
Hekimlik, mezuniyet öncesi eğitimden başlayıp yaşam 
boyu öğrenmeyle sürdürülebilen bir meslektir. Lisans 
ve uzmanlık öğrenciliği dönemlerinde ülkenin sağlık 
gereksinimlerine göre belirlenmiş olan müfredatlar eğitim 
kurumları tarafından yürütülmekte ve adayların belirlenmiş 
bilgi, beceri ve tutumları kazanmaları hedeflenmektedir. 
Asistanlık sonrası dönemde ise sürekli mesleki gelişim 
daha ziyade uzmanlık derneklerinin düzenledikleri 
kongreler, kurslar ve diğer eğitim etkinlikleri ile 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Meslektaşlarımızın 
ürolojik kanserler konusunda kendilerini güncelleyip 
geliştirmelerinde de Üroonkoloji Kongrelerinin katkısı 
büyüktür. Her iki yılda bir gerçekleştirilen bu kongre, 

alanlarında dünya çapında yetkin konuşmacıları ülkemiz ürologları ile buluşturmasının yanı 
sıra,  kalitesinden ödün vermeyen zengin bilimsel içeriği ile de kendisine gösterilen yoğun 
ilgiyi fazlasıyla hakketmektedir. 

Halen ülkemizde 3000 dolayında üroloji uzmanı bulunmaktadır. Gerek kamuda gerekse 
özel sektörde çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, işgücü dağılımındaki eşitsizlikler, 
sağlıkta şiddetin artması ve her gün karşılaşılan beklenmedik olumsuzluklar meslektaşlarımızı 
umutsuzluğa sürüklemekte; Tıpta Uzmanlık Sınavlarında da Üroloji’nin eski cazibesini artık 
yitirmeye başladığı görülmektedir. Ürolojik kanserlerde yeni çıkan ilaçların ve ürogenital 
enfeksiyonlarda gereken bazı antibiyotiklerin ürologlar tarafından kullanmasına izin 
verilmemesi, yetkilerimizin kısıtlanmasının yanı sıra, hastaların da mağduriyetlerine yol 
açmaktadır. Kongrelerimiz bu sorunlarımızı konuşup, ortak çözümler üreterek, umutlarımızı 
korumamıza aracı olabilmeleri açısından da önemlidir. 

13. Üroonkoloji Kongresinin ülkemiz üroloji ortamı için yararlı olmasını diliyor; akıl ve bilimi 
rehber edinmemizi öneren Büyük Önder Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 79. yılında özlem 
ve saygıyla anıyoruz..  

Prof. Dr. Şaban Sarıkaya
Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı

İnsanlığın toplumsal yaşama başlamasından itibaren 
hekimlik toplumların vazgeçilmez mesleklerinden olmuş 
ve hekimlere yarı kutsal insanlar gözü ile bakılmıştır.

Bu önemli mesleğin eğitimi de tarih boyu değişik evreler 
geçirmiş; ama bu alandaki “usta-çırak” eğitim sistemi 
hep var olmuştur. Bu eğitim biçimi en basit haliyle bir işi 
bilmeyenle işin uzmanı arasındaki bire bir eğitim ilişkisi 
olarak tanımlanabilir. Ülkemizde de 180 yıllık tıp eğitimi 

değişik yöntem ve enstrümanları kullanarak gelişimini bu günlere kadar sürdürmüştür. Bu 
eğitimin vazgeçilmez bir öğesi de her dönemde “usta-çırak” ilişkisi olmuştur. 

Tıpta ve diğer tüm meslek alanlarında yaratıcılığı belirleyen ortak koşulların en önemlisi 
hocanın üstün kalitede olmasıdır. Araştırmalara göre; Nobel ödülü alan ya da aday 
gösterilenlerin %72’sinin hocası da Nobel almış veya aday gösterilmiştir.

Tıp alanında bire bir eğitim modeli diğer bütün disiplinlerden daha önemlidir. Çünkü bizler bilimi 
kullanan sanatkarlarız. İnsan sevgisinden kaynaklanan doğru davranış biçimi bu sanatımızın 
temel öğesi olarak uyumlu bir hasta-hekim ilişkisinin esasını oluşturmaktadır. Ama ne yazık ki 
günümüzde bu ilişki hasta-sağlık sistemi ilişkisine dönüşmeye başladı. Bugün sağlık sistemi; 
ustanın sanatını merkeze alarak yapılan tercihlerden, elektronik ortamda randevu alınan, 
sekreterlerle işlemlerin yürütüldüğü,her türlü laboratuar tetkik ve görüntülemenin sistematik 
olarak yapıldığı bir mekanik algoritmaya dönüştü. Bunun sonucunda hekimin davranış biçimi, 
sezgisi ve kişi bazında yaptığı sanatsal değerlendirmenin önemi azalmış gibi görünüyor. 

Oysa Tanrı’nın en mükemmel, bir o kadar da karmaşık eseri olan insan, sadece hesaplanabilir 
sistemlerden oluşmamakta; hayatını yöneten ve özellikle sağlığı bozulduğunda daha da önem 
kazanan bir duygu yükü de taşımaktadır. İşte bu nedenle hekimlerin kendi bilgi, beceri ve 
davranışlarını, hastanın özel psikolojisi ve kişilik tutumlarını karşılıklı olarak besleyip 

geliştirebilecekleri bir hasta-hekim ilişkisine ihtiyaç vardır. Çalışmalar kişinin bazı değer ve 
tutumlarını kendisi için model oluşturan önemli kişilerden kazandığını ortaya koymuştur. 
“Usta-çırak” ilişkisinin önemi işte burada ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde uzmanlık eğitiminde hala usta-çırak niteliği kısmen korunmaktadır. Uzmanlık 
eğitiminde en başarılı öğrencilerin, hocalarına en çok benzeyenler olduğunu çalışmalar 
göstermektedir. Burada önemli olan, bu eğitim anlayış ve bilincinin hem hocada hem de 
araştırma görevlisinde bulunmasıdır. Biz hocalara düşen de, araştırma görevlileri daha yakın 
iletişimde olmak, daha çok zaman geçirmek ve davranışlarımızla daha iyi model olmaktır. Etik 
değerlerin, ne yazık ki, zedelendiği günümüzde bu değerleri merkeze alarak hastaları öncelikle 
duygusal varlıklar olarak benimseyip, onlara tedavi hizmetinin en iyisini vermeğe çalışmaktır. 
Asistanlığım döneminde bazı hocalarımızın hasta muayenesine kıdemli bir asistanı da 
almalarını tek taraflı bir kazanım olarak düşünmekteydim. Bugün bunun uzmanlık öğrencisine 
çok şey katabileceğini gördüm. Bugün bizler gibi cerrahi disiplinlerde çalışanların araştırma 
görevlisi ile ameliyat ortamında daha çok bulunmak ve bire bir eğitim yaptırmak; çoğumuzun 
istemeden ihmal ettiği, ama yapmakla da bizlerin manevi, uzmanlık öğrencilerinin de bilgi ve 
beceri anlamında kazançlı çıkacakları bir ortamı daha çok geliştirebileceğini düşünüyorum. 
Bu bağlamda uzmanlık öğrenci adayları istedikleri bölümü ve dolayısıyla hocaları seçme 
şansına sahipler. Ancak bizler öğrencileri, seçme ve yerleştirme sınavları sonucu karşımızda 
buluyoruz. Objektiviteyi kısmen sağlayan TUS sistemi bu değerlendirmenin ilk aşamasını 
oluşturup, ikinci aşamada adayların bizler tarafından sözlü sınav ile alınmasını sağlayan bir 
sistem “usta-çırak” ilişkisinin olumlu gelişmesinde daha uygun bir seçenek gibi durmaktadır.

Bu vesile ile meslek hayatımda bana katkısı olan tüm hoca ve kıdemlilerime minnet duygularımı 
ifade ediyor; aramızdan ayrılanları da saygı ve rahmetle anıyorum..

Prof. Dr. Yaşar Bedük
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 
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ÜROONKOLOJİ KONGRELERİ VE ÜROLOJİ...

ÖP USTANIN ELİNİ.!

ORADA DURUVERSEYDİ ZAMAN- KEMÂL…
Sanatçı Pınar Ayhan’ın “ Orada Duruverseydi Zaman- Kemâl” adlı müzikli 
yeni gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlendi.
 
Geçen yıl, Orada Duruverseydi Zaman adlı müzikal belgesel ile sanatseverleri 
zamanda yolculuğa çıkartan Pınar Ayhan, yeni bir oyun olan ve Mustafa 
Kemâl’in yaşam öyküsünü anlatan müzikal belgesel “Orada Duruverseydi 
Zaman – Kemâl” oyununda, “İnsan Atatürk” ile bizi bir kez daha tanıştırdı. 
 
Pınar Ayhan, “Tarih çok şey anlatır ama saklar da” diyerek yola çıkan müzikal 
belgeselde, Mustafa Kemâl’in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru 
bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri 
sahneye taşıdı.
 
Projesi Pınar Ayhan’a ait olan Orada Duruverseydi Zaman- Kemâl’in Araştırma 
ve Metin Yazarlığını Banu Mertyürek Güler, Proje Koordinatörlüğünü Lale 
Sabuncuoğlu. Yapımcılığını Sühan Ayhan, Kostüm Danışmanlığını ise Esra 
Başıbüyük gerçekleştiriyor.



Minimal invaziv yöntemler, diğer cerrahi branşların yanı sıra, üro-
lojide de çığır açıcı ve üroloji pratiğini değiştiren gelişmelerin 
yaşandığı bir alan olmuştur. Bu tekniklerin kullanımı ile birlikte 
hastalar en az zarara uğramakta ve günümüz dünyasında giderek 
daha önemli hale gelen hayat kalitesini en üst düzeyde tutulmasını 
sağlamaktadır. 

Minimal invaziv cerrahi sürekli gelişmekte, güncellenmektedir. 
Laparoskopik yaklaşım, son yirmi yılda ürolojik cerrahide 
meydana gelen en önemli gelişme olmuş ve adeta bir devrim 

niteliği kazanmıştır. Son on yıldaki gelişmeler ile birlikte laparoskopi, minimal invaziv ürolojik cerrahi 
için olmaz ise olmaz bir yapıtaşı haline gelmiştir. Günümüzde pek çok merkezde geleneksel ürolojik 
açık cerrahi girişimlerin laparoskopik yöntemlerle yapılması artarak uygulanmaktadır. Laparoskopik 
cerrahiye başlarken cerrahı en çok tedirgin eden konuların başında yeterli beceriye ulaşabilme kaygısıdır. 
Geçtiğimiz on yılda laparoskopik enstrümanlar da önemli derecede geliştirilerek günümüzde görüntüleme 
teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde laparoskopik cerrahinin kalitesinin yükselmesine katkıda 
bulunmuşlardır.

Ancak laparoskopinin çok belirgin avantajlarına rağmen, kullanım sıklığı beklenin çok altında kalmıştır. 
Laparoskopik girişimleri öğrenmek ve klinik pratikte rutin olarak kullanmak; daha da önemlisi, üroloji 
eğitimi alan asistanlarımıza öğretmek, açık cerrahiden farklı olarak,  birçok handikapı beraberinde getir-
mektedir. Şimdiye kadar, teknolojik sınırlamalar nedeniyle, cerrahlar cerrahi alanı iki boyutlu olarak ince-
lemekte, iki boyutlu (2D) görme kullanarak karmaşık minimal invaziv cerrahi prosedürleri yerine getirir-
ken, zihninde ve ellerinde üç boyutlu olarak çalışmaktaydılar. 2D görüntülemede derinlik algıları olmadığı 
için özellikle el-göz koordinasyonunda ciddi sıkıntılar yaşamaktaydılar. 

Bu nedenle 3 boyutlu (3D) görüntüleme yöntemleri endüstrinin desteği ile birlikte geliştirilmeye başla-
mıştır. Fakat klinik uygulamaya girmesi ekrandaki stereoskopik görüntü kalitesi nedeni ile gecikmiştir. 
Başlangıçta 3D laparoskopi; zayıf görüntü kalitesi, yorgunluk, mide bulantısı, baş ağrısı, göz yorgunluğu 
gibi yan etkiler ve kaska benzer, rahatsız edici gözlükler nedeni ile istenilen faydayı sağlayamamıştır. 

Stereoskopik 3D görüntü; bir 2 boyutlu resmin illüzyon derinliğidir. Bu illüzyon, aynı nesneye farklı açı-
lardan odaklanmış iki resmin, beyni aldatarak, söz konusu resmin 3 boyutlu algılanmasını sağlayan görsel 
içeriğin tanımıdır. 3D gözlüklerin devreye girdiği ‘aldatma’ süreci her bir göze farklı resimlerin gösterilme 
işlemini ifade etmektedir. Bir göz için belirlenmiş resmin, diğer göz tarafından görülmemesini sağlamak, 
beynin söz konusu iki resmi birleştirerek stereoskopik 3 boyut algısı ortaya çıkarmaktadır. Stereoskopik 
3D görüntü aynı özneye iki farklı açıdan odaklanmış iki resmin bir araya getirilmiş halidir. 

2009 yılından sonra sinema endüstrisindeki 3D görüntü kalitesinin artmasına paralel olarak laparoskopik 
3D görüntüleme de gelişmiştir. Baş dönmesi ve mide bulantısı gibi yan etkilere neden olmayan, kaliteli 
görüntünün elde edildiği polarize ışıklı lensler geliştirilmiştir. Derinlik algısındaki artış ve görüntü kali-
tesinin artması ile anatomik yapıların daha iyi ayırt edilebilmesi, daha kolay manipülasyon sağlanması, 
2D görüntülemeye bağlı cerrahi hatalarda azalmaya neden olmuştur. Cerrahların daha hassas ve daha titiz 
çalışmasını sağlayarak cerrahi sürenin kısalması ve peroperatif komplikasyonların azalması gibi fayda-
lar elde edilmiştir. Ayrıca öğrenme eğrisi üzerine olumlu etkilerinden dolayı laparoskopiye yeni başlayan 
cerrahların yeteneklerinin gelişmesinde olumlu etkilerinin olduğunu belirten yayınlar mevcuttur. Daha-
sı, laparoskopik tecrübeye sahip cerrahlarında beceri ve yeteneklerinin gelişmesinde 3D görüntülemenin 
olumlu katkısı olduğu ifade edilmektedir. 

3 boyutlu (3D) görüntüleme sayesinde artık ürologlara minimal invaziv cerrahi ortamda, açık cerrahide 
olduğu gibi doku derinliğini görebilme olanağı sunmaktadır. 3 boyutlu görüntülemedeki derinlik algısı 
üroloğun:

q	Mekansal oryantasyonu sağlar.
q	El-göz koordinasyonunu geliştirir.
q	Diseksiyon, kavrama, sütür atma ve düğüm becerilerini geliştirir.

Doç. Dr. Ender Özden 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı

“Robot” kelimesi, son zamanlarda hepimizin sıklıkla karşılaştığı 
ve hatta kullandığı bir kelime haline gelmiştir. Bu durum biz üroloji 
uzmanları için neredeyse günlük yaşamımızın bir parçası olmuştur. 
Gerçekte “robot” kelimesi Çek yazar Karel Čapek’in bilim kurgu oyunu 
“Rossum’s Universal Robots” ile ilk kez ortaya çıkmıştır. Yazar; Çekçe 
“zorla çalışan” anlamına gelen “robota“ kelimesinden esinlenmiştir. Bu 
bağlamda, eserinde ucuz işgücü olarak kullanılan robotların zamanla 
fiziksel ve mental olarak insandan üstün olduklarını farkedip insan 
ırkına savaş açıp tüm insanlığı yok etmelerini anlatmıştır.
Tıpta ilk cerrahi robot ise 1985 yılında kullanılmıştır. Kwoh ve 
arkadaşları ABD’nde Los Angeles Memorial Hastanesinde PUMA 200 
robotu ile ilk sterotaktik nörocerrahi lazer işlemleri (biyopsi ve kranial 
uyarma) yapmaya başlamıştır.  (Şekil 1)  
Sonraki yıllarda gelişen Cerrahi robotlar 3 ana kategoride incelenebilir:
1. Aktif: Cerrah kontrolünde otonom çalışan robotlar
2. Yarı aktif: Hem otonom hem de cerrahın yönettiği robotlar
3. Efendi-köle: Cerrahın yönettiği robotlar

Son yıllarda en sık kullandığımız DaVinci robot sistemi 3. 
kategoride değerlendirilebilir. Bu sistem hasta ve cerraha bazı 
avantajlar sağlamaktadır. Endoskopik görüntü kalitesi(3D) 
çok daha kalitelidir. Ayrıca daha az kanama, çabuk iyileşme ve 
günlük hayata dönüş ve daha kısa hastanede kalış süresi diğer 
avantajlar olarak göze çarpmaktadır. Tabii cerrahın ameliyat 
sırasında ergonomik olarak daha rahat olması ameliyat sırasında 
ve sonrasında cerrahın konforunu artırmakta ve ortopedik problem 
yaşama oranını azaltmaktadır. Bu bağlamda kendi adıma günlük 
pratiğimde neredeyse bir çok ameliyatı robotik cerrahi ile   

       yapmaktayım. (Şekil 2 ve Tablo 1)
     Tablo1:Hangi vakalarda robot kullanıyorum:

1. Prostat: Radikal prostatektomi(sinir koruyucu); 
Millin prostatektomi-adenomectomy 
2. Böbrek: Böbrek koruyucu cerrahi(Parsiyel ne-
frektomi), pyeloplasti, Kist eksiyonu, nefrektomi ve ne-
froüreterektomi
3. Mesane: Radikal sistektomi-neobladder-ileal 
loop vb., divertikül eksizyonu, sakrokolpopeksi
4. Testis: RPLND, 
5. Üreter: Üreteroneosistostomi  vb.
6. Adrenalektomi

Son 15 yıl içinde Laparoskopik ve robotik cerrahi teknolojlerinin gelişmesi ile günümüzde birçok üroloji 
kliniği için robotik cerrahi standart yaklaşım haline gelmiştir. İlk jenerasyon DaVinci robotik cerrahi 
sisteminin yanına 2018’den sonraki gelecek 5 yılda bir çok yeni sistemin piyasada olması beklenmektedir. 
Piyasaya çıkacak yeni sistemler arasında özellikle tekport robotik sistemlerin ön plana çıkacağını 
düşünmekteyim. (Şekil 3)

Şekil 3: Tekport robotik cerrahi sistemler
 
Bütün bu gelişmeler, cerrahların robotlar arasında doğru seçimi yapmalarını gerektirecektir. Ayrıca, 
günümüzde ilk prototipleri hayata geçen otonom robot çalışmaları, gelecek 15 yıl içinde hız kazanacak 
ve belki de kendi kendine ameliyat yapan robotik cerrahi sistemler günlük hayatımıza girecektir. O zamana 
kadar cerrahi yeteneklerimizi artıran teknolojik gelişmeleri takip etmek ve adaptasyon göstermek, bir 
cerrahın başarısı için en önemli yöntemlerden biri gibi görülmektedir. Teknolojinin kölesi değil efendisi 
olduğumuz güzel günlerimiz olsun…

Sevgilerimle,
 
Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı
Acıbadem Universitesi Uroloji AD

LAPAROSKOPİK ÜROLOJİK CERRAHİDE 3D GÖRÜNTÜLEME

MR/US FÜZYON BİYOPSİ VE FOKAL TEDAVİ KURSU

ÜROLOJİ’DE ROBOTİK CERRAHİ VE GELECEK

Şekil 1

Şekil 2

Prostat kanseri tanısında transrektal ultrason yardımlı biyopsi (TRUSG-Bx) 
halen en yaygın olarak kullanılan tanı metodudur. Transrektal ultrason her 
ne kadar prostatın spesifik anatomik bölgelerini veya görülebilen lezyonları 
hedeflemede oldukça kullanışlı olsa da tek başına görüntüleme yöntemi 
olarak prostat içindeki lokalize kanseri saptamada yetersiz kalmaktadır. Bu 
nedenle muhtemelen prostat kanseri, görüntülemede tanımlanmış bir lezyonu 
hedefleyerek biyopsi alınıp tanı konulmasından ziyade, random biyopsi 
örneği ile tanı konulan tek solid organ tümörüdür. 

Günümüzde prostat kanseri tanısında multiparametrik MR görüntüleme 
sistemlerinin rolü giderek artmaktadır. Mutliparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mpMRG) ve 
TRUSG gibi görüntüleme modalitelerinin birleştirilmesi, TRUSG kılavuzluğunda standart biyopsinin tanı 
koyabilme kapasitesini potansiyel olarak artıran heyecan verici bir innovasyon olarak klinik uygulamaya 
girmiştir. 

Bunun sonucu olarak biyopsi öncesi elde edilen multiparametrik manyetik rezonans görüntülemenin klinik 
önemli prostat kanseri saptanma oranını artırdığı ve masum hastalığın saptanmasını sınırlandırdığı pek çok 
çalışma ile gösterilmiştir. 

Yukarıda sıralanan teknolojik gelişmeler sayesinde pek çok hastanın daha erken evrede tanısı almasını 
sağlamıştır. Özellikle düşük riskli prostat kanseri tanısı alan hastaların en önemli 2 kaygısından biri 
aktif izlem ile eksik tedavi almış olma ihtimali, diğeri de ameliyat veya radyoterapi ile gereğinden fazla 

uygulanan tedavilerin yan etkileridir. Bu hastalar için düşük morbiditeyle etkili bir şekilde uygulanabilecek 
fokal tedavi alternatifleri ile hem eksik tedavi almış olma ihtimali ortadan kalkabilir hem de fazladan 
yapılan tedavilerin gereksiz yan etkilerinden kaçınılabilir. Bu anlamda fokal tedavi alternatifleri en önemli 
tedavi modalitesi olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yaklaşık 15 yıldır tüm prostatı ablaze etmek 
için kullanılagelen yüksek frekanslı fokal ultrason enerjisi (HIFU) de son zamanlarda fokal odakları ablaze 
etmede popüler hale gelmiştir.

13. Üroonkoloji Kongresi bünyesinde 10 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen MR/USG füzyon Biyopsi 
ve Fokal Tedavi Kursunda katılımcılar öncelikle MR görüntülemenin temelini ve yorumlanmasını 
öğrendiler. Bunu füzyon teknolojisi ve MR/US kılavuzluğunda prostat biyopsi teknikleri takip etti. Daha 
sonra katılımcılara HIFU teknolojisi tanıtıldı ve ülkemizde ilk kez HIFU yardımıyla yapılan fokal ablazyon 
deneyimleri paylaşıldı. 

Katılımcılar teorik dersleri takiben 2 gruba ayrıldılar ve her bir grup hem füzyon biyopsi fantom modeli 
üzerinde pratik yaptı hem de yurt dışından katılımla Demo model üzerinde HIFU yardımlı fokal prostat 
kanseri ablazyonu simülasyonu gösterildi. 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güdeloğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı



NOVEL PATIENT POSITIONING IN ROBOTIC SURGERY NO NEED FOR HEAD DOWN 
Robotic Surgery has become a well adopted practice in urology. The DaVinci technology has opened up the ability to perform complex minimally invasive pelvic surgery for the urologist 
with its 3D vision and clarity as well as the freedom of movement of the instruments. There are also certain disadvantages that the DaVinci Robot brings that one must not neglect.

The robotic approach is technically different from the open procedure, and also has a unique patient positioning requirement

The patient is placed in a steep Trendelenburg position during a robotic pelvic procedure. This is to facilitate access and vision to the pelvis. The “head-down” position can be as steep as 
22 to 30 degrees. This degree of Trendelenburg is not required in the open pelvic procedures. This extreme Trendelenburg positioning can cause pressure point injury to the shoulder and 
brachial plexus, facial and cerebral oedema resulting in impaired cognitive recovery and in rare cases blindness. 

Recognising this issues of prolonged and severe Trendelenburg positioning, Macaquarie University Hospital ( Sydney/ Australia ) performed a randomised controlled trial looking at the 
physiological outcome difference comparing patients in the accepted 22 degree Trendelenburg position and a novel position of keeping the head in a horizontal and parallel to the floor. 
This modified “Z-Trendenlenburg “ position resulted in a clinically significant difference in the central venous pressures as well as the intraocular pressures, being a surrogate marker for 

intracerebral pressures

The most recognisable benefit was the subjective improvement in the patients upon recovery. The facial swelling and the rapid resurgence from the anaesthetic was markedly better in those patients in whom the 
head was placed horizontal. Adoption of the modified Z Trendelenburg position has been extended to Robotic radical cystectomies where more prolonged and extreme patient positioning is necessary. 

Prof. Celi Varol
Macquarie University - Sydney

Modified Z-Trendelenburg position for Robotic Prostatectomy and Cystectomy

The Patient ‘s head is raised from the 22 degrees head down to 0 degree ( Horizontal )

Kontinans Derneği, 2003 yılında İşlevsel Üroloji ve Kadın Üro-
lojisi alanını Türk Ürolojisinde daha aktif bir konuma getirmek, 
bu alanda eğitimi desteklemek, bilgi birikimine katkı sağlamak ve 
uluslarası alanda Türkiye’yi temsil etmek amacıyla Ankara’da ku-
rulmuştur. Kurucu Başkanlığını Prof. Dr. Ali Ergen yapmış, Ku-
rucu Yönetim Kurulunda Prof. Dr.Nihat Arıkan, Prof. Dr. Hakan 
Özkardeş, Prof. Dr. Serdar Tekgül, Prof. Dr. Önder Kayıgil, Prof. 
Dr. Levent Emir ve Prof. Dr. Mesut Gürdal yer almışlardır. Der-
neğin tüzüğü gereği iki yılda bir yapılan seçimlerinde; Prof. Dr. 
Nihat Arıkan, Prof. Dr. Bülent Çetinel, Prof. Dr. Ceyhun Özyurt, 
Prof. Dr. Bedreddin Seçkin ve Prof. Dr. Zafer Aybek başkanlık 
görevlerini üstlenmiş ve derneğin bugünkü bilimsel yeterliliğine 
ulaşmasını sağlamışlardır.

Derneğimizin sonradan “Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi” adını alan ve iki yılda bir 
uluslarası katılımlarla gerçekleştirilen ilk bilimsel toplantısı 2004 yılında Ankara’da düzenlemiştir. 2007 

yılında Ürojinekoloji Derneği ile ortak düzenlenen kongreyi takiben 2009, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında 
Antalya’da İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi kongreleri gerçekleştirilmiştir. Kongreler dışında çok sayıda 
bölgesel toplantı ve eğitim toplantıları da derneğimizin aktiviteleri arasında yer almıştır.

Derneğimizin 2009 yılında İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi alanında dünya çapında en önemli dernek 
olan ICS ile başlattığı bilimsel işbirliği, aktivitelerimize çok önemli katkılar sağlamıştır. Üyelerimizin ICS 
üyeliğinin yapılmasının yanında, Derneğimizin organize ettiği toplantıların ICS tarafından bilimsel anlamda 
desteklenmesi de bu işbirliğinin bir sonucudur.
Derneğimizin ilk kongresinden başlayarak her kongrede düzenlenen ürodinami kursu, 2013 yılından itibaren 
ICS tarafından tanınmış ve ‘’Ürodinami Sertifikasyon Kursu’’ adı ile organize edilmeye başlanmıştır. Bu for-
matta düzenlenen ürodinami kursuna yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle son dönemde düzenlenen kurs sayısı 
yılda 2’den 3’e çıkarılmıştır. İki bölüm olarak planlanan 3. “ICS Destekli Ürodinami Sertifikasyon Kursu’’ 
5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresinde gerçekleşecektir. Bir buçuk gün süren ve simülatör ile 

eğitimi de içeren teorik bölümü takiben, 10 merkezde 3 olgu ile bire bir pratik eğitim verilerek kurs tamam-
lanmaktadır. Bu yazının yayınlandığı tarihte konuda deneyimli 15 öğretim üyesinin emek verdiği ürodinami 
kurslarında toplam 36 kişiye sertifika verilmiş olacaktır (Resim 1). 
ICS ile işbirliğimiz son 3 kongremizde ICS Add-on kurs düzenlenmesi ve bu kurslara ICS’den sağlanan 
bilimsel destek ile sürdürülmüştür. 5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresinde gerçekleşecek olan 
ICS Add-on kurs başlığı Postprostatektomi İdrar Kaçırma olarak seçilmiştir. Radikal prostatektomi cerrahi 
tekniğindeki gelişmelerle anatomiye daha hakim, komplikasyonları daha da azalmış tedaviler uygulanma-
sına rağmen, postprostatektomi idrar kaçırma belli oranda morbiditeye yol açmaya devam etmektedir. Post-
prostatektomi idrar kaçırma bu kursta konunun dünyadaki en deneyimli otoriteleri ile birlikte enine boyuna 
tartışılacaktır. ICS Başkanı Prof Dr Sherif Mourad, Prof Dr Ervin Kocjancic, Prof Dr Ignacio Moncada ve 
Prof Dr Karl Dietrich Sievert’in deneyimlerini aktaracağı kursumuza Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı 
seçilerek önemli bir başarıya imza atan Prof  Dr Ali Rıza Kural da cerrahi teknikteki gelişmeleri paylaşacağı 
bir konuşma ile katılacaktır (Resim 2).
Kontinans Derneği ile ICS arasındaki işbirliği, hepimizi gururlandıran ICS’in 2017 Floransa Kongresinde 
gerçekleştirdiğimiz Kontinans Derneği oturumu ile önemli bir gelişme daha kaydetmiştir. Bu oturumda ko-
nunun dünyadaki en önemli uzmanları Prof Dr Dirk De Ridder, Prof Dr Sender Herschorn ve Prof Dr Fran-
cisco Cruz birer konuşma ile katılmışlardır. Oldukça ilgi toplayan bu oturumda Prof Dr Ali Ergen ve Prof Dr 
Bülent Çetinel moderatörlüklerinde 2 adet de panel gerçekleştirilmiştir (Resim 3-4).
Bilimsel gelişmelere uyum sağlamada çok önem kazanan uluslararası işbirliğinin en verimli örneklerinden 
biri Kontinans Derneği ile ICS arasında sürdürülmektedir. Gelecekte bu işbirliğinin daha da gelişeceği umu-
duyla bugüne dek bu yolda emek harcayan tüm Kontinans Derneği başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerine 
teşekkür ederim. Özellikle son dönemde bu ilişkinin gelişmesinde çok önemli katkısı olan Yönetimiz Kuru-
lumuz Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Prof Dr Tufan Tarcan’a bu konudaki gayretinin devamını da temenni 
ederek ayrıca teşekkür ederim.

Prof. Dr. Oktay Demirkesen
Kontinans Derneği Başkanı

Resim 4: Kontinans Derneği Toplantısı Programı, ICS Floransa 2017

KONTİNANS DERNEĞİ ULUSLARARASI KONTİNANS DERNEĞİ (ICS) İLİŞKİLERİ

	

ARTIK ÜROLOJİK AMELİYATLARDA KIZILÖTESİ GÖZLERLE BAKIYORUZ
Teknoloji her alanda olduğu gibi sağlıkta da hızla gelişiyor 
ve hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde bir çok yenilik 
sunuyor. Biz hekimlerin görevi, bu teknolojileri hastalara 
faydalı olacak şekilde kullanmak ve daha da gelişmelerine 
katkıda bulunmaktır. Son yıllardaki en popüler gelişmelerden 
bir tanesi, ameliyatlar sırasında kızılötesi ışık altında dokuların 
birbirinden ayırt edilmesini kolaylaştıran görüntüleme 
sistemleridir. 

Özellikle laparoskopik ve robotik cerrahilerde kullanılmak 
üzere tasarlanan bu görüntüleme sistemleri, floresan (ışığı emikten sonra yansıtan) maddelerin ayırt edilmek 
istenen organlara kan yoluyla veya direkt olarak enjekte edilmesi sonrası görüntülenmesi prensibi ile 
çalışmaktadır. Ancak, floresan maddelerin cerrahi sırasında normal görüntüyü bozmaması gereklidir. Bunu 
engelleyebilmek için normal ışıkta görülmeyen ancak gözümüzün algılayamadığı ışıkta (kızılötesi) görünür 
hale gelen floresan maddeler ve onları görüntüleyen özel kameralar geliştirilmiştir. Günümüzde bu amaçla 
“Indosiyanin Yeşili (ISY)” adı verilen floresan madde kullanılmaktadır.
 
Bu teknoloji beyin cerrahisi, genel cerrahi ve üroloji başta olmak üzere bir çok branşta kendine kullanım 
alanı bulmuştur. Cerrahi sırasında kızılötesi kameraların kullanılması cerrahlara hastaların anatomisini daha 
net görmelerini ve böylece daha başarılı sonuçlar elde etmelerini sağlamaktadır. Son yıllarda, bu teknoloji 
böbrek tümörü ve prostat kanseri lenf bezi cerrahisi başta olmak üzere birçok laparoskopik ve robotik 
ürolojik cerrahide kullanılmaya başlanmıştır. 

Orta ve ileri düzey laparoskopik ve robotik cerrahi tecrübesi olan her üroloğun rahatlıkla uygulayabileceği 
bir yöntemdir. Ancak, indosiyanin yeşili ve kızılötesi kameralarla çalışabilmek için bu teknolojiyi hastalara 
uygulamadan önce mutlaka hayvanlar üzerinde eğitimlerin verildiği kurslar tercih edilmelidir. Bu tip kurslar 

henüz yaygın değil. Ancak 2015 yılının Eylül ayında dünyada ilk kez kızılötesi kameranın laparoskopik 
eğitimini veren bir hayvan kursunu İstanbul’da düzenledik. Devamında bu tip kursların düzenlenmesindeki 
zorluklar nedeniyle kuru laboratuvar şartlarında uygulanabilen bir domuz böbreği modeli oluşturulmuştur. 
Bu sayede daha uygun modellerle daha çok üroloğa bu tekniği anlatabilme imkanı sağlanabilmiştir. Bu yıl 
içinde hem Minimal İnvaziv Üroloji hem de Üroonkoloji Dernekleri çatısı altında planlanan kurslarımız 
başarı ile gerçekleşmiştir. Bu sayede birçok üroloğa bu cerrahi tekniğin özellikleri anlatılmakta ve hayvan 
modelleri üzerinde ilk uygulamalarını yapmalarına imkan verilmiştir. 

Sonuç olarak, bu yüzyılın cerrahı teknolojiyi takip etmeli ve hastalarına en iyi şekilde uygulayacak şekilde 
gerekli donanıma sahip olmalıdır. Ameliyat sırasında kullanılan kızılötesi görüntüleme sistemleri cerrahı 
daha mükemmeli uygulamaya yöneltmektedir. Ürologların da uygun hastalarda bu teknolojiyi kullanmaları 
hastaların tedavi başarısını arttıracaktır. 

Doç. Dr. Cenk Acar
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. İlker Tinay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı



Dr. Ender Özden
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Samsun
E-posta: ozdenme@yahoo.com

Bilimsel Sekreterya Kongre Sekreteryası
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Org. A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı 5. Cad. No:13 
Yıldız Çankaya, Ankara
Telefon  : + 90 (312) 440 50 11
Faks  : + 90 (312) 441 45 62
E-posta  : aybike.karacag@serenas.com.tr

Artık görülmesi gereken yerleşim ve ören yerlerini geri bırakıp tekrar yollara düşüyoruz. Önümüzde 
geceleyeceğimiz bir ara durak kasaba ve nihayetinde Everest’e komşu ufak bir köy var. İlk günkü yolumuz 
gene başta olduğu gibi hemen hemen hiç yeşilliğin olmadığı çölümsü, yer yer karla kaplı, zaman zaman 
ufak dereciklere rastladığımız, neredeyse hiç insan görmediğimiz manzaralarla kaplı. Yol tepelerden aşağıya 
bakınca bazen bir düzlükte tüm görselliği ile ortaya çıkan kilometrelerce uzanan tıpkı kıvrılıp uykuya dalmış 
devasa bir anakonda yılanı gibi. Asfalt da artık eskisi gibi kaliteli değil yer yer toprak şeklinde devam ediyor. 
Sık sık yamaçlarda kopup düşmüş irice taşlara yol ortasında rastlamak mümkün. Şoförümüz daha bir dik-
katli ve tedirgin.  

Öğlene doğru tüm bu gezimizin en yüksek noktasına Gyamtso geçidine varıyoruz. Yükseklik 5220 metre. 
Geçidin olduğu yere üstü renkli bezler asılı bir tak yapmışlar ama alfabe yerel okuyamıyorum. Hemen yolun 
kenarında tuvalet olduğunu tahmin ettiğim iki göz beyaz kerpiç bir yapı var. Üstünde. 5220 rakamı. Ara-
balar, kamyonlar, bir kaç otobüs durmuş, insanlar fotoğraf çekiyor veya çektiriyor. E böyle fırsat her zaman 
olmaz, arabayla bu yüksekliğe çıkmak. Aklıma birden bu yükseklikte arabanın motoru nasıl yeteri kadar ok-
sijen alıyor sorusu geliyor. O koka çayı içmiyor ki!. Bizde inip fotoğraf çekmek için hızla geçide yürüyoruz. 
Birden ikimizde de hava açlığı oluyor. Birbirimizi daha yavaş hareket etme konusunda uyarıyoruz. Tibetliler 
ise maşallah keklik gibi, oradan oraya koşturuyorlar. Daha sonra aşağılara doğru platoya iniyoruz. Yolda 
birkaç tane terkedilmiş manastır ve gene zaman zaman göçer çadır kamplarına rast geliyoruz. Akşama doğru 
Shegar  kasabasındaki otele varıyoruz. Otelde bizden başka bizim yaşlarda kanadalı bir çift var hemen 
tanışıp sohbete koyuluyoruz. Sohbet sonrası şehri birlikte bir gezelim diyoruz. Yarın iki arabalık konvoy 
halinde birlikte gideceğiz. Şehir 15 kadar haneden oluşuyor. Ortalıkta kimse yok. Biraz dolaşıp, geri dönüyor 
istirahate çekiliyoruz.

Sabah erkenden iki araba halinde yola çıktık. Önümüzde artık himalaya sıra dağları var. Yazımın en başında 
bu otobanda jipe ne gerek var sorumun cevabını 2 saat kadar sonra alıyorum. asfalt yol bittiği gibi zaman 
zaman toprak yol da bitiyor. Bazı ufak dere yataklarını geçmek için şoför ve rehber inip dereye taş diziyorlar, 
arabanın geçmesi için. Hayatımızın ilk belki son off-rroad yolculuğuna başlıyoruz. Başta eğlenceli gözükse 
de sarsıntılar ve hoplamalar bir zaman sonra yorucu oluyor. Olsun. Önümüzde Everest hedefi var. Katlanmak 
gerek. Öğle saatlerini biraz geçe bir tepeyi geçtiğimiz an önümüzde ufka kadar uzana bir düzlük ve biti-
minde karla kaplı muhteşem sıra dağlar birden önümüze seriliyor. Arabayı durduruyoruz. Rehber işaret edip 
gösteriyor tepesi sisle kaplı en yüksek yer Everest. Birden içimden oraya kanatlanıp uçmak geliyor. Dağlar 
bende hep özgürlük, yaşama sevinci duygularını uyandırır. Bu seferki çok güçlü. Her ikimiz bu manzaraya 
bakıp birbirimize sarılıyoruz, ellerimizi kenetliyoruz. İçimiz huzur dolu.

Akşam alacakaranlıktan hemen önce Rongbuk’a varıyoruz. Burası 5-6 haneli bir köy. Konaklama buradaki 
hotelde. Hotel kare şeklinde ortası boş, avlu. Kanadalılar ve bize oda anahtarlarımız veriliyor. İkaz üzerine 
bavulları odaya atıp dışarıya fırlıyoruz. Birazdan karanlık olacak ve Everest’de sis yok. Fotoğraf makinaların 

alıp çekime başlıyoruz. Kendisi karşımızda tepesi bir kedi kulağı şeklinde, üstü karla kaplı ve sanki bizi 
kendisine çağırıyor. Her ikimiz de güneş batmadan deklanşörlerimize basıyoruz. 

Otel odasına geri döndüğümüzde yatakta iki yorgan ve iki battaniyenin üst üste olduğunu, ve odada ısıtma 
olmadığını görüyoruz. Hava çok soğuk ve kar yağıyor. Birde odada biri su dolu diğer boş iki kova var. 
Gidip soruyorum biri temizlenme diğeri tuvalet içinmiş. İçeride tuvalet yok mu diye soruyorum Tuvalet 
dışarıda gece giderken köpeklere, farelere ve yak öküzlerine dikkat edin diyorlar. Şartlar zorlu. Odada 5-10 
dk. duruyor üşümeye başlıyoruz. Zıplasak hareket etsek hemen nefes darlığı başlıyor. Bizde otelin yanında 
soba yana kafe kılıklı bir yer var oraya gidiyoruz. İçeride kanadalı çift çoktan mevzi almış bize kendi mem-
leketlerinde bile böyle soğuk görmediklerini anlatıyorlar. O anda bu yüksek zirvelere çıkan dağcıların ne 
kadar zor bir işi başardıklarını düşünüyor ve onlara olan saygımı katlıyorum. İçeride 4 adet sherpa(dağcılara 
eşlik eden yerel rehberlere verilen ad)var. Tenleri güneşten bronzun ötesinde bir garip koyuluğa bürünmüş 
ve nak çayı içiyorlar. Biz de sobanın yanına yakın büzüşerek çaylarımızı yudumluyoruz. Kanadalılarla 
geç vakte kadar sohbet edip, ortalıkta  da kimse kalmayınca odaya elimize birer sıcak su şişesi verilerek 
yollanıyoruz. Üstümüzde anorak, kafamızda berelerimiz iki yorgan ve battaniye altında birbirimize sarılıp 
ısınmaya çalışarak sabahı zor ediyoruz. 

Sabah yoğun kar yağışı var. Everest sisler arkasında. 45 dk.  kadar süren bir araba yolculuğundan sonra duruy-
oruz. Bundan sonrasını kurallar gereği bizi “Everest Base Camp 1”e götürecek olan otobüse binmeliymişiz. 
Biniyoruz. Gene 1 saat kadar süren oldukça bozuk stabilize bir yoldan hedefe varıyoruz. Artık zirvenin dib-
indeyiz. Yükseklik 5364 metre. 1 km kadar ötede dağcıların çadırları var. Oraya gitmek yasak. Ancak dağa 
çıkış izni olanlar oraya gidebiliyor. Etrafa bakınca 15 civarında “yurt” denilen yuvarlak tipik orta asya işi 
benzeri, otel tabelaları olan sağlı sollu çadırlar gördük. Birinin içine girdik. Aman allahım içerisi sıcacık, ye-
rler halı döşeli, kenarlarda rahat döşekler. O zaman bir gece evvel yaşadığımız ıstırabın gereksiz olduğunu, 
bu seçeneği kullanmanın daha doğru olacağını acı bir şekilde anladık. Dışarıda kar yağışı az da olsa devam 
ediyor, Everest çoğu zaman olduğu gibi kendini sisten bir yaşmak arkasına saklamıştı. Aslında dağın kuzey 
tarafı olan bu yol güney tarafına göre tırmanılması daha kolaymış. Ama oksijen azlığından yavaş hareket 

etmek zorunda kalan bizler bir kez daha dağcıları takdirle selamladık. 2 saat kadar orada kalıp Nepal’e doğru 
dönüşe geçtik.

Sonuç olarak Tibet vahşi ve bakir doğası, hayranlık uyandıran dağları, sakin, güler yüzlü, gayretli insanları, 
budist mistisizmin en yoğun yaşanabileceği bir ülke olarak görülmeye değer. Eğer Nepal’e gidecekseniz bir 
hafta da orası için zaman ayırın. Pişman olmazsınız.

Dr. Gökhan Toktaş

TİBET Ve Everest!!! 

Yer: Salon A  Saat: 21:00
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