bana b›rak›r.

  -Asistanl›k y›llar›n›zda
iletifliminiz nas›ld›?

  -H. Erton: O zamanlar ikimizde
bekard›k ve ayn› evde kal›yorduk.
Yo¤un nöbet program›ndan arta kalan
zamanlarda yapt›g›m›z vakalar›
konuflurduk. Ben SSK Hastanesinde
çal›flt›¤›mdan dolay› pratik
uygulamalar› daha önce
yapabiliyorduk.

Bu nedenle a¤abeyimi “sana
verilmeyen amaliyatlar› yap›yorum”
diye k›zd›r›d›m. Her iki ünitede de
hocalar›m›z durumumuzu bildi¤inden
bazen fikir almak için ben
Okmeydan›ndan hasta dosyalar›n›
Marmaraya getirip vaka takdimi
yapard›m. Okmeydan›nda akflam viziti
saat 16.30 da yap›l›rd›, tek ve ortak
arabam›z oldu¤u için  ben Marmaraya
gelir a¤abeyimi beklerdim. Onlarda da
akflam viziti saat 19.00 da olurdu. Çok
akflam vizitine Marmarada
kat›lm›fl›md›r. Çift yerden ihtisasl›
say›l›r›m.

 -H. Erton: A¤abeyim üniversite
ihtisasl› oldugu için makale ifllerinde
benden çok daha tecrübeliydi. Bitirme
tezimde de çok yard›m› oldu. Benden
fazla eme¤i geçti denebilir. Evlenecegi
zaman özel bir hastanede çal›s›yordu.
Ben de uzun süre onun yerine bakt›m.
Yani flu günkü mutlu günlerini bana
borçlu.

  -fiu an nerelerde
çal›fl›yorsunuz?

  -M. Erton: Ben Akbank Sa¤l›k
Merkezi'nde, Hakan Kocaeli Derince
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde
çal›fl›maya devam ediyoruz.

  -Bu yaz› nas›l do¤du?

  -H. Erton: En son Barselona'daki
Avrupa Üroloji Kongresinde
baflkan›m›z Sn. Atefl Kad›o¤lu ile ayn›
masada oturduk, baflkan›m›z durumu
ö¤rendi “Bir yaz› dizisi bafllatal›m
akraba ürologlar› yazal›m……Bakars›n
bundan sonra baba-o¤ul bilahare
di¤er akraba olan meslektafllar›m›z›da
tan›m›fl ve tan›tm›fl oluruz”dedi. Ve
sonuç olarak iki ürolog kardeflin
uzmanl›k öyküsü ortaya ç›kt›.

   -Aran›zda hiç rekabet ortam›
oldu mu?

    -M. Erton: Ayr› kurumlarda ayr›
konumlarda çal›flt›¤›m›z için aram›zda
rekabet ortam›  hiç oluflmad›. Ancak
bazen ameliyat s›ras›nda di¤erinin
uyar›s›na ra¤men karfl› taraf bildi¤ini
okursa ve ifller yolunda gitmezse ciddi
tart›flmalar olabiliyor.

  -Uzmanl›kta ilflkiler nas›l
geliflti?

  -M. Erton: ‹ki kardefl çal›flman›n
beraber ameliyat yapman›n güzel
yanlar› çok fazla.

Ayr› yerlerden ihtisas ald›¤›m›z için
kendimizi gelifltirdi¤imiz konularda
farkl› oldu. Ben endoskopik
giriflimlerde daha çok vaka yapma
flans›n› yakald›m, Hakan'sa aç›k
cerrahide flansl›yd›. Bu nedenle
hemen hemen bütün vakalar› s›k›nt›s›z
yapabilme ve birbirimizi destekleme
durumu olufltu.

Aram›zda hiçbir zaman senin hastan
benim hastam ayr›m› olmam›flt›r.
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DO⁄U ANADOLU
fiUBES‹

B‹L‹MSEL TOPLANTI

Prof. Dr. Güray OKYAR
Üroloji Anabilim Dal› Baflkan›

Türk Üroloji Derne¤i Do¤u Anadolu
fiubesi bünyesinde üçüncüsü
düzenlenen “Bilimsel Toplant›” 26
Aral›k 2009 Cumartesi günü Atatürk
Üniversitesi T›p Fakültesi Yakutiye
Araflt›rma Hastanesi konferans
salonunda yap›lm›flt›r.

”Çocuk Ürolojisi Güncelleme” konulu
toplant›ya Do¤u Anadolu Bölgesine
ba¤l› 5 T›p Fakültesi ve 9 il devlet
hastaneleri ile ilçelerde görevli
ö¤retim üyeleri, üroloji
uzmanlar›,çocuk cerrahisi uzmanlar›
ve pediatri yeni do¤an uzman doktor
seviyesinde yaklafl›k 72 doktor
kat›lm›fl ve toplant› sonunda kat›l›m
belgeleri kendilerine verilmifltir.

Toplant› saat 16.00'da bafllam›fl
olup, 2 oturum fleklinde yap›lm›flt›r.

Toplant› aç›l›fl›n› T›p Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Selçuk
ATAMANALP bir konuflma yaparak
gerçeklefltirmifltir.

Son derece baflar›l› ve doyurucu
geçen bilimsel toplant›n›n ilk oturum
baflkanl›klar›n› Dr. Güray OKYAR
ve Dr. ‹rfan ORHAN yönetmifl, bu
oturumda Dr. Y›lmaz AKSOY(Atatürk
Üniversitesi T›p Fakültesi),
”Antenatal Hidronefrozlu Çocuklara
Do¤um Sonras› Ürolojik Yaklafl›m”
Dr. Selçuk YÜCEL ( Akdeniz
Üniversitesi T›p Fakültesi) ise
“Vezikoüreteral Reflüler ve
Submukozal Madde

Enjeksiyonlar› (STING) konulu
sunumlar›n› yapm›fllard›r.

‹kinci oturumda Dr. Azam
DEM‹REL ve Dr. Bedii SALMAN
oturum baflkanl›klar›n› yönetmifl
olup, bu bölümde Dr. Cankon
GERM‹YANO⁄LU (Ankara
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
II.Üroloji Klinik fiefi) “Çocukluk
Ça¤› Skrotal Patolojiler, Tan› ve
Tedavi Yöntemleri” konulu
sunumunu yapm›flt›r.

‹nteraktif flekilde süren toplant›
soru ve cevap bölümünde yo¤un
ilgi nedeni ile öngörülen
zamandan bir buçuk saat sonra
sona ermifltir.

Kat›l›mc›lara derne¤imiz
taraf›ndan Atatürk Üniversitesi
Konukevi'nde akflam yeme¤i
ikram edilmifltir. Akflam yeme¤ini
müteakiben uzak illerden gelen
kat›l›mc›lara taraf›m›zdan
misafirhanemizde konaklama
imkan› sunulmufltur.

Toplant›n›n  tamam›n›n video
kayd›, Atatürk Üniversitesi Güzel
Sanatlar fakültesi Sinema ve
Televizyon Bölümü araflt›rma
görevlileri taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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Dr. Tzevat Tefik
‹stanbul Üniversitesi
‹stanbul T›p Fakültesi Üroloji AD.

Periyodik yap›lmas› planlanan
Marmara'da Laparoskopi E¤itim
Kursu'nun birincisi yap›ld›.

Marmara Laparoskopi E¤itim
Kursu'nun ilki 11-14 May›s 2010
tarihleri aras›nda ‹stanbul Üniversitesi
(‹.U.) Veterinerlik Fakültesi ve ‹stanbul
T›p Fakültesi'nde gerçeklefltirildi.
Kurs, ‹.Ü. Veterinerlik Fakültesi Cerrahi
Bilimler kütüphanesinde Prof.Dr. Atefl
Kad›o¤lu'nun aç›l›fl konuflmas› ile
bafllad›. Ard›ndan kurs baflkan›
Prof.Dr. Erdal Apayd›n her bir
kursiyere söz vererek kendini
tan›tmas›n› ve laparoskopi
deneyimlerini aktarmas›n› istedi.

S›cak bir tan›flman›n ard›ndan Prof.
Apayd›n “Laparoskopide kullan›lan
cerrahi sistemler ve aletler”i tan›tt›.
Sonras›nda Doç.Dr. Fatih Atu¤ “Kuru
laboratuarda kullan›lacak olan e¤itim
program›n›n detaylar›”n› görsel olarak
sundu. Ö¤leden önce 3 saat boyunca
Prof. Apayd›n, Doç. Dr. Fatih Atu¤ ve
yard›mc› e¤itmenlerin gözetiminde
kuru laboratuarda el-göz
koordinasyonunu art›rmaya yönelik
kuru laboratuar egzersizleri ile dikifl
ve dü¤üm e¤itimi yap›ld›.

‹stanbul Üniveersitesi Veterinerlik
Fakültesi Cerrahi Bilimler binas›n›n
önünde a¤açlar alt›nda yenilen ö¤le
yeme¤inin ard›ndan Op. Dr. Öner
fianl› “Koyun modelinde uygulanacak
e¤itim program›n›n detaylar›”›ndan
bahsetti.

Hemen ard›ndan ameliyathaneye
geçilerek koyun modelinde uygulamal›
laparoskopik nefrektomi e¤itimi
gerçeklefltirildi. Befl ayr› masadan
oluflan ve her bir masada ayr› bir
e¤itmen gözetiminde yap›lan
uygulamalarda bir masada 3 kursiyer
ve 1 hemflire yer ald›.

Üç saat süren koyun modeli e¤itimini
k›sa bir ara ve kuru laboratuarda dikifl
ve dü¤üm e¤itimi takip etti. Akflam
seans› olarak laparoskopik renal
cerrahi video gösterimi yap›ld› ve
yard›mc› e¤itmenler taraf›ndan cerrahi
teknikler demonstratif videolar
üzerinde interaktif olarak gözden
geçirildi.

Yo¤un bir günün ard›ndan 1. gün
tamamlanm›fl oldu.

1. MARMARA’DA
LAPROSKOP‹ E⁄‹T‹M

KURSU

‹kinci gün de ilk gün gibi saat 07:30'da
bafllad›. Op.Dr. Öner fianl›'n›n
“Laparoskopi s›ras›nda oluflan
patofizyolojik de¤ifliklikler”ini Prof.Dr.
Yaflar Özgök'ün “Transabdominal basit
ve radikal nefrektomi” sunusu takip
etti. Doç. Dr. Hakan Vuruflkan “Domuz
modelinde uygulanacak e¤itim
program›n›n detaylar›”ndan bahsetti.

Sonras›nda ameliyathaneye geçilerek
domuz modelinde uygulamal›
laparoskopik nefrektomi e¤itimine
geçildi. Kat›l›mc›lar port girifli ve
diseksiyonun yan› s›ra, vasküler
diseksiyon, kanama kontrolü, polimer
klip ve stapler ile vasküler kontrol
yapma f›rsat› buldular.

Üç saat süren e¤itimin ard›ndan
Cerrahi Bilimler binas› önünde ö¤le
yeme¤i yenildi. Ö¤leden sonra yine
ameliyathaneye geçilerek domuz
modelinde uygulamal› laparoskopik
e¤itimine devam edildi.

Ayn› domuz modelinde di¤er taraf
böbrek diseksiyonu ve vasküler
diseksiyon, vasküler kontrol yaparak
nefrektomi gerçeklefltiren kursiyerler
tecrübelerini daha da art›rd›lar.
Ameliyatandeki e¤itimin ard›ndan kuru
laboratuarda dikifl ve dü¤üm e¤itimi
devam etti.  Akflam seas›nda yard›mc›
e¤itmenler Op. Dr. Murat Aslan, Op.
Dr. Selçuk Güven ve Op. Dr. Öner
fianl› sunduklar› videolarla kendi
deneyimlerini aktard›lar. Laparoskopi
ile dolu bir günün ard›ndan kat›l›mc›lar
dinlenmek için Veterinerlik Fakültesi
Cerrahi binas›ndan ayr›ld›lar.       

      >>>
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Üçüncü gün de h›zl› bafllad›. Önce
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru
“Retroperitoneoskopik basit ve radikal
nefrektomi”den bahsetti.

Ard›ndan Doç. Dr. Lütfi Tunç
“Laparoskopik nefrektomi
komplikasyonlar›”na de¤inerek
“Transperitoneal laparoskopik
nefrektomi” videolar› sundu.

Sunular›n ard›ndan operasyon
masalar›na geçilerek koyun modelinde
laparoskopi e¤itimine üç saat boyunca
devam edildi. Nefrektomi sonras›
intrakorporal parsiyel nefrektomi yapan
ve sütür denemeleri gerçeklefltiren
kat›l›mc›lar arda kalan 2 günün
verimini almaya bafllad›.

Ö¤le yeme¤inden sonra Prof. Dr. Tibet
Erdo¤ru laparoskopik nefrektomi
videolar› sundu. Daha sonra yeniden
operasyon masalar›na geçildi ve
koyun modelinde e¤itime devam edildi.

Böylece üç kifli, iki buçuk günlük ›slak
laboratuar çal›flmas› s›ras›nda toplam
5 nefrektomi gerçeklefltirmifl oldu.

Üçüncü gün de; di¤er iki günde oldu¤u
gibi ameliyathane e¤itiminin ard›ndan
kuru laboratuar e¤itimine geçildi. Son
olarak önceki akflamlarda oldu¤u gibi
yard›mc› e¤itmenler efli¤inde video
oturumu yap›ld›. Oturumda sorulan
sorular, yap›c› tart›flmalar ve
yorumlara neden oldu.

Dördüncü gün ‹.Ü. ‹stanbul T›p
Fakültesi ameliyathanesinde bafllad›.
Prof. Dr. Tibet Erdo¤ru laparoskopik
retroperitoneal sa¤ radikal nefrektomi
operasyonu, Doç. Dr. Lütfi Tunç ise
laparoskopik sol transperitoneal
nefrektomi operasyonu gerçeklefltirdi.
Ard›ndan ikinci vakalara geçildi.
Prof. Erdo¤ru laparoskopik
retorperitoneal sol basit nefrektomi
operasyonundayken, Doç.Dr. Lütfi
Tunç laproskopik sa¤ transperitoneal
operasyonu gerçeklefltirdi.

Her bir operasyona biri kamera tutan
birinci asistans olmak üzere iki kursiyer
kat›ld›. Böylece toplam 8 kat›l›mc›n›n
ö¤retim üyelerini canl› olarak asiste
etmesi sa¤land›. Di¤er kat›l›mc›lar ise
canl› olarak operasyonlar› izleyerek
bire bir soru sorma ve konu
uzmanlar›n›n tekniklerini görme imkan›
elde ettiler.

Daha sonra ö¤le yeme¤ine geçildi.
Daha sonra ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi
Üroloji Anabilim Dal›'nda Anabilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Cavit Özsoy ve Prof.
Dr. Tibet Erdo¤ru  taraf›ndan
kat›l›mc›lara ve e¤itmenlere sertifikalar›
verildi.

Ard›ndan bir sonraki kursta buluflmak
üzere oturum kapat›ld›.
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Toplant› süresince ameliyathaneler,
uydu ba¤lant›lar› ve oturum
salonlar›nda teknik aksakl›k
yaflanmam›flt›r. Toplant› süresince
uygulanan robotik ve laparoskopik
ifllemlerde ülkemiz ürologlar›n›n beceri
ve donan›m›n›n dünyan›n önde gelen
kliniklerinin düzeyinde oldu¤u
görülmüfltür.

Canl› ameliyatlar›n aralar›ndaki
panellerde laparoskopik ürolojinin
tart›flmal› bölümleri, yeni teknikler ve
teknolojiler, konuyla ilgili en seçkin
bilim adamlar› taraf›ndan en ileri
sunum teknikleri kullan›larak
anlat›lm›flt›r. Sempozyumun son günü
böbrek kitleleri oturumunda Prof. Dr.
Jeffrey Caddedu RFA, Prof. Dr. Pilar
Laguna küçük böbrek kitlelerinin
endikasyonlar› ve takibi ve Prof. Dr.
Jean de la Rosette böbrek kitlelerine
cerrahi yaklafl›mla ilgili konuflmalar›
büyük ilgi görmüfltür.

Sempozyum süresince yurtd›fl›ndan
gelen konuklar›m›zla kal›c› ve güzel
dostluklar kurulmufltur.

prostatektomi ile efl zamanl› Prof. Dr.
Ali R›za Kural'dan robot yard›ml› radikal
prostatektomi izlediler.

Ö¤len oturumunda 1. odada Prof. Dr.
Pilar Laguna ve Dr. Do¤u Teber
laparoskopik RFA uygularken, 2.
odada Prof. Dr. Jeffrey Caddedu single
port nefrektomi uygulad›.

Geç ö¤len oturumunda böbrek
tümörüne Prof. Dr. Yaflar Özgök
retroperitoneal giriflim, Prof. Dr. ‹smet
Yavaflcao¤lu transperitoneal giriflim
uygulad›lar.

Toplant›n›n 2. günü Ankara'dan yap›lan
canl› ba¤lant› ile kat›l›mc›lar, genç
ürologlar›n 1. ekibinden (Dr. Mert
Alt›nel, Dr. Murat Arslan) ve 2.
ekibinden (Dr. Altu¤ Tuncel, Dr. Y›lmaz
Aslan) laparoskopik transperitoneal
nefrektomi izlediler.

Ameliyatlarda yurtd›fl›ndan gelen bilim
adamlar› ile ülkemiz genç ürologlar›
birlikte yeralm›fllard›r.

Yabanc› bilim adamlar› ülkemizin genç
ve dinamik ürologlar›ndan
etkilendiklerini ayr› ayr› dile
getirmifllerdir.

Henüz laparoskopi uygulamalar› ve
e¤itimi tam olarak yerleflmemifl baz›
ülkelerin aktif kat›l›mc›lar› ve
gözlemcileri toplant› süresince benzer
organizasyonlar›n ortak çal›flmalar ile
kendi ülkelerinde de düzenlenmesi
için istekte bulunmufllard›r.

Uygulamal› Laparoskopik Üroloji
Sempozyumuna hoflgörü ve sevgi
kenti Konya'da, Selçuk Üniversitesi
Meram T›p Fakültesi'nin evsahipli¤i
yapmas›ndan onur duyduk.

Gelecekte üroloji derne¤inin
düzenleyece¤i organizasyonlara da
Konya'da evsahipli¤i yapmaktan
mutluluk duyaca¤›z.

2005 y›l›nda Gülhane Askeri T›p
Akademisi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Yaflar Özgök ve Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Lütfi
Tunç'un önderli¤inde büyük emeklerle
haz›rlanan ilk uygulamal› laparoskopik
üroloji kurs ve sempozyumu ülkemizde
laparoskopi e¤itimine öncülük ederek,
laparoskopinin dünya ile eflzamanl›
olarak ilerlemesini ve yayg›nlaflmas›n›
sa¤lad›.

Daha önceki y›llarda 8 kez Ankara'da
düzenlenen organizasyonun
sempozyum k›sm› bu y›l ilk kez Ankara
d›fl›nda, Türk Üroloji Derne¤i'nin
katk›lar› ile 9-10 Nisan 2010
tarihlerinde Konya'da gerçeklefltirildi.
Sempozyum baflkanl›¤›n› Prof. Dr.
Mehmet K›l›nç ve Prof. Dr. Bülent
Oktay'›n yapt›¤› 9. Uygulamal›
Laparoskopik Üroloji Sempozyumu
baflar›yla tamamland›.

Toplant›ya yerli ve yabanc› yaklafl›k
300 üroloji uzman› ve üroloji asistan›
kat›ld›. Ulusal ve uluslararas›
laparoskopik ürolojinin öncüleri ve
seçkin bilim adamlar›n›n aktif olarak
yer ald›¤› toplant›da 8 laparoskopik
giriflim uydu kanal›yla kat›l›mc›lara
canl› olarak izletilmifltir.

Toplant›n›n ilk günü sabah
oturumunda kat›l›mc›lar, Prof. Dr. Vito
Pansadoro'dan laparoskopik radikal
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Yeni acil servis binas›

KAYSER‹ E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA
HASTANES‹

ÜROLOJ‹ KL‹N‹⁄‹

Prof. Dr. Güray Okyar
Üroloji Anabilim Dal› Baflkan›

‹limizde sa¤l›k hizmetlerinin 1205
y›l›nda Selçuklular döneminde
temelleri at›lm›fl, ayn› dönemlerde
dünya tarihinde sa¤l›k hizmetleri
alan›nda söz sahibi olmaya
bafllam›flt›r.

Kayseri ilinin tarihi incelendi¤inde,
elde edilen vesikalara göre ilk hastane
ve t›p okulunun Selçuklu hükümdar›
2. K›l›çarslan'›n k›z› Gevher Nesibe
Hatun'un vasiyeti üzerine, kardefli
G›yaseddin Keyhüsrev zaman›nda,
1205 y›l›nda Kayseri'de infla edildi¤i
görülür.

T›p fakültesi hüviyetindeki hastanenin,
çok say›da hekim yetifltirdi¤i ve de¤iflik
hastal›klar› tedavi etti¤i
anlafl›lmaktad›r. O tarihlerde hastane
ve t›p okulu olarak kullan›lan bu tarihi
bina, halen t›p tarihi müzesi olarak
varl›¤›n› devam ettirmektedir.

Günümüzde devlet hastanesinin
temelini oluflturan ilk hastane,
cumhuriyet öncesi Memleket
Hastanesi ad› alt›nda kurulmufl, 25
yatak kapasitesi, ameliyathanesi ve
do¤um salonu bulunan bir hastanedir.

Kayseri SSK hastanesi ise 23 nisan
1963 y›l›nda baflbakan Suat Hayri
Ürgüplü ve dönemin çal›flma bakan›
Bülent Ecevit'in kat›l›myla aç›lm›flt›r.
Kurucu baflhekimi Dr. Emin
Hisarc›kl›o¤lu idi.

Hastane ilk olarak ‹flçi Sa¤l›¤› Kurumu
olarak aç›lm›flt›r. O dönemdeki SSK
hastanesi son derece modern
donat›lm›fl olup; üroloji klini¤inde,
dönemin birkaç say›l› üroloji
merkezinde kullan›lan Wolf TUR
(s›cak ›fl›kl›) sistemi kullan›l›yordu.
1939 y›l›na kadar 1-2 hekim ve birkaç
hemflire ile hizmetini sürdüren
Memleket Hastanesi, bu tarih itibariyle
100 yatak kapasitesine ulaflm›flt›r.
1968 y›l›nda inflaat› tamamlanan
cerrahi servisler binas› ile yatak
kapasitesi 560'a kadar yükselmifltir.
19 flubat 2005 tarihi itibariyle SSK
bölge hastanesi devlet hastanesine
dahil edilmifltir, böylece yatak
kapasitesi 1045'e ç›km›flt›r.
Hastanemiz Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n
12.12.2005 tarih ve 9759 say›l› olurlar›
ile Kayseri E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi olarak dönüfltürülmüfltür.

Günümüzde 1108 yatak say›s› ve 248
uzman hekim ile Kayseri'ye hizmet
vermektedir. Hastanemiz ayn›
zamanda, çevre iller için de merkez
hastanesi konumundad›r.

Hastanemizin en önemli biriminden
biri, yap›m› yeni biten ve hasta
kabülüne bafllayan Türkiye'de ilk kez
müstakil hastane olarak faaliyet
gösterecek olan acil servis binas›d›r.
20 milyon TL'ye mal olan hastanede
ayn› zamanda, çat›da ambulans
helikopter için de 1 adet pist mevcuttur.

Klini¤imize henüz akademik kadrolar
için atamalar yap›lmam›flt›r ve asistan
e¤itimi verilmemektedir. Klini¤imizde
flu anda 12 uzman doktor
çal›flmaktad›r. Günlük 4 poliklinik ve
1 vardiya poliklini¤i de olmak üzere

yaklafl›k 200 hastaya hizmet
verilmektedir. Yatak kapasitemiz 35
olup, %100'e yak›n dolulukla
çal›fl›lmaktad›r. Klini¤imizin güçlü ve
oturmufl alt yap›s›, birçok hizmetin
sunumunu rutin hale getirmifltir.

Ça¤dafl teknolojik imkanlar ve
donan›mlar ile Kayseri ve çevre
illerdeki üroloji hastalar›na özverili ve
ayr›cal›kl› hizmet sunmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Klini¤imizde ESWL ünitemiz
bulunmaktad›r. Günlük ortalama 6
hastan›n tafl k›rma ifllemi
gerçekleflmektedir. Sabit 2
ameliyathane odam›z mevcut olup,
günlük ortalama 10 hasta ameliyat
edilmektedir. Perkütan renal cerrahi
(Perkütan nefrolitotomi, perkütan

endopiyelotomi, perkütan kist drenaj›
ile nefrostomi tatbiki),
üreterorenoskopik litotripsi,
sistolitotripsi, TUR-P, TUR-T, TU‹P,
internal üretrotomi, radikal
nefrektomi, basit nefrektomi, aç›k
piyeloplasti, aç›k prostatektomi,
skrotal cerrahi, stres üriner
inkontinans için TOT ameliyatlar›
yap›lmaktad›r.

Flexible nefroskop klini¤imizde
mevcuttur, zaman zaman ihtiyaç
halinde, PCNL' lerde skopi ile
kombine edilerek rest tafllar›n varl›¤›
için kullan›lmaktad›r. Holmium lazer
al›m› için de  ifllemler
sürdürülmektedir.

Laparoskopik cerrahiye ise yeni
bafllanm›fl olup, laparoskopik
retroperitonel kistektomi
uygulanmaktad›r. TRUSG eflli¤inde
prostat biyopsisine yak›n zamanda
bafllanmas› planlanmaktad›r.

Üroloji alan›ndaki bilimsel ve
teknolojik geliflmeler yak›ndan takip
edilmekte olup; ulusal ve uluslararas›
kongrelere, toplant›lara klinikten
mutlak kat›l›ma önem verilmektedir.

Soldan sa¤a: Klini¤imiz hemflireleri, ESWL teknisyeni Mehmet TUTAN, sa¤l›k memuru Çoflkun BENZER

Soldan sa¤a:
Op.Dr. Halim BOZOKLU, Op.Dr. Tevfik HAKTANIR, Op.Dr. Mustafa ÖZB‹LGE (Klinik sorumlusu), Op.Dr. Siyami HOCAO⁄LU,
Op.Dr. Yüksel YEfi‹L, Op.Dr. Mert Ali KARADA⁄, Op.Dr. Salim BAfiARAN, Op.Dr. Fatih DEM‹R, Op.Dr. Mehmet Ali ERGÜL
Foto¤rafta olmayanlar: Op.Dr. Cavit KÖSE, Op.Dr. Bekir BAYAM, Op.Dr. Mustafa YILMAZ
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avrasya’dan haberler

Bölümün adresi: 370122, Baku,
Tbilisi, 3165-ci mahalle.

Azerbaycan T›p Üniversitesi Uroloji
Anabilim Dal› 26 mart 1975 y›l›nda
M. E. Mir-Qas›mov ad›na
Respublika klinik hastanesinin 60
yatakl› uroloji bölümünde
kurulmufltur.

Bir kaç y›l sonra Merkezi Denizciler
hastanesinin 45 yatakl› Uroloji
bölümü kullan›m için Uroloji
Anabilim dal›na verilmifltir. Anabilim
dal›n›n kuruluflunda Prof. Sudeyf
Beflir o¤lu ‹mamverdiyevin büyük
hizmetleri ve rolü olmufltur. Anabilim
dal› baflkan› olarak Prof. Nureli Letif
o¤lu Efendiyev seçilmifltir.

1990 y›l›ndan Anabilim dal›
baflkanl›¤›n› Prof. Sudeyf Beflir o¤lu
‹mamaverdiyev üstenmifltir.
Azerbaycanda urolojinin inkiflaf›nda
onun büyük hizmetleri olmufltur.

fiimdide bölüm baflkan› görevini
devam etdirmektedir. 2 profesör, 3
dosent, 7 yard›mc› doçent, 10
araflt›rma görevlisi, 12 hemflire ve
3 sa¤l›k teknisyeni, 2 sekreteriyle
hizmet vermektedir.

Üroloji Anabilim Dal› modern bir
t›p hizmeti sunmakta ve çevre
üroloji klinikleri için bir referans
merkezi olarak görev yapmaktad›r.

Laparoskopi ve perkutan d›fl›nda
tüm uroloji operasyonlar›n
baflar›yla uyguland›¤› merkezde
Üroonkoloji, Ürolojik Tafl
Hastal›klar›, Androloji, Kad›n
ürolojisi ve Nöro-Üroloji hastalar›
takip ve tedavi edilmektedir.
Servis bölümü, poliklinik bölümü,
ürodinami ünitesi, ultrasonografi
ve biyopsi ünitesi bulunmaktad›r.

Y›lda ortalama 900 operasyon
yap›lan serviste onkolojik radikal
operasyonlar dahil tüm
operasyonlar yap›lmaktad›r.

Klinik her zaman kapasitesinin
s›n›r›nda bir doluluk oran› ile hizmet
vermektedir.

AZERBAYCAN TIP ÜN‹VERS‹TES‹ ÜROLOJ‹ ANAB‹L‹M DALI

Bakü
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OLGU
SUNUMU

Dr. Furkan DURSUN
Doç. Dr. Temuçin fiENKUL
GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi
Üroloji Klini¤i

27 yafl›nda bayan hasta, sol yan
a¤r›s›,atefl ve halsizlik nedeni ile
baflvuruyor.

Yap›lan fizik muayenesinde sol
kostovertebral aç› hassasiyeti mevcut.
Laboratuar de¤erlendirmede; tam idrar
tetkikinde bol lökosit, tam kan
say›m›nda beyaz küre 27000, üre:34,
kre:1.32 olarak ölçülmüfl. Hastan›n
direkt üriner sistem grafisinde sol
üreter alt bölüme uyan bölgede 0,5
cm boyutlu opasite mevcut.

Yap›lan üriner ultrasonografisinde
solda belirgin üreterohidronefroz, sol
over 41x41x26 mm. boyutlar›nda ve
parankimi    heterojen olarak
de¤erlendirilmifl.

Ultrasonografi bulgular› ile jinekoloji
konsültasyonu al›nan hastaya toraks,
abdomen ve pelvis tomografisi
planlanm›fl. Sonucunda sol böbrek ve
proksimal üreterde grade II
pelvikaliektazi ve uterus sol üst yan
komflulu¤unda yaklafl›k 6 cm çapl›
kistik lezyon ve komflulu¤unda 4 cm
çapl› solid lezyon görülmüfl.

Tomografik görüntüleme sonucunda
elde edilen bulgular neticesinde pelvik
MR planlanan hastan›n raporu uterusta
subseröz myom, her iki overde
hemorajik kist, sa¤ overde basit kist
olarak rapor edilmifl. Hospitalize edilen
hastan›n klini¤i antibiotik tedavisi
sonras›nda düzeldi ve beyaz küresi
normal s›n›rlara geriledi.

Elektif flartlarda tan›sal URS yap›ld›;
sol üreterde yaklafl›k 10. cm'de
üreteroskopun ilerlemesine ve
kateterin geçifline izin vermeyen king
tespit edildi.

Dilatasyon devam eden hastaya
perkütan nefrostomi tak›larak antegrad
ürografi yap›ld›. Sonucta URS'de
tariflenen lezyon bölgesine uyan
seviyede tama yak›n t›kan›kl›k tespit
edildi.

DMSA sintigrafi planlanan hastan›n
inceleme sonucu; parankimi incelmifl,
hidronefrotik, parankimde düflük
düzeyde aktivite tutulumu izlenen ve
toplam böbrek ifllevine %15 katk›da
bulunan sol böbrek olarak rapor edildi.
Bu dönemde perkütan nefrostomi
kateteri tak›lan hastan›n sol
böbre¤inden günlük ortalama 1000cc
idrar ç›k›fl› olmaktad›r.

Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda
aç›k eksplorasyon planlanan hastaya,
3x3 cm'lik üreter alt bölümdeki fibrotik
yap› ç›kar›larak üreteroüreterostomi
yap›ld›.

Operasyon esnas›nda sol over ve sol
adneksiyal yap›lar geliflmemifl oldu¤u
fark edilen hastaya rudimenter uterus
horn eksizyonu ve uterusda mevcut
miyomu için miyomektomi yap›lm›fl.
Patolojik incelemede rudimenter yap›
normal myometrium, eksize üreter ve
fibrotik yap› endometriosis olarak rapor
edilmifl.

Hastan›n postoperatif dönemde
yap›lan de¤erlendirmesinde birinci
hafta antegrad ürografisinde
mesaneye geçiflin oldu¤u gözlendi ve
perkütan nefrostomi kateteri çekildi.
Birinci ayda D-J kateter çekildi.
K›rkbeflinci günde yap›lan intravenöz
pyelografisinde sol üreter boyunca
geçiflin normal oldu¤u gözlendi.
Üçüncü ayda yap›lan MAG-3
sintigrafisinde sol böbre¤in toplam
böbrek ifllevlerine %32 katk›da
bulundu¤u saptand›.

Endometriozis, uterus d›fl›nda aktif
endometriyal doku bulunmas› olarak
tan›mlanabilir. ‹nsidans› yaklafl›k olarak
%15'dir. Endometrioziste gentioüriner
sistem tutulumu %1.2 ve üreteral
tutulum ise %0.1-0.4 aras›ndad›r.
Üreterde tutulum olan endometriozis
olgular› ise ikiye ayr›larak incelenebilir.
‹ntrinsik tipte, üreterin kas tabakas›,
lamina propria veya lümen infiltre olur.
Ekstrinsik tipte ise yaln›zca adventisya
ya da çevre ba¤ dokusu tutulur.
Endometriozis müllerian kanal art›¤›
gibi do¤umsal uterin anomalilerle
birlikte görülebilir.

EAU'nun 25. ola¤an
kongresi ‹spanya'n›n
e¤lenceli kenti Barselonada
gerçeklefltirildi.

Kongrede sorumlu oldu¤umuz birçok
görevden dolay› büyük bir heyecan ile
yola ç›kt›¤›m›z 15 Nisan gününde
Barselonaya vard›¤›m›zda ‹zlanda'daki
Eyjafjallajökull volkan›ndan ç›kan
duman›n haberlerini ald›k. Gündelik
yaflant›da duydu¤umuz haberlerden
biraz daha farkl› oldu¤unu düflünerek
konuya kulak kabartt›ktan sonra
asl›nda bizleri yak›ndan ilgilendiren bir
olay oldu¤unu anlam›flt›k. Kongre
bafllamadan bir gün önce gerçekleflen
volkanik aktivite avrupa genelindeki
uçufllar› olumsuz yönde etkilemifl ve
kongre kat›l›mc›lar›n›n Barselonaya
ulaflmalar›n› zora düflürmüfltü.

Kongrenin ilk günü salonlarda önceki
kongrelere göre al›fla geldik
yo¤unlu¤un alt›nda bir yo¤unluk ile
karfl›laflt›k. EAU'dan al›nan verilere
göre kay›t yapt›ran 13000 kiflinin
yaklafl›k %40'› uçufllar›n iptalinden
dolay› kongreye kat›l›m
gösterememifltir. Kat›lamayan kifliler
aras›nda birçok oturumda konuflmas›
olan bilimadam›n›n olmas› baz›
oturumlar›n gerçeklefltirilmesini tehdit

Volkan›n Gölgesindeki
EAU ve ESRU Günü

Dr. Zafer Tando¤du

esru editör köflesi

Herkese yeniden merhaba.

Her sene üzerine koyarak
geliflmenin ad› olmaya bafllad› Türk
Ürolojisi. Önce  posta kutuma
düflen Mete Çek hocam›z›n EBU
baflkanl›¤›na seçildi¤i haberi.
Ard›ndan Selçuk S›lay'›n Avrupa
ESRU baflkanl›¤›na neredeyse oy
birli¤i ile getirilmesi lokal
çal›flmalar›m›z›n uluslararas›
platformdaki yans›malar› oldu.
Kendilerine bu yo¤un süreçte
baflar›lar diliyorum.

Türkiye ESRU olarak faaliyetlerimiz
de son sürat devam ediyor. 22
May›s 2010 tarihinde Türkiye
ESRU Ola¤an Genel Kurulu
‹stanbul'da gerçeklefltirildi. Bu
toplant›n›n ayr›nt›lar›n› gazetenin
bir sonraki say›s›nda
bulabileceksiniz. Ayr›ca  7-8
Haziran 2010 tarihlerinde ‹stanbul
T›p Fakültesi'nde Türkiye ESRU,
Türk Üroloji Derne¤i ve Türk
Anatomi ve Klinik Anatomi
Derne¤i'nin ortaklafla düzenledi¤i
“Kadavrada Temel Ürolojik Cerrahi
E¤itim Modelleri - Anatomi
Diseksiyon Kursu”   yap›lacakt›r.
Bu toplant›ya Ali Ersin
Zümrütbafl'›n koordinatörlü¤ünde
uzmanl›k e¤itimine devam eden
arkadafllar›m›z›n kat›l›m›
sa¤lanacakt›r.

Bunun yan›nda ayr›nt›lar›n›
www.turkiyeesru.org'ta
bulabilece¤iniz gibi  16-18
Haziran'da ‹stanbul'da yap›lacak
‹stanbul Robotik Üroloji
Sempozyumuna 20 Türkiye ESRU
üyesi ücretsiz olarak
kat›labilecektir.

Yeni yap›lanmas› ile bir oluflum
için henüz emekleme safhas›nda
olsak bile  Türkiye ESRU, gün
geçtikçe Türk Ürolojisindeki yerini
sa¤lamlaflt›r›yor. Mevcut
koflullardaki etkinli¤imiz Ocak
2010'da gerçeklefltirdi¤imiz
Uluslararas› Zirve toplant›s›ndan
yola ç›karak Osman Ergün
taraf›ndan kaleme al›nd›. Say›sal
veriler ›fl›¤›nda yap›lan bu
de¤erlendirme yaz›s›n›n ilginizi
çekece¤ini umar›m.

Gelecek say›da görüflmek üzere

Dr. Murat Can Kiremit
Türkiye Esru
Gazete Ürotürk Editörü

etmekteydi. Ancak teknolojinin yard›m
elini uzatmas› ile kat›l›m gösteremeyen
konuflmac›lar›n ço¤unlu¤u canl› yay›n
sistemleri ile sunular›n› yapt›lar. Buna
ra¤men avrupa burs program› oturumu
gibi birçok de¤erli sunu iptal edildi.

Volkanik bulutlar›n gölgesinde devam
eden kongrede art›k geleneksel hale
gelen ESRU günü kongrenin en büyük
ikinci salonunda gerçeklefltirildi.

ESRU gününün sabah oturumunda
bilimsel konulara a¤›rl›k verilmifl ve
konusunda isim yapm›fl kiflilerce
prostat kanserinin birçok boyutu ele
al›nd›. Ö¤leden sonra oturumunda
geleneksel hale gelen “Campbell's
quiz” arkadafl›m›z Selçuk S›lay
taraf›ndan baflar›yla sunuldu. Ard›ndan
bu y›l ilk kez düzenlenen ve çok büyük
ilgi gören “Who wants to be the
winning team of ESRU?” bölümü
taraf›mca sunuldu. Bu bölümde
belirlenen iki yar›flmac› tak›mdan
üroloji ile ilgili paramedikal sorular›
yan›tlamalar› istenmiflti. Birinci tak›m›
oluflturanlar Slovenyadan Guillermo
Martinez ve Macaristandan Matyas
Benyo idi.

‹kinici tak›mda ise ülkemizden Selçuk
S›lay ve Güven Tidim kat›l›m
göstermifllerdir.

Bu e¤lenceli oturumun ard›ndan
asistanlar›n e¤itimi ile ilgili konular C.
Abbou, M. Bremer, C.R. Chapple ve
H. Van Poppel gibi de¤erli kat›l›mc›lar
taraf›ndan tart›fl›ld›. Avrupa ülkelerinde
rotasyonlar›n daha yayg›n hale
gelmesi için gerekli gayretin gösterildi¤i
ve gelecekte rotasyonlar›n daha
yayg›n olmas› için gerekli giriflimlerin
devam etti¤i belirtildi. Ayr›ca avrupa
üroloji burs program›n›n (EUSP) daha
pratik bir iflleyifl kazand›r›lmaya
çal›fl›ld›¤› ve yak›n gelecekte burs
al›nd›ktan sonra e¤itime gidilebilecek
merkezlerin listesinin oluflturuldu¤u
bildirildi. ESRU günü oturumu
asistanlar için bilimsel nitelikleri yüksek
oldu¤u kadar e¤lenceli olmakla
beraber avrupa genelindeki e¤itimle
ilgili paylafl›mlarda bulunulan bir zemin
olmufltur.

ESRU gününde yap›lan tüm
konuflmalara:
http://webcasts.prous.com/EAU20
10/html/1en/template.aspx?sectin=1
sitesinden ulaflabilirsiniz.

ESRU gününün ard›ndan ülke
temsilcisi olarak birlikte görev ald›¤›m›z
Selçuk S›lay ile temsilciler kurulu
toplant›s›na kat›ld›k. Volkanik bulut
nediyle gelemeyen kiflilerden dolay›
temsilciler kurulu toplant›s›na istenilen
düzeyde kat›l›m sa¤lanamad›. Ancak
bu kiflilerle internetten ortam›ndan
toplant›ya kat›l›mlar› sa¤land›.
Yaklafl›k bir y›ld›r ESRU'nun
gündeminde EAU'nun bir parças›
haline gelip gelmemek
görüflülmekteydi.

Bu son toplant›da ESRU'nun
ba¤›ms›zl›¤›n› korumas› ancak EAU
ve EBU ile yak›n iliflkisini devam
ettirmesi karar› al›nd›. Bu konuyla ilgili
olabilecek modeller ve projeler    >>>
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TÜRK‹YE ESRU’NUN
ETK‹L‹L‹⁄‹

Türkiye ESRU, 'ESRU (European
Society of Resident in Urology)' ad›
alt›nda çal›flmalar›n› yürüten Avrupa
Üroloji Asistanlar Birli¤i'nin ülkemize
adapte ve modifiye edilmifl bir biçimi
olup, aktivitelerini bu kurum ile paralel
amaçlar do¤rultusunda yürütmektedir.

Bu ba¤lamda 23-24 Ocak 2010'da
“Ürolojide Asistanl›k ve Yeni Uzmanl›k
- Uluslararas› Zirve 2010” toplant›s›
gerçeklefltirilmifltir.

Zengin bilimsel program›, farkl› sunum
ve e¤itim yöntemleri ile alan›m›zda
sürekli t›p e¤itimi ve sürekli profesyonel
geliflimi sa¤lamak bak›m›ndan bilim
ve dostlu¤un paylafl›ld›¤› bir platform
gerçeklefltirilmifltir.

Dr. Osman Ergün
Süleyman Demirel Üniversitesi

talebe cevap verememekteyiz.
Üroloji alan›ndaki minimal invaziv
tedaviler konusundaki devasa
geliflmeler göz önüne al›nd›¤›nda
laparoskopik radikal prostatektomi ile
ilgili olan oturuma ilgi yads›namaz.

Gelece¤in ürologlar›n›n laparoskopik
cerrahiye olan ilgileri gün geçtikçe
artmakta ve bu alanda her f›rsatta
kendilerini gelifltirmeye
çal›flmaktad›rlar.

Üroloji asistanlar› e¤itimlerine ve
geleceklerine sahip ç›kmak
istemektedirler.

Bu yüzden kendilerinin s›k›nt›lar›n›n
tart›fl›ld›¤› ve seslerini duyurmalar›n›n
sa¤land›¤› üroloji asistan› gözü ile
üroloji e¤itimini daha iyi bir duruma
nas›l getirebiliriz oturumu 3. en yüksek
izlenme oran›na sahip oturum
olmufltur.

Yurt d›fl›nda uzmanl›k e¤itimi veren
kurumlarda e¤itimin kalitesini veya
e¤iticilerin verimlili¤inin asistanlar
taraf›ndan de¤erlendirilmesi
yönündeki çal›flmalar artmaktad›r.

Bu amaçla toplant›da asistan ve yeni
uzmanlara yönelik bir anket çal›flmas›
da yap›lm›flt›r.

Yak›nda bu anket çal›flmas›n›n da
sonuçlar› web sitesinde
yay›nlanacakt›r.

Bu toplant› ve web verileri bize Türkiye
ESRU'nun örgütsel, yönetsel ve
e¤itimsel amaçlar›n› planlanan
düzeyde gerçeklefltirerek etkilili¤ini
ortaya koydu¤unu göstermektedir.

“Yeterlilik, iflleri do¤ru yapmakt›r.
Etkililik ise, do¤ru fleyleri yapmakt›r
(ZlG ZlGLAR).”

esru editör köflesi
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Sorularla Üroloji
1. Peutz-Jeghers
sendromuyla iliflkli olan testis
tümörü

a) Koryokarsinoma
b) Tekoma
c) Ovarian epitelyal tümör
d) Sertoli hücreli tümör
e) Endodermal sinüs tümörü

2. Evre 1 non- seminomatöz
germ hücreli testis tümöründe gizli
metastaz›n en önemli prediktörü

a) Tümör boyutunun > 4 cm
olmas›
b) Embryonal karsinoma
yüzdesinin  < % 50 olmas›
c) Yolc-Sac komponenti
içermesi
d) Proliferasyon oran›n›n > %
50 olmas›
e) Vasküler-Lenfatik invazyonun
olmas›

3. Testis tümörü geliflimi
aç›s›ndan risk faktörü olmayan

a) Sigara
b) ‹nfertilite
c) Kriptorflidizm hikayesi
bulunmas›
d) Klinefelter's sendromu
e) Aile'de testis tümörü varl›¤›

4. Tümör hacmi ile iliflkli olarak
serum konsantrasyonu artan belirteç

a) AFP
b) LDH
c) Nöron spesifik enolaz  (NSE)
d) hCG
e) Plasental alkalen fosfataz
(PLAP)

5. Evre 1 non- seminomatöz
germ hücreli testis tümörü
tedavisinde izlem ile relaps görülme
olas›l›¤›
a) % 15
b) % 30
c) % 50
d) % 60
e) % 70

KAYNAK
European Association of Urology
Guidelines 2010 Edition Chapter of
Testicular Cancer

CEVAPLAR
1) d  2) e  3) a  4) b  5) b

Kurumlar›n yönetsel baflar›lar›n›n
de¤erlendirilmesinde, yönetim ve örgüt
bilimi çerçevesinde “etkililik” ve
“verimlilik” yayg›n olarak kullan›lan ve
kabul gören iki temel kavramd›r. Ancak,
“etkililik” bünyesinde verimlilik ö¤eleri
de bar›nd›ran daha üst seviyede bir
baflar› de¤erlendirme kavram›d›r.

Yöneticiler, çal›flanlar, pay sahipleri
gibi çok farkl› bir yelpazedeki birey ya
da gruplardan oluflan paydafllar,
örgütlerin etkilili¤ini de¤erlendirirken
birbirinden apayr› bak›fl aç›lar› ile
konuya yaklaflabilirler.

Ancak tüm bu apayr› bak›fl aç›lar›na
ra¤men baflar›n›n de¤erlendirilmesinde
mutlak matematiksel birimler kullan›l›r.
Bu toplant› ba¤lam›nda Türkiye
ESRU'nun etkilili¤inin de¤erlendirme
ölçütü ise toplant›ya kat›l›m oran› ve
Türkiye ESRU web sitesinden bu
toplant›n›n takip oranlar›d›r.

‹stanbul'daki yo¤un kar ya¤›fl›na, uçak
seferlerinin ve kara yollar›n›n k›smen
kapanmas›na ra¤men toplant›ya
300'ün üzerinde kat›l›mc› ifltirak
etmifltir.

Toplant› sonras› Web sitesinden
toplant›da ki sunumlar 570 kifli
taraf›ndan izlenmifltir. Web verileri
de¤erlendirildi¤i zaman en fazla
izlenme oran› “Fasiyal anatomi ve
laparoskopik radikal prostatektomideki
Önemi” oturumuna aittir. ‹kinci ve
üçüncü en s›k izlenen oturumlar ise
“PSA Taramas›: 2009'da neler de¤iflti”
ve “Ülkemizdeki üroloji asistan e¤itimini
daha iyi bir duruma nas›l getirebiliriz?”
oturumlar›d›r. Ülkemizde alan›nda
duayen olmufl de¤erli hocalar›m›z›n
asistanlarla bulufltu¤u “Uzman›yla
Buluflma: Olgu Sunumlar›” seans›
unutulmamal›d›r.

Bu seanslara ait videolar›n
yay›nlanmas› konusunda yo¤un talep
olmakla beraber elimizde bu seanslara
ait video gösterileri olmad›¤› için bu

üzerinde halen daha çal›fl›lmaktad›r.
ESRU'nun EAU ve EBU ile olan
iliflkilerinin gelifltirilmesi karar› ard›ndan
ESRU'ya yeni bir yönetim kurulu
belirlenmesi aflamas›na gelindi. Ekim
2009'da Slovenyada gerçeklefltirilen
toplant›da veri taban› koordinatörlü¤ü
ve internet kooridinatörlü¤ü görevini
Selçuk arkadafl›mla üstlenmifltik. fiimdi
ise baflkanl›k görevine talip
oldu¤umuzu bildirdikten sonra yap›lan
seçimde ESRU'nun baflkanl›¤›na
oylar›n %90'n›n› alarak Selçuk S›lay
seçilmifltir. ESRU'nun gelece¤ine yön
verecek olan kiflinin ülkemizden olmas›
herkes için büyük bir k›vanç
kayna¤›d›r.

Kat›l›m›n beklenenden az oldu¤u halde
kongrenin her yönü ile baflar›l›
olmas›nda özveri, teknoloji ve
birlikteli¤in de¤eri vurgulanmal›d›r.

Barselona
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11. EAU BARSELONA

Yard. Doç. Dr. Ayfer Özbafl
‹.Ü.Florence Nightingale
Hemflirelik Yüksekokulu

Üroloji Hemflireleri Derne¤i
Baflkan Yard›mc›s›

11th International EAUN Meeting ,
17-19 Nisan  2010 tarihlerinde
Barcelona 'da gerçeklefltirildi.

Kongreye  Türk Üroloji Derne¤i ve
EAUN deste¤i  ile Prof. Dr. Nevin
Kanan ve Yard. Doç. Dr. Ayfer Özbafl
kongreye kat›ld›.  Kongreye kat›l›m›z›
destekleyen Türk Üroloji Derne¤i
Baflkan› ve Yönetim Kuruluna
teflekkür ediyoruz.

Kongreye kay›tl› kat›l›mc›lar›n bir ço¤u
‹zlanda'da olan volkan patlamas›
nedeni ile  toplant›ya kat›lamad›lar.
Hava koflullar› nedeni ile toplant›n›n
ikinci günü EAUN baflkan› Bente Thoft
Jensen  toplant›ya kat›labildi.

Toplant›n›n ilk günü ‹spanya Üroloji
Hemflireleri Derne¤i, derne¤in
tan›t›m›n›, özel dal hemflireli¤i, klinik
üroloji hemflirelerinin rolü ve yasal
de¤iflimleri içeren  özel bir panel
düzenlediler. Ayn› gün EAUN
“Kontinent Üriner Diversiyon” yeni
rehberini tan›tan bir toplant› düzenledi.

Bunun yan› s›ra birkaç panelde Üriner
Diversiyonlarda bak›m› ele ald›lar.
Panel ve toplant›larda  Prostat ve
böbrek  kanserleri, Ürolojik
kanserlerde yeni geliflmeler, Erektil
Disfonksiyon, Temiz aral›kl›
kateterizasyonu gibi konular tart›fl›ld›.
Kongreye, Türkiye'de Üroloji
Hemflirelerinin Profili (Ayfer Özbafl,
Ergül Aslan, Nevin Kanan)
çal›flmas›yla kat›ld›k.

Çal›flmam›z en iyi sözlü sunum
ödülünü ald›. Araflt›rmam›z, üroloji
alan›nda çal›flan hemflirelerin bireysel
özelliklerinin ve mesleki
gereksinimlerinin belirlenmesi
amac›yla yap›ld›. Tan›mlay›c›, kesitsel
tipte gerçeklefltirilen araflt›rman›n
verileri Kas›m 2008 - 2009 tarihleri
aras›nda topland›.

Derne¤imizin faaliyetlerinden  Ulusal
Üroloji Hemflireleri Kongresi ve alt›
Bölgesel E¤itim toplant›s›na kat›lan,
do¤rudan üroloji kliniklerinde aktif
olarak çal›flan hemflireler örnekleme
dahil edildi.

Barselona

Üroloji Hemflireleri Derne¤i'ne
üyelikleri soruldu¤unda sadece
%13,8'nin üye olduklar› ancak
%70,9'unun üye olmay› istedikleri
görüldü.

Genel olarak hemflirelerde mesleki
derneklere üye olma oran›n›n düflük
oldu¤u (%23,6) ve üye olanlar›n da
ço¤unlukla Türk Hemflireler Derne¤i'ne
üye olduklar› belirlendi.

Kat›l›mc›lar›n %39,4'ünün üroloji
alan›nda branfllaflma, akademik
çal›flmalar yapma ve mesleki geliflini
sürdürme konusunda mesleki planlar›
oldu¤u görüldü. fiimdiye kadar
hemflirelerin %10,3'ü alanlar›yla ilgili
araflt›rmalara kat›ld›¤›n›, ancak %78,1'i
bu konuda istekli oldu¤unu bildirdiler.

Üroloji hemfliresi olman›n zorluklar›
konusunda s›kl›kla, erkek hastalara
bak›m vermede (%38,9), hastalar›n
mahremiyetini sa¤lamada (%22,2),
ameliyat sonras› bak›m ve e¤itimde
(%19,5)  zorland›klar›n› bildirdiler.
Hemflirelerin Dernek faaliyetlerine
katk›da bulunmada çok istekli
olmad›klar› görüldü.

Dernekten beklentileri ise, e¤itimlere
devam edilmesi, branfllaflman›n
desteklenmesi ve geliflmelerden
haberdar etmek üzere iletiflimin
sürdürülmesi konular›nda idi.

Kongreye farkl› Ülkelerden
kat›l›mc›lar›n kat›lmas› ve genifl bir
bilimsel içeri¤e sahip olmas› nedeniyle
kat›l›mc›lar›n memnun kald›¤› ve
baflar›l› bir kongre geçirdi¤imiz
inanc›nday›z.

Sonuçlar›m›z› özetledi¤imizde,
Ülkenin tüm bölgelerinden hemflireleri
içeren kat›l›mc›lar›n hemen hemen
tümü kad›nd› ve yafl ortalamas›
32,37±7,38 idi. Kat›l›mc›lar›n %58,5'i
evli olup, %80'i çocuk sahibidir.

Hemflirelerin mesleki e¤itim düzeyleri
farkl› olup, %21,1'i sa¤l›k meslek lisesi,
%46,3'ü önlisans, %27,6's› lisans ve
%4,9'u yükseklisans mezunudur.

Hemflirelerin tamam›na yak›n› (%95)
ekonomik seviyelerinin orta ve iyi
düzeyde oldu¤unu, %93,5'i önemli bir
sa¤l›k sorunu olmad›¤›n› bildirdi.
Kat›l›mc› hemflireler a¤›rl›kl› olarak
üroloji servisinde (%69,1) ve üroloji
ameliyathanesinde (%26)
çal›flmaktayd›.

Hemflirelikte ortalama çal›flma süresi
11,8±8,42 y›l iken bunun 5,57±6,08

y›l› üroloji alan›ndad›r. Haftal›k çal›flma
saati ortalama 45,40±7,02'dir.
Kat›l›mc›lar›n hemen hemen yar›s›
vardiyal› çal›flmakta olup,
vardiyalar›nda bakt›klar› hasta say›s›
25,36±10,60'd›r.

Hemflirelerin mezuniyet sonras›
ald›klar› e¤itim soruldu¤unda
%62,6's›n›n flimdiye kadar herhangi
bir e¤itime kat›lmad›klar›, e¤itim
alanlar›n da sterilizasyon, kalite
yönetimi, emzirme, aile planlamas› ve
acil yard›m gibi konularda e¤itim
ald›klar› görüldü.

Üroloji hemflireli¤i ile ilgili ald›klar›
e¤itim konusunda da %81,3'ünün
herhangi bir e¤itime kat›lmad›¤›, e¤itim
alanlar›n da ameliyathane,
laparoskopi, üroloji kongresi ve
kurslar›na kat›ld›klar› belirlendi.
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/

Hasan Bülent Kahraman, Türk
Siyasetinin Yap›sal Analizi adl›
eserinin daha önce yay›nlad›¤›m›z ve
Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar alt
bafll›¤›n› tafl›yan birinci cildinde,
Tanzimat'tan beri devam eden Türk
siyasal modernleflmesinin temel
sorunsallar›n› kavramsal ve kuramsal
düzeyde ele al›yor, o çerçeve içinde
oluflmufl kurumlar› irdeliyordu.

Bu yönüyle kitap, o güne kadar daha
ziyade siyasal tarih çerçevesinde
yap›lm›fl çözümlemelerden ayr›l›yor,
konuyu siyasal kuram ve siyasal
sosyoloji ba¤lamlar›nda yeni bir model
önererek sorguluyordu.

‹kinci cilt ise, bir önceki kitapta
belirlenen kuramsal çerçevenin 1920-
1960 aras›nda nas›l geliflti¤ini anlat›r.
Ele al›nan dönem üç büyük olufluma
tan›kl›k etmektedir. Bunlar
Cumhuriyet'in ilan›, Saltanat'›n ve
Hilafet'in kald›r›lmas›; Tek Parti
yönetimin kurulmas›, hakimiyeti ve
Kemalist siyasal/kültürel/toplumsal
modernleflme projesini oluflturacak
reformlar; Demokrat Parti'nin oluflumu
ve 1950-1960 aras›ndaki iktidar›d›r.

Kitap bu üç olguyu tarihsel olaylar›
ele alarak, fakat onlar› siyasal kuram
do¤rultusunda çözümleyerek yeniden
de¤erlendirir.

Cumhuriyet kavram› ve oluflumunun
anlam›, Terakkiperver Cumhuriyetçi
F›rka'n›n kurulmas›, Tek Parti
iktidar›n›n koyulaflmas› ve 1930'lardaki
niteli¤i, Serbest F›rka hareketi, 1946-
1950 aras›ndaki aray›fl ve DP
iktidar›n›n özellikleri, kitab›n genel
çerçevesini meydana getirir. Bu
tarihsel olaylar Türk Siyasetinin
Yap›sal Analizi - 2'de yeni yorumlar›n,
yeni bir modelin ve yeni bir yaklafl›m›n
s›namas›ndan geçirilir. Kitap irdeledi¤i
her dönemi siyasal ve yap›sal olmak
üzere iki ayr› dönemde tahlil eder.

Hasan Bülent Kahraman'›n çal›flmas›,
bugünlerde çok tart›fl›lan Kemalizm,
cumhuriyetçilik, demokrasi, tarihsel
kopufl, tarihsel süreklilik ve laiklik ile
onlara ba¤l›, onlar›n haz›rlad›¤› siyasal
tart›flmalar› baflka boyutlara tafl›yan,
onlar› anlamak aç›s›ndan okunmas›
zorunlu bir kitapt›r.

SEM‹H VANER ANISINA
Avrupa Birli¤i, Demokrasi
ve Laiklik

De¤erli yazar›m›z, sosyal bilimci ve
araflt›rmac› Semih Vaner'i 2008 y›l›nda
kaybettik. Kendisi Frans›z Ulusal
Siyaset Bilimi Vakf›'na ba¤l›
Uluslararas› Araflt›rmalar Merkezi
(CERI) ö¤retim üyesi ve araflt›rma
yöneticisi, kurucusu oldu¤u Do¤u
Akdeniz ve Türkiye-‹ran Dünyas›
Çal›flmalar› Derne¤i (AFEMOTI)
baflkan› ve bu derne¤in yay›mlad›¤›
CEMOTI dergisinin kurucu editörüydü.

Ölümünün ard›ndan Semih Vaner'in
an›s›na dostlar› taraf›ndan tasarlanan
bu arma¤an kitap, Vaner'i hat›rlama
ve onu gelecek kuflaklara aktarma
amac›yla yaflam›, çal›flmalar› ve
eserlerini içeren kapsaml› bir

C‹NAYET Ç‹FTL‹⁄‹ / Andrea
Maria Schenkel

"Nefes kesici ve unutulmaz. Cinayet
Çiftli¤i masumlarla suçlular,
yaflayanlarla ölüler aras›ndaki
diyaloglardan oluflan muhteflem bir
cinayet roman›.

Andrea Maria Schenkel bu türün
s›n›rlar›n› bafltan tan›ml›yor.
David Peace
“Cinayet romanlar›nda nadiren yeni
ve özgün bir kurguyla
karfl›lafl›yorsunuz. Schenkel bunu
henüz ilk roman›yla baflar›yor.
Büyüleyici...”
The Times
‹kinci Dünya Savafl›'nda sonras›nda
bir Alman köyü. Yafll› Danner, kar›s›,
k›z›, k›z›n›n iki çocu¤u ve yeni
hizmetçileri art›k birer ceset. Bundan
böyle "Cinayet Çiftli¤i" olarak an›lacak
ücra evlerinde baltayla, zalimce
katledilmifller.

Gazetelerde cinayetlerle ilgili pek çok
haber ve söylenti ç›k›yor ama polisin
elinde ipucu yok. Köyünün katliamla
an›lmas›n› kabullenemeyen eski bir
sakin, dü¤ümü çözmek için geri
dönüyor.

Bir ailenin katledilme öyküsünün
geriye dönük ve tan›kl›klar eflli¤inde
anlat›ld›¤› Cinayet Çiftli¤i, Truman
Capote'nin ünlü roman›
“So¤ukkanl›l›kla” ile k›yaslanmakta.
Soluksuz okuyaca¤›n›z bu romanda,
Andrea Maria Schenkel'in yaratt›¤›
eflsiz kurgu sayesinde çözümü ne
polisler, ne gazeteciler, ne de anlat›c›
bulur: sars›c› sonuca sadece okuyucu
ulafl›r.

Sadece Almanya'da 500.000'in
üstünde sat›fl adedine ulaflan ve
2009'da sinemaya da aktar›lan
“Cinayet Çifli¤i” prestijli iki ödül,
Deutsche Krimi Preis ve Martin Beck
Award'›n sahibi.

Orijinal ismi: Tannöd
Çeviri: Dost Körpe
Kapak: Kadriye Gümüfl
Sayfa say›s›: 182
Bask› tarihi: May›s 2010
Fiyat: 14 TL

Haz›rlayanlar:
Cengiz Ça¤la, Haldun Gülalp
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incelemeyle aç›l›yor. Vaner'in ilgi
alan›n›n odak noktalar›n› oluflturan
Türkiye-Avrupa Birli¤i iliflkileri,
demokrasi ve laiklik temalar›
çevresinde arkadafllar›n›n son dönem
yaz›lar›na yer veriliyor.

Sarah Kane'in Postdramatik
Tiyatrosunda fiiddet,Çizgi
yay›nlar›,Nisan 2010
Yazar : Ahmet Gökhan Biçer

Günümüz ‹ngiliz tiyatrosunun ayk›r›
yazar› olarak görülen Sarah Kane,
asl›nda ço¤umuzun henüz tan›mad›¤›
bir isim. Her ne kadar yazar›n kimi
oyunlar› ülkemizde sahnelenmifl olsa
da Kane'le ilgili yap›lan incelemeler
gazete sütunlar›n› aflamayan
boyutlarda.

Bu ba¤lamda Ahmet Gökhan Biçer'in
'Sarah Kane'in Postdramatik
Tiyatrosunda fiiddet' adl› çal›flmas›
Kane'i Türk tiyatro severlerle tan›flt›ran
ilk kitap olma özelli¤ini tafl›d›¤› gibi
dünya literatüründe de Sarah Kane'in
yap›tlar›n› postdramatik aç›dan
inceleyen ilk bütüncül eser. Kitab›n
ana izle¤inde 1990 sonras› nda
‹ngiltere'de Margaret Thatcher'›n
muhafazakâr yönetimi alt›nda yetiflen
yazarlar a¤›n›n oluflturdu¤u tiyatro
kavram› etrafl› bir bak›fl aç›s›yla
incelenirken, o y›llarda tiyatrodaki
de¤iflim sürecinde ortaya ç›kan 'In-
Yer-Face' anlay›fl›, postdramatik tiyatro
kuram› ve Kane'in dünyay› sarsan
oyunlar› okuyucuya aç›k bir
perspektiften sunulmufl. Sarah
Kane'nin s›ra d›fl› yaflam›n› ve buna
paralel olarak yazd›¤› 'sahnelenmek
için yaz›lm›fl metinlerini'n modern
sonras› tiyatro olgusuna çizdi¤i rotay›
da kitapta aç›kça görmek mümkün.

Atatürk: Bir Biyografi
Klaus Kreiser

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat›
bugüne kadar yerli ve yabanc› birçok
yazar taraf›ndan anlat›ld› bize. Osmanl›
ve Türkiye tarihinin uluslararas›
düzeyde önemli uzmanlar›ndan Klaus
Kreiser'in çal›flmas›, bu y›¤›n içinde,
öncelikle malzemesinin zenginli¤i,
konuya hâkimiyeti, onlardan da önce
so¤ukkanl›l›¤›yla bunlar aras›nda ay›rt
edilecektir.

Hamasi övgücülükten de, muhalif
anlat›lar›n keskinli¤inden de uzak bir
biyografi, elinizdeki. Büyük hükümler
vermekten ziyade alçak sesle ve sakin
konuflan, zamana ve insana dürüst bir
ilgiyle bakan, nükteli, ferah bir anlat›.
Yazar›n deyifliyle as›l amac›, Mustafa
Kemal'i tarihsel ba¤lam› içinde
anlatmakt›r. Klaus Kreiser, Atatürk'ün
yaflam çizgisini “önceleri asker ve
kendisini ulusal iradenin cisimleflmifl
hali olarak gören bir siyaset adam›…
daha sonralar› ise dini ve dili, hukuku
ve tarih anlay›fl›n›, k›l›k k›yafeti ve
müzi¤i derinden de¤ifltirmek isteyen
bir kültür devrimcisi…” olarak ele al›yor.
“Atatürk'ün rejimi”ni, a¤›r bir “talim-
terbiye diktatörlü¤ü” olarak tan›ml›yor
- yine de, iki dünya savafl› aras›n›n
diktatörlük rejimlerinden farkl› bir rejim
olarak tasnif ediyor. “Baflö¤retmen”in

DACCAL
Lars von Trier
11 HAZ‹RAN

Yönetmen:
Lars Von Trier
Senaryo:
Lars Von Trier
Yap›mc›:
Meta Louise Foldager
Görüntü yönetmeni:
Anthony Dod Mantle
Tür:
Dram, Korku

Umutsuzca ac› çeken evli bir çift,
orman içinde “Cennet” i and›ran,
herfleyden uzak evlerine çekilir. K›r›k
kalplerini ve problemli evliliklerini tamir
etmeyi umut etmektedirler. Fakat do¤a
olaylara yön verecek ve her fley daha
da kötü olacakt›r…

16 TEMMUZ
S‹H‹RBAZIN ÇIRA⁄I

Yönetmen :
Jon Turteltaub
Senaryo:
Carlo Bernard, Johann Wolfgang
Müzik:
Trevor Rabin
Görüntü yönetmeni:
Bojan Bazelli
Tür:
Aksiyon, Macera, Dram, Fantastik

otoriter-karizmatik söyleminin,
dinleyicilerinin “akl›n› bafl›ndan almay›”
hedefleyen bir hitabet olmad›¤›n› not
ederken de benzer bir ayr›m yap›yor
Kreiser.

Almanya'da k›sa sürede ikinci bask›s›
yap›lan kitap, ö¤renciler için de
araflt›rmac›lar için de baflvuru kayna¤›
niteli¤indedir. Bu titiz biyografi, bize
modern Türkiye'nin tarihini ve Atatürk
kültünü yeniden düflünme f›rsat›
veriyor.

NADEEM ASLAM
KAYBOLAN
SEVG‹L‹LERE
YOLLAR

“Bir gün Márquez ‹ngiltere'deki
Pakistanl› göçmenleri konu alan bir
roman yazsayd›, ancak bu kadar güzel
ve çarp›c› bir yap›t ortaya koyard›,”
diyor elefltirmenler, Nadeem Aslam'›n,
Encore Ödülü ve Pasifik K›y›s› Kitap
Ödülü'nü kazanm›fl bu roman› için.
‹ngiltere'nin küçük bir kentinde yaflayan
Pakistanl› Jugnu ile sevgilisi Chanda
ortadan kaybolurlar. Beyaz
mahallelerinden soyutlanm›fl kapal› bir
çevrede tutunmaya çal›flan

DACCAL
23 TEMMUZ
SON HAVA BÜKÜCÜ

Yönetmen:
M. Night Shyamalan
Müzik:
James Newton Howard
Görüntü yönetmeni:
Andrew Lesnie
Senaryo:
Michael Dante DiMartino

Pakistanl›lar aras›nda sevgililerle ilgili
dedikodular yay›l›r ve karl› bir k›fl günü
Chanda'n›n erkek kardeflleri cinayet
suçlamas›yla tutuklan›r. Tutuklanmay›
izleyen on iki ayl›k süreci aktaran
Kaybolan Sevgililere Yollar, kültürler,
cemaatler, milliyetler ve dinlerin
kesiflme noktas›ndaki bir ailenin
ac›lar›n›, fliirsel bir dille anlat›yor.

Nadeem Aslam, 1966'da Pakistan'da
do¤du. 14 yafl›ndayken ailesiyle
birlikte ‹ngiltere'ye yerleflti.
Manchester Üniversitesi'ndeki
biyokimya ö¤renimini yar›da b›rakarak
yazarl›¤a bafllad›. Aslam 1993 y›l›nda
yazd›¤› ilk roman› Season of the
Rainbirds (“Ya¤murkufllar› Mevsimi”)
ile Betty Trask Ödülü'nü, Yazarlar
Kulübü ‹lk Roman Ödülü'nü ald›. 11
y›lda tamamlanan ve ‹ngiltere'deki iki
Pakistanl› göçmenin aflk›n› anlatan
Kaybolan Sevgililere Yollar, 2005
Encore Ödülü ile 2005 Pasifik K›y›s›
Kitap Ödülü'nü kazand›. Yazar halen
Londra'da yafl›yor.

Çeviren: Ufuk Boran KAPTAN
Yay›na haz›rlayan: Seçkin SELV‹
Sayfa say›s›: 465
Fiyat›: 28,00 TL
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SERG‹

‹stanbul Gravürleri Sergisi
Airport Outlet Center'da

200 Y›l Önceki  ‹stanbul Airport
Outlet Center'da Sergileniyor.

‹stanbul Ataköy'de bulunan  Airport
Outlet  Center  29 May›s etkinlikleri
kapsam›nda  “‹stanbul Gravürleri
Sergisi” aç›yor.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Milli
Kütüphane Baflkanl›¤› özel
koleksiyonunda yer alan birbirinden
de¤erli 60 gravürün ilk kez Airport
Outlet Center'da  28 May›s'ta
sergilenece¤in belirten Airport Outlet
Center Pazarlama Yöneticisi Kadir
Cebeci “1800 yüzy›lda Osmanl›
Topraklar›nda yaflayan yabanc›
ressamlar taraf›ndan yap›lan gravürler
150 - 200 y›l önceki eski ‹stanbul'u ve
halk yaflant›s›n› tasvir ediyor” dedi.

Airport Outlet Center fuaye alan›nda
sergilenen eserler aras›nda
Ch. Lalaisse taraf›ndan Yap›lan
“Topkap› Saray›”, W.H. Bartlett
taraf›ndan yap›lan “Sultanahmet Cami
Avlusu”, A. Bay›ot taraf›ndan yap›lan
“fiekerçi”, Eugene Flandin taraf›ndan
yap›lan “Haliç Girifli”, W.H. Bartlett
taraf›ndan yap›lan “Süleymaniye
Camii'nin Mihrab›”, Thomas Allom
taraf›ndan yap›lan “Ka¤›thane”, W.H.
Bartlett taraf›ndan yap›lan “Pera'dan
Tophane ve ‹stanbul”, Luigi Giare
taraf›ndan yap›lan “Topkap› Saray›
Banyo Salonu”,  Rouargue taraf›ndan
yap›lan “Sarayburnu” gibi birbirinden
eflsiz 60 eser sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Milli
Kütüphane Baflkanl›¤› özel izinleri ile
‹stanbul'a getirilen sergi 6 Haziran
2010 tarihine kadar ücretsiz olarak
gezilebilecek.

“DON'T TELL MAMMA” D‹YOR...

Uluslararas› üne sahip foto¤raf
sanatç›m›z Koray Erkaya'n›n
foto¤raflar› 25 May›s - 18 Haziran
aras›nda The Hall'de sergilenecek.
Bu özel sergi Koray Erkaya'n›n erotik
foto¤raflar›ndan olufluyor.

Sanatç›n›n y›llard›r çekip saklad›¤›
foto¤raflar ve yenilerde çektikleri ilk
kez bir sergi olarak sanatseverlerin
be¤enisine sunulacak.

Her biri 7 tirajl› olan foto¤raflar›n yan›
s›ra sanatç›n›n özel olarak haz›rlam›fl
oldu¤u bir “foto-masa” da serginin
aç›l›fl günü sanat severlerin
be¤enisine sunulacak.

“‹K‹ ARADA B‹R DEREDE
‹STANBUL” SERG‹S‹ 31 MAYIS
2010'DA KARAKÖYÜN TAR‹H‹
SÜMERBANK B‹NASINDA

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Sanat ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans
Ö¤rencileri Prof. Tomur Atagök'ün
yönetiminde ortaklafla bir sergi
düzenliyor. Sergideki ifller, kentin
kimli¤inin en çok do¤u ve bat›n›n
keflisti¤i noktada flekillendi¤ini
anlat›yor. Sergi ''gelenek'' ve ''gelecek''
aras›nda s›k›flmay› afla¤›daki konu
bafll›klar› alt›nda bir kez daha
sorguluyor.

2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul,
ne kadar Avrupal›, ne kadar de¤il?
‹stanbul en çok nereli? Peki kimler
‹stanbullu?

Avrupal› olmak bu co¤rafyada
yaflayanlar için gerçeklik mi yoksa bir
ilerleme projesi paradigmas› m›?

Etnik Farkl›l›klar, Kentsel (mimari)
Dönüflüm, Kimlik Sorunlar›, Cinsel
Kimlik ve Fikir Haklar›, Kuflak
Farkl›l›klar› ve Çat›flmas›, ‹stanbul;
Avrupa ve Asya Yakalar›, Dini
Mekanlar arac›l›¤›yla Mimari, Göç,
Modern ve Geleneksel, Alt ve Üst
Kültür, Ayr›mc›l›k; Öteki
Mekan özellikle seçildi.

Böyle bir sorgulama için Bat›'n›n
neredeyse Do¤u'ya dokundu¤u,
Karaköy'ün ço¤unlu¤u Avrupal›
Mimarlar›n infla etti¤i binalar aras›nda
yer alan tarihi Sümerbank Binas›n›n
girifl kat› sergileme mekan› olarak
seçildi.

Sergi, 31 May›s - 15 Haziran
2010 tarihleri aras›nda Pazar d›fl›nda
hergün 10:00-18:00 saatleri aras›nda
sanat severleri bekliyor

Koç Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç uzun
y›llard›r amatör ruhla
sürdürdü¤ü foto¤raf sanat›
alan›ndaki birikimlerini ilk
profesyonel sergisi olan
'Karfl›laflmalar' ile
sanatseverlerin ilgisine sundu.

Mustafa V. Koç'un 2006 y›l›ndan bu
yana odakland›¤› vahfli do¤a
foto¤rafç›l›¤› alan›ndaki
çal›flmalar›ndan oluflan 'Karfl›laflmalar'
adl› sergi bir ay süresince Rahmi Koç
Müzesi'nde sanatseverlerle buluflacak.

Sergi ile ayn› adl›, sergide yer alan
foto¤raflar› içeren bir de kitap
haz›rland›. Kitab›n sat›fl›ndan  elde
edilen gelir ise Türkiye Aile Planlamas›
Vakf›'na ba¤›fllanacak.

Mustafa V. Koç Sergisi

KORAY ERKAYA SERG‹S‹

KÜLTÜR SANAT HABERLER‹ KÜLTÜR SANAT HABERLER‹ KÜLTÜR SANAT HABERLER‹ KÜLTÜR SANAT

‹K‹ ARADA B‹R DEREDE SERG‹S‹
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Lars Danielsson

Yer: Akbank Sanat
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Nereden Al›r›m:  www.biletix.com ve
Akbank Sanat

Lars Danielsson
Kontrbasa zarif ve etkileyici bir melodik
üslup kazand›rm›fl nadir
müzisyenlerden olan Lars Danielsson
1980 y›l›ndan günümüze
gerçeklefltirdi¤i 15 solo albümün
yan›s›ra John Abercrombie, Randy ve
Michael Brecker, John Scofield, Jack
DeJohnette, Mike Stern, Charles Lloyd
gibi birçok caz müzisyeni ile ortak
projeler gerçeklefltirdi. Kontrbas›n
yan›s›ra viyolonsele de ayn› derece
hakim olan sanatç› özellikle 1990'l›
y›llarda David Liebman, Bobo Stenson
ve Jon Christensen'den oluflan
dörtlüsüyle dünya çap›nda bir hayran
kitlesine ulaflt›.

Müzisyen kimli¤inin yan›s›ra son on
y›l› içinde, senfoni orkestras› ve big-
band topluluklar› içinde çal›flmalar
gerçeklefltiren Danielsson besteci
kimli¤i ile de be¤eni toplar.

Sürekli olarak müzi¤inde yeni aray›fllar
peflinde olan sanatç› gerçeklefltirdi
her albüm çal›flmas›nda farkl› müzikal
renkler yaratarak her defas›nda caz
müzi¤ini benzersiz bir noktaya
tafl›maktad›r.

KONSER

12. SAYININ CEVAP ANAHTARI


