
Değerli Meslektaşlarım,

1991 yılından itibaren “Ankara Üroonkoloji Sempozyumu” 
olarak düzenlenen, daha sonra 2009 yılından itibaren 
derneğimizin himayesinde organize edilmeye başlanan 
kongrelerimizin 13.’süne, 
Üroonkoloji Kongresine hoşgeldiniz. 

Türk Ürolojisinin klasikleşmiş bir organizasyonu olan 
kongremiz düzenlenmeye başlandığı yılları takiben 
Üroonkoloji Derneği’nin de kuruluşuna vesile olmuş, 26 
yıldır Türk Ürolojisinin gerek bilimsel ve gerekse sosyal 
olarak bir buluşma adresi olma özelliğini kazanmıştır. 

Tüm kongrelerimizde olduğu gibi siz değerli hocalarımızı, yoğun iş tempolarında bizi 
kırmayak kongremize gelerek katkılarını esirgemeyen uluslararası bilim insanlarını, genç 
meslektaşlarımızı ve endüstri mensubu değerli dostlarımızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk 
ve onur duymaktayız.  

Derneğimiz 1999 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren taşıdığı misyon gereği, branşımızı 
üroloji içinde bir alt bilim dalı olarak ülkemizde yaygınlaştırmak ana hedeflerimizden biri 
olmuştur. Bu amaç doğrultusunda derneğimizin önderliğinde biri mevcut kongremizde 
lansmanını yaptığımız iki Üroonkoloji Kitabımız, Açık ve Laparoskopik Cerrahi Atlaslarımız, 
Mesane Kanseri ve Moleküler Üroloji Kitaplarımız yayımlanmış bulunmaktadır. Yayınlamakla 
gurur duyduğumuz Üroonkoloji Bülteni geçmiş yıllardan itibaren uygulamakta olduğumuz 
derleme makale yayımlarına ilave olarak, Eylül 2014 tarihinden itibaren özgün araştırma 
ve vaka takdimlerine de yer vererek hizmet alanını genişletmiştir. Aynı amaç doğrultusunda 
Üroonkoloji Okullarımız yetişmekte olan genç meslektaşlarımıza hizmet vermeye devam 
etmektedir. Mevcut kongremizde de 50 genç meslektaşımız düzenlediğimiz Üroonkoloji 
Okulu’na katılarak bu projemize olan güvenlerini göstermişlerdir. 

Derneğimizin bir diğer misyonu üroonkoloji alanında multidisipliner çalışmaları özendirmek 
ve bu alanda multidisipliner takım çalışmalarını ülkemizde yaygınlaştırmaktır. Bu doğrultuda 
yine derneğimiz önderliğinde 2009 tarihinden itibaren Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği 
ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği birlikteliği ile Disiplinlerarası Üroonkoloji Kongresi 
düzenlenmektedir. Yine aynı amaç doğrultusunda ülkemizde bir ilk, dünyada bu kongreyi 
getiren ikinci ülke olarak ASCO GU Direct toplantıları 2017 yılından itibaren derneğimiz 

koordinasyonuyla ülkemizde düzenlenmeye başlanmıştır. Bu amaçlarımızı gerçekleşletirmekte 
bize desteklerini esirgemeyen ilgili derneklere ve derneğimiz üyesi çok değerli patolog 
meslektaşlarımıza huzurunuzda şükranlarımı bir kez daha sunmaktan mutluluk duymaktayım. 

Türkiye’de birçok derneğe örnek teşkil etmesini umut ettiğim Çalışma Gruplarımızın 
saygın araştırmaları sayesinde 42 adet uluslararası 70 adet ulusal çalışmamız yayımlanmış 
bulunmaktadır. Hepinizin bildiği üzere uluslararası dergilerde Büyük Önderimizin ebedi 
istirahatgahı dergi kapaklarında yer almıştır. Bilim insanlarının Atasına olan borcunu 
ödeme konusunda en güzel örnekleri yine derneğimizin verdiğini düşünmekteyim. Çalışma 
Gruplarında bugüne kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, grup başkanlarımız 
değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu doğrultuda uygulamaya koyduğumuz Veri Tabanı 
projemizle derneğimizin gelecek kuşaklarına çok önemli bir alt yapı hazırladığımızın da 
müjdesini huzurunuzda vermekten büyük bir mutluluk duymaktayım.

Üroonkoloji Derneği sadece bir bilimsel meslek kuruluşu olmanın çok ötesinde işlevleri 
olan bir dernektir. Akademiye, liyakata, mesleki etik değerlere saygılı, Atasına, Laik Sosyal 
Hukuk Devletine bağlı bireylerin oluşturduğu bir topluluktur, bir okuldur. Bugüne kadar bu 
duruşundan ödün vermemiş, dik duruşunu gerek bilimsel gerekse sosyal alanlarda göstermiş 
ve göstermeye devam edecektir. 

Kongrelerimiz derneğimizin bilimsel aktivitelerinin taçlandırıldığı, 2 yıllık süren bir emeğin 
ürünüdür.    Sosyal ve bilimsel açıdan siz değerli katılımcılara layık bir kongre hazırlamaya 
çalıştık. Bu süreç içinde her zamanki gibi emeklerini esirgemeyen, beni kırmayarak yönetim 
kurulunda görev almayı kabul eden, başta değerli ağabeylerim, Prof. Dr. Levent Türkeri ve 
Prof. Dr. Sümer Baltacı’ya, Prof. Dr. Çağ Çal’a, Dernek Genel Sekreterimiz sevgili kardeşim 
Prof. Dr. Güven Aslan’a, beraber çalışmaktan onur duyduğum değerli yönetim kurulu 
üyelemize, artık bizden biri olan Sn. Buse Ertan’a ve tüm Serenas ekibine, bizleri maddi 
manevi destekleyen endüstri mensubu kıymetli dostlarımıza, huzurunuzda bir kez daha 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Yönetim Kurulu olarak derneğimizi bizden sonraki kuşaklara olduğundan daha güçlü, daha 
bilimsel bir alt yapıyla devretmek ana görevimizdir. Emanetiniz emanetimizdir. 
Bu duygularla güzel bir kongre geçirmeniz dileğiyle saygılar sunarım.

Prof. Dr. Sinan Sözen
Üroonkoloji Derneği Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Misafirler,

13. Üroonkoloji Kongresi’ne hoş geldiniz. Bilimsel, mesleki ve sosyal paylaşımın her zaman üst düzeyde olduğu, bir Üroonkoloji Kongresinde daha 
sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. 

Bildiğiniz gibi 2 yılda bir düzenlediğimiz Üroonkoloji Kongresi, davetli konuşmacılarının uluslararası üst düzey özellikleri, toplantı içeriğinin bilimsel 
düzeyi, katılımcılarının toplantılara olan ilgisi ve katılım disiplini ile, herkesin gıpta ile baktığı, üroloji camiasında özlemle beklenen bir kongre olmuştur.

Geçmiş kongrelerde olduğu gibi, bu kongrede de üroonkoloji ile ilgili çeşitli disiplinlerden, çok değerli Türk ve uluslararası konuşmacılar bizlerle birlikte 
olacak, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşarak, bilimsel zenginliğimizi artıracaklardır. Bu sayede, kongre bitiminde meslektaşlarımızın bilgilerini 
tazelemiş ve sosyal iletişimlerini de güncellemiş biçimde, son derece memnun bir şekilde evlerine döneceklerine olan inancımız tamdır. Her zaman olduğu 
gibi, toplantı salonlarının ilk konuşmadan son konuşmaya kadar dolu olacağına inandığım bu kongreye katılmayı kabul eden tüm değerli konuşmacılarımıza 
ve değerli katılımcılarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepimizin çok iyi bildiği üzere, günümüz koşullarında kongre boyutunda bir toplantı düzenlemenin pek çok zorluğu bulunmaktadır. Bu zorluğa, mesleğimizin ve ülkemizin içinde bulunduğu 
sıkıntıların da katkısının olduğu, göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Tüm bu olumsuzluklara karşın, kongremize 250’nin üzerinde bildiri gönderilmiş, 650’nin üzerinde katılım gerçekleşmiştir. 
Bu sayılar, meslektaşlarımızın bu kongreye verdikleri değerin bir göstergesidir. Öte yandan, her geçen gün karşılaştıkları yeni sınırlandırmalara ve zorluklara karşın, bu kongreye mümkün olan 
en fazla desteği vermeye çalışan endüstrinin değerli mensuplarına da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Onların bu önemli desteği sayesinde pek çok meslektaşımızın bu toplantıya katılması, 
mesleki ve sosyal anlamda bu önemli mesleki etkinlikten faydalanmaları mümkün olmuştur.

Kongremizin bugünkü değerine ulaşmasını sağlayan, geçmiş dönemlerdeki başkan ve yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür etmek isterim.

Her bakımdan son derece verimli geçeceğine yürekten inandığım bir kongre geçireceğimiz düşüncesiyle, hepinize tekrar Antalya’ya ve kongremize hoş geldiniz diyor, sizleri en içten 
dileklerimle selamlıyorum.

Prof. Dr. Sümer Baltacı
13. Üroonkoloji Kongresi Başkanı

9 Kasım 2017, Perşembe

13. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ’NE HOŞGELDİNİZ



Klinik pratiğimizde oldukça sık 
karşılaştığımız mesane tümörlerinin 
yaklaşık %70’i tanı anında kas invazif 
değildir. Her kanserde olduğu gibi 
mesane tümörlerinde de hastalığın 
doğru evrelemesi ve uygun tedavisi 
oldukça önem arz etmektedir. Tanı 
ve tedavi planını belirlerken de 
en çok yararlandığımız kaynaklar 
uluslararası klavuzlardır. 2017 yılında 
çıkan Avrupa Üroloji Klavuzunda 
özellikle transüretral rezeksiyonun 
(TUR) nasıl yapılması gerektiği 

konusunda revizyon yapılmış ve önerilerde de bazı değişikliklere 
gidilmiştir.
Yapılan değişikliklerin ilki evrelemede görülmektedir. T1 tümörlerde 
lamina propria invazyonunun derinlik ve yaygınlığına göre T1a, 
T1b, T1c olmak üzere alt gruplara ayrılmasının prognostik değeri ile 
ilgili retrospektif çalışmalar olduğundan bahsedilerek 2016 WHO 
sınıflandırmasında da kullanımının önerildiği belirtilmiştir. Ancak 
T1 alt gruplamasının en uygun nasıl yapılması gerektiği konusunda 
çalışmalara ihtiyaç olduğu da eklenmiştir. 
Geçen yılki klavuza bir diğer ekleme ise idrar sitolojisinin raporlanırken 
standardizasyonu için, 2016 yılında Paris çalışma grubunun önerdiği 
tanı kategorilerinin dahil edilmesidir. Buna göre idrar sitolojisi 
raporlanırken standardizasyonu sağlamak amacıyla yeterli, negatif, 
atipik hücreler, şüpheli, yüksek dereceli ürotelyal karsinom, düşük 
dereceli ürotelyal neoplazi olmak üzere 6 kategori belirlenmiştir. 
En büyük değişikliklerden birisi ise Ta ve T1 tümörlerin rezeksiyonu 
ile ilgili kısımdır. Bu bölüm revize edilip biraz daha genişletilerek öneri 
kısmında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Geçen yıl ve bu yılki klavuzda 
benzer olarak tam ve doğru rezeksiyonun iyi prognozla ilişkili olduğu 

vurgulanmaktadır. 2016 yılındaki klavuzda büyük tümörlerde ayrı 
ayrı rezeksiyonun yani tümörün ekzofitik kısmının ayrı, tabanının ayrı 
rezeke edilmesinin tümörün horizontal ve vertikal yayılımı hakkında 
iyi bilgi verdiği ve aynı zamanda tam rezeksiyon şansını artırdığı 
belirtilmektedir. Ancak bu yılki klavuzda ise bazı seçilmiş ekzofitik 
tümörlerde monopolar veya bipolar(Thulium-YAG veya Holmiyum-
YAG) kullanılarak en-blok rezeksiyon yapılabileceği belirtilmektedir. 
Bu yöntemle de yüksek kalitede rezeksiyon yapılabileceği ve %96-
%100 oranında kas tabakası içeren spesmenler elde edilebileceği ifade 
edilmiştir. Tekniğin seçiminin ise tümörün boyutuna, lokalizasyonuna 
ve cerrahın tecrübesine bağlı olduğu vurgulanmıştır. Yine her iki 
klavuzda da spesmende kas tabakasının yokluğu rezidüel tümör, 
erken nüks ve tümörün düşük evrelenmesi açısından yüksek riskli 
olarak kabul edilirken 2017 klavuzunda Ta düşük dereceli tümörler 
bunun dışında bırakılmıştır. Ofis lazer vaporizasyonunun kullanımı 
konusunda ise öneri konusunda bir değişiklik olmamıştır ancak 
Potasyum titanil-fosfat lazer vaporizasyonununda komplikasyon 
riskinin düşük olduğu belirtilerek onkolojik sonuçların daha fazla hasta 
popülasyonunda değerlendirmeye ihtiyacı olduğu eklenmiştir. Tümör 
rezeksiyonu konusundaki eklemelerden birisi de TUR-P yapılacak 
hastalarda insidental olarak saptanan mesane tümörlerine yaklaşım 
konusundadır. Bu konuda çok sınırlı retrospektif çalışmalar olduğu 
belirtilerek rastlantısal olarak saptanmış, küçük, yaygın olmayan 
hastalarda tümörün rezeke edilerek ardından TUR-P yapılabileceği 
belirtilmiş ancak kesin risk yoktur denilemeyeceği de vurgulanmıştır. 
Her iki klavuzda da ikincil TUR’un kas invazif olmayan mesane 
tümörlerinde, yüksek oranda rezidüel tümör görülme olasılığı ve düşük 
evreleme nedeniyle oldukça önemli olduğu vurgulanarak, ikincil 
TUR’un rekürrenssiz sağkalımı arttırdığı, BCG tedavisi sonuçlarını 
iyileştirdiği ve prognoz açısından bilgi sağladığı belirtilmiştir. 2016 
yılındaki klavuzda ikincil TUR, inkomplet ilk TUR sonrası, ilk 
rezeksiyonda kas dokusu bulunmaması (Ta düşük dereceli tümörler ve 

primer CIS hariç), tüm T1 tümörler ve tüm yüksek dereceli tümörler için 
önerilirken, 2017’de tüm yüksek dereceli tümörler önerisi çıkarılmıştır. 
İkincil TUR’un ne zaman yapılması konusunda ise Üroonkoloji 
Derneği’nin yapmış olduğu çok merkezli çalışmaya atıfta bulunularak, 
42 günün altında yapıldığında rekürrenssiz ve progresyonusuz sağkalım 
açısından fayda sağladığı belirtilmiştir. Yine 2017’deki klavuzda 
ikincil TUR’da rezidüel tümör görülmesinin ve düşük evrelendirmenin 
ilk TUR’un kalitesini gösterdiği ifade edilmiştir. 
Klavuzdaki bir diğer değişiklik ise kas invazif olmayan mesane 
tümörlerinin risk gruplamasında görülmektedir. Yeni klavuzda yüksek 
riskli grup içinde bir alt grup oluşturularak T1 yüksek dereceli tümör 
ve beraberinde CIS varlığı, multiple ve büyük T1 yüksek dereceli 
tümörler veya tekrarlayan T1 yüksek dereceli tümörler ve prostatik 
üretradaki T1 yüksek dereceli+CIS bulunan tümörler en yüksek riskli 
grup olarak tanımlanmıştır.
Geçen yılki klavuzda intrakaviter Mitomisin C uygulamalarından 
bahsedilirken mikrodalga indüksiyonlu hipertermi ve elektromotiv 
ilaç uygulamaları altında bahsedilmiş. Ancak 2017’de cihaz aracılı 
intravezikal kemoterapi başlığı altında hipertermi ve EMDA 
uygulaması ele alınmıştır. Mitomisin C’nin intrakaviter olarak pek 
çok cihazla ısısının artırılarak etkinliğinin arttırabileceğini gösteren 
çalışmalar olduğundan bahsederek etkinlikleri konusunda henüz net 
bilgi olmadığı söylenmiştir. Yine EMDA ile ilgili de yeni çalışmalara 
ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 
Mesane tümörleri hasta popülasyonumuzun büyük bir çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Yeni bilgiler ışığında hastalığın tanısı ve tedavisinde 
çok daha iyi sonuçlar alınabileceğine şüphe yoktur. Gelişen teknoloji 
ve artan deneyim, klavuzlar ışığında bize yol gösterici olacaktır. 

Yrd. Doç. Dr. Ata Özen
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Geriye dönüp bakmak için bir 
neden ortaya çıktığında ya da anılar 
hatırlandığında zamanın ne kadar hızlı 
ilerlediği çarpıcı şekilde hissediliyor. 
İlk anların üzerinden azımsanmayacak 
bir zaman geçmiş, Üroonkoloji Okulu 
fikri bugün onuncu yaşında. 

Prof. Dr. Ahmet Erözenci tarafından 
gündeme getirilen düşünce yapısal 
değişimlere uğrasa da Üroonkoloji 
Derneği yöneticilerinin her dönem 
sakınmaksızın verdikleri desteklerle 

fiili canlılığını, güncelliğini ve çekiciliğini yitirmeden bugüne geldi. 

Okulun amacı; üroonkoloji alanındaki güncel bilginin genç 
meslektaşlarımız arasında hızla yayılmasını sağlamak ve bu bilgiler 
sayesinde günlük pratikteki uygulamaların standardize edilmesidir. 
Bu nedenle, okul programı ardışık toplantılarla basamaklar halinde 
katılımcıların teorik bilgi derinliğini arttırmak ve kliniklerde pratik 
çalışmalarla el becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik 
kurgulandı. Bu iki temel hedefin en yalın şekilde kapsanabilmesi için 
de programın adı: Üroonkoloji Okulu olarak belirlendi. 

Okul kavramı üç unsuru çağrıştırıyor: Müdür, Eğitici ve Eğitim Alan. 
Böylece okulumuzun ilk müdürü Prof. Dr. Ahmet Erözenci Dernek 
Yönetim Kurulu tarafından atandı ve hızla göreve başladı. 

Eğitimciler günlük mesailerinin neredeyse tümünü üroonkoloji 
alanındaki çalışmalara veren meslektaşlarımızdan oluşturuldu. 
Eğitim alanlar ise uzmanlık eğitimlerini sürdüren ve çalıştıkları 
klinikler tarafından bu alanda kariyer yapmaları hedeflenen genç 
meslektaşlarımız arasından Hocalarının tercihleriyle belirlendi. 

Okulun teorik programının gerçekleştirilmesi için görevi ne olursa 
olsun tüm katılımcılar Cuma günü öğlen saatlerinde buluştular ve 
48 saat boyunca üroonkoloji konuşarak kendilerini, arkadaşlıklarını 
geliştirdiler. Kanser oluşumundaki moleküler mekanizmaları işleyen 
dersin ardından radyoloji, patoloji, üroloji, radyasyon onkolojisi, 
medikal onkoloji alanlarındaki bilgi paylaşımları organa özel 
gerçekleştirildi.

Sempozyum, kurs, kongre, seminer ve benzeri programların tümünde 
amaç eğitimdir. Ancak bu programlarda bir konu işlenir ve eğitim sona 
erer. Okulda ise eğitim durmaz, asla bitmez. Çünkü bilgi hiç durmadan 
yenilenmektedir. Dersin başlığı yıllarca aynı olabilir ama 3 belki 5 yıl 
sonra ak denilenler karaya, karalar ak hale dönüşebilir. Belki grinin elli 
tonu bir çok konuda yıllar boyu tartışılır. 

Hepimiz okuyoruz, bilgi alıyoruz, bilgi üretiyoruz, sonuçları 
yorumlayarak karara varıyoruz ve hastalarımızın tedavisi için 
uyguluyoruz. Hepimiz cerrahi yapıyoruz, ama aynı cerrahiyi 
mensubu olduğumuz kliniğe göre veya kendimize göre yorumlayarak 
hastalarımıza uyguluyoruz. Üronkoloji Okulu bedelsiz verdiği 
eğitimlerde bu konuda da değişimi ve standardizasyonu 
hedeflemektedir. Hasta değerlendirme noktasından başlayan eğitim en 
nadir ve zor vakaların ameliyatlarını pratik için ziyaret edilen kliniğin 
Hocalarıyla yapabilme olanağı tanımaktadır.

Üroonkoloji Okulu yıllardır yöneticileriyle, eğitmenleri ve eğitim 
alanlarıyla teorik ve pratik güncel bilginin paylaşılarak zenginliğimize 
katkı sağladı. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ürolojik kanserlerin bu 
konuda uzmanlaşmasını sağlamış, eğitiminin sonunda aldığı sertifika 
ile ehliyet sahibi hale gelmiş ürologlar tarafından tedavi edilmesi 
hepimizin gönlünde yer tutuyor. Üroonkoloji Okulu bugüne kadar 
verdiği eğitimler, kazandığı deneyim ve alanında gördüğü yoğun ilgi 
sayesinde böylesi bir sertifikasyonu hakkıyla yapabilecek bir noktaya 
erişmiştir.

Prof. Dr. Çağ Çal
Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

ÜROONKOLOJİ OKULU ve GÜZ TOPLANTISI
13. Üroonkoloji Kongresi bilimsel programından önce, dün yapılan Üroonkoloji Okulu ve Güz Toplantısı yoğun ilgiyle takip edildi.
Üroonkoloji Okulu programında genç meslektaşlarımıza Prostat Kanseri, Mesane Kanseri, Tümör Biyolojisi, Patoloji, Radyodiagnostik ve Testis Tümörleri konularında 
sunumlar yapıldı.
Güz Toplantısı programında ise Alt Çalışma Grubu toplantıları yapılarak Alt Çalışma Grubu Raporları sunuldu.  

EĞİTİM ŞART: ÜROONKOLOJİ OKULU

EAU 2017 KLAVUZUNDA KAS İNVAZİF OLMAYAN MESANE TÜMÖRLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Değerli Misafirlerimiz,

13. Üroonkoloji Kongresi’ne hoş geldiniz...

Serenas Group ailesi olarak Üroonkoloji Derneği’nin 13. Kongresi’nde sizleri ağırla-
maktan ve sizlere hizmet vermekten dolayı büyük onur duyuyoruz. Üroloji Ailesinin 
en önemli kongrelerinden biri olan Üroonkoloji Kongresinin organizasyonunu üst-
lenmekten mutluluk duyuyoruz. 

Kongremizin başarılı geçmesi için siz değerli katılımcılarımıza yaklaşık 100 kişilik bir ekiple hizmet ve-
receğiz. Uçak biletleri, teknik ekipman, grafik tasarım, multimedya, bilgi işlem, video prodüksiyon, iç-dış 
mekan tasarımlarımız ve organizasyon ekibi olarak sizlere rahat ve verimli bir kongre yaşatabilmek için tüm 
kongre boyunca profesyonel ekibimizle sizlerle olacağız.

Kongremize hazırlanırken en büyük hedefimiz sizlere verimli ve keyifli bir organizasyon yaşatmaktır. 
Kongre Gazetesi aracılığı ile sizlere her yıl olduğu gibi kongre ile ilgili tüm haberleri aktaracağız. Ayrıca 
Kongre Mobil uygulaması ile bilimsel ve sosyal tüm kongre içeriği parmaklarınızın ucunda olacaktır. Bi-
limsel – Sosyal programlardan, kongre fotoğraflarına; bildiri özetlerine kadar uzanan geniş medya içeriği, 

Kongre Mobil Uygulaması ile her an yanınızda olabilecektir.
Kongremizde Kongre Foto ile fotoğraflarınıza #Uroonkoloji2017 etiketini ekleyerek Instagram’da yayınla-
yıp, Kongre Foto alanında yer alan kiosktan basabilirsiniz. Ayrıca Twitter ile de #Uroonkoloji2017 etiketini 
kullanarak sosyal medyada da yerinizi alabilirsiniz. Kongremiz hasthag’i ile atılan twitleri ve instagram 
paylaşımlarını ayrıca kongre merkezinde yer alan kongre medya TV’lerimizden takip edebilirsiniz.

Kongre organizasyonunun hazırlık aşamasında, yoğun mesaileri içerisinde, değerli katkılarını bizlerden 
esirgemeyen; Üroonkoloji Derneği Başkanı Sn. Dr. Sinan Sözen nezdinde tüm Yönetim Kuruluna, Kongre 
Başkanı Sn. Dr. Sümer Baltacı’ya, Kongre ve Dernek Sekreteri Sn. Dr. Güven Aslan’a ve tüm yönetim ku-
ruluna, Endüstrinin değerli temsilcilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Ekibimiz adına sizleri ağırlamaktan büyük gurur duyduğumuzu belirtir, bilimsel ve sosyal açıdan verimli ve 
başarılı bir kongre geçirmenizi dileriz.

Saygılarımızla,

Buse Ertan
Özel Projeler Koordinatörü
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Local treatment (LT) with radical prostatectomy (RP) or radiation 
therapy (RT) in addition to androgen-deprivation therapy 
(ADT) in patients with metastatic prostate cancer (mPCa) has 
been reported to carry a survival benefit and recently gained 
more attention.  Potential benefits may include improved local 
tumor control and decreased necessity for subsequent palliative 
therapies. Moreover, treatment of the primary tumor may have 
the potential to change further course of disease. These potential 

benefits must be weighted against potential risks associated with surgery and RT in this setting. 

There is no level 1 evidence with respect to the management of the primary in mPCa and all conclusions 
to date are gathered from observational data or retrospective institutional studies. Study designs, definition 
of endpoints and quality of analyses were highly heterogeneous. Most studies stem from the Surveillance, 
Epidemiologic and End Results (SEER) database, which encompasses population-based cancer registries 
covering approximately 28% of the US population.[2-6] (Table). Culp et al. were the first to utilize data 
on oncological outcomes after LT of de novo mPCa from the SEER database. A total of 8185 patients who 
received no local treatment (NLT) (n=7811), RP (n=245), or brachytherapy (BT) (n=129) were analyzed. 
Undergoing RP or BT was each independently associated with decreased CSM.[3] In a further analysis from 
the same database, Fossati et al. assessed whether the benefit of LT was dependent on baseline risk by testing 
an interaction with CSM risk and LT. The authors observed that LT conferred a survival benefit at 3 year 
after diagnosis only in patients with a CSM risk less than 40%. When CSM risk exceeded 50%, LT did not 
provide a survival benefit.[4] Recently, Leyh-Bannurah et al. updated the data from the SEER database.[5] 
In propensity score–matched multivariable analyses, both LT types, RP and BT, were associated with lower 
CSM rates (65% and 52%, respectively) relative to NLT. 

Several single retrospective studies have provided their data on LT in de novo mPCa and conformingly 
reported improved survival among patients with mPCa treated with LT.[7-9]
Limitations of the published studies are manifold, including missing information on comorbidities, 
performance status, secondary treatments, timing and dosage of ADT as well as baseline and post-ADT PSA 
among others. Some studies completely lacked multivariable analyses. Furthermore, most population-based 
studies lacked information on metastatic burden. Patients were categorized into M1a, M1b or M1c, while, 
for example, the number of bone lesions was unknown but likely played an important role. Included studies 
compared highly selected mPCa patients that underwent LT to mostly unselected NLT mPCa patients. This 
said, although some studies applied propensity score adjustment, the results remain biased from unmeasured 
confounding variables and should be interpreted with caution. 

Steuber et al. combined data from two centers and did not find a difference in castration-resistant–free 
survival or overall survival between the LT group and the NLT group.[10] This study represents the first to 

show no positive impact of LT on oncological outcomes and thus is in contrast to all the existing studies. The 
results emphasize the importance of patient selection and indicate that a general survival benefit from LT vs. 
NLT remains questionable. 
 
Currently, several RCTs are addressing the survival impact of prostate RT or RP in addition to ADT or best 
systemic therapy in the metastatic setting. Without results of these, the role of LT in the metastatic setting 
cannot be conclusively answered.

Prof. Dr. Derya Tilki
Martini Klinik Prostat Kanseri Merkezi, Almanya
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LOCAL TREATMENT OF METASTATIC PROSTATE CANCER [1]

Sanatında Mahir Bir Cerrah....
 “Abdal Mehmed mahallesinden Hasan bin Hüseyin nam kimesne meclis-i şer’-i şerife gelüb işbu sahibü’s-
sicil Hüseyin bin Mehmed nam cerrah mahzarında takrir-i meram kılıb Mehmed nam sagir oğlumun 
kasuğunda taş bitüb külli elemi vardır, mezbur cerrah sanatında mahir olub nice kimesneleri bu makule 
marazdan halas eylemekle ben dahi mezbur oğlumu mezkur cerraha virüb ve yarub tımar etmeğe icazet 
virdüm bildüğü gibi işleyüb tımar idicek eceli gelüb ölürse bu hususda dava ve nizam yokdur, idicek olursam, 
mesmu’ ve makbule olmaya deyücek mezbur cerrah dahi kabul idüb mavakıa bi’-t-taleb kayd olundu.” Fi 
22 receb sene 983 

Şuhudü’l-hal: Ali bin Abdullah, Nasuh bin Ali, Ahmed bin Mahmud ve gayrihum1

Yukarıda transkripsiyonu verilen metin, Bursa kadısı tarafından tutulan mahkeme defterine işlenmiş olan 
27 Ekim 1575 tarihli bir dava kaydıdır. Buna göre, Bursa’nın Abdal Mehmed mahallesi sakinlerinden olan 
Hasan bin Hüseyin mahkemeye gelerek, “sanatında mahir olan” ve nice kimseleri benzer hastalıktan kurtaran 
Hüseyin bin Mehmed isimli cerrahın, kasığındaki taş sebebiyle şiddetli ağrısı olan Mehmed adlı küçük 
oğluna cerrahi müdahalede bulunmasına onay verdiğini, bu müdahale sırasında oğlu öldüğü takdirde de 
adı geçen cerrahı dava etmeyeceğini şahitler huzurunda teyit ve tescil ettirmiştir.  Bu belgeden Mehmed’in 
hastalığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Her ne kadar bu yazının amacı hastalığın cinsini tespit olmasa da, 
başvurduğum bir uzman tarafından bugün “testis torsiyonu” olarak adlandırılan bir rahatsızlığa da delalet 
edebileceği öğrenilmiştir. 

Benzerlerine sıklıkla rastlayabileceğimiz bu kayıt bize, bugün gelişmiş teknoloji ve bilgi birikimleri ile 
mesane taşı veya benzer ameliyatları gerçekleştiren değerli hekimlerimizin, bundan yaklaşık 450 yıl önce 
yaşamış meslektaşlarının tıp anlayışı ve mesleki pratiklerine dair ipuçları sunmaktadır. 

Osmanlı arşiv belgeleri, vakıf muhasebe defterleri, kadı mahkeme sicilleri, seyahatnameler, bir kısmı anonim 
olarak yazılmış ilaç yapımına ilişkin  “edviye” kitapları, ünlü hekimlerin yazdıkları telif eserler, tıp mecmuaları 
gibi farklı kaynaklar kullanılarak Osmanlı tıp tarihine dair yapılan araştırmalar, erken modern olarak tabir 
edilen 16-18. yüzyıllarda Osmanlı tıp anlayışının Hipokrat tarafından oluşturulan ve Galen tarafından 
geliştirilen dört unsur/humoral teorisi etkisinde kaldığını göstermektedir. Antik Yunan’dan başlayarak, 
Romalılar ve İslam dünyasındaki hekimler, 19. yüzyıl ortalarına kadar bu paradigmayı benimsemişlerdir. 
Osmanlı’da “ahlat-ı erbaa” olarak adlandırılan bu teoriye göre insan vücudu, 4 ana maddeden oluşmakta 
idi.2 Holistik tıp diyebileceğimiz bütüncül bir sağlık anlayışı kapsamında kişinin, beden, zihin ve çevre 
ile uyum içinde yaratıldığına inanılıyordu. Vücutta var olan genel uyum veya dengenin (Arapça mizan) 
bozulması ise bu 4 unsurun fazlalık veya eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bu sebeple müdahaleci değil 
koruyucu tıp anlayışı teşvik ediliyordu.3Araştırmalar, cerrahi müdahalenin sıklıkla uygulandığı alanların 
mesane taşı, böbrek taşı, kasık yarığı, fıtık ve göz ameliyatları olduğunu ortaya koymaktadır. Belge için 
söyleyebileceğimiz ilk şey, koruyucu tıp anlayışı ile birlikte semptomlara müdahaleci bir pratiğin birlikte 
varolduğudur.

Bu belgede Osmanlı tıbbi pratiklerine ilişkin yer alan bir diğer husus da, hastadan veya hastanın vasisinden, 
cerrahi müdahale esnasında veya sonrasında hastanın ölümü halinde cerrahın sorumlu tutulmayacağına dair 
alınan teyittir. İslam hukukuna göre, hastanın ölümü halinde varislerinin, cerrahı ölümden sorumlu tutarak 
dava açma ve cezalandırılmasını talep etme hakları bulunuyordu. Bu sebeple, kadı ve şahitler huzurunda, 
hasta varislerinin cerrahı dava etmeyeceklerinin teyidi aranmakta idi.4 Cerraha, tıbbi müdahale yetkisi veren 

bu tür hukuki belgeler için bugün “rıza senedi” (onam formu) tanımlaması 
yapılmaktadır. Bu belgelerin aslında sadece rıza senedi değil, aynı zamanda 
birer sözleşme niteliğini taşıdığını söyleyebiliriz. Örneğin, Isparta Şer’iye 
siciline kaydedilmiş bir belgede “cerrah-ı merkumu ücret-i malume ile 
isticar eylediğimde...” ibaresi yer almaktadır.5 Yani hasta, cerrahı, önceden 
belirlenmiş bir ücret karşılığı isticar eylemiş (kiralamış), veya başka bir 
deyişle cerrah, nefsini icareye (kiraya) vermiştir. Kadı sicillerine yansıyan 
bu belgelerden, cerrahi müdahale öncesinde, cerrah ve hasta arasında, 
müdahalenin şartları, bedeli ve tarafların karşılıklı sorumluluklarını ihtiva 
eden bir sözleşme yapıldığı anlaşılmaktadır. Batı’da “informed consent” 
tanımı ile 19. yüzyılda hukukta karşılık bulan kavrama benzemekle birlikte, “rıza senedi” esas itibariyle hem 
hastanın müdahaleyi kabul teyidini temin etmek hem de doktorun müdahaleden kaynaklanabilecek hukuki 
sorumluluğunu sınırlamak sebebiyle yapılmıştır.6  Bununla birlikte, rıza senedi denilen teyidin alınmasına  
rağmen çıkan anlaşmazlıklara ilişkin açılan hukuki davaların da sicillerde yer aldığı görülmektedir. 

Belgede küçük oğlu Mehmed’in şiddetli ıstırabını dindirmesi için babası Hasan’ın neden başkası değil de 
Hüseyin adlı cerrahı seçtiği de ayrı bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşadığı bölgeye en yakın cerrahın 
Hüseyin olması muhtemel ise de, dava kaydında Hüseyin’in “sanatında mahir” bir cerrah olduğunun 
vurgulanması, cerrahlara ilişkin başka bir ipucu da vermektedir. Osmanlıda sanatkarlara, sanatını icra eden 
tüm meslek mensuplarına eh-i hiref/hirfet ehli denmiştir. Arapça bir kelime olan hirfet geçinmeye yarayan 
sanat/iş dalı anlamına gelmektedir. Hekimlik ve ayrı bir dal olarak gelişen cerrahlık da, diğer meslek grupları 
gibi belli kurallar bütününe sahip esnaf teşkilatları olarak yapılanmıştır. Bu teşkilatların hiyerarşik yapısı 
içinde uzun yıllar süren eğitim döneminde mesleki bilgi ve sanatın incelikleri usta-çırak (üstad-şakird) 
ilişkisi içinde sözlü ve ameli olarak aktarılmakta idi. Aktarılan sanatın inceliklerine de “sır” adı veriliyordu. 
Her meslek grubu ustası/üstadının mesleğinde “ilm, marifet ve sanat” sahibi olması bekleniyordu. Bunun 
yanı sıra her esnaf teşkilatı üyesinin, ait olduğu teşkilata özel olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir takım 
moral değerler bütününü de özümsemiş olması bekleniyordu.7 Örneğin cerrahlar için yazılan Osmanlı 
belgelerinde, aranan özellikler deneyim, maharet, cesaret ve beceri olarak sıralanmış, hastalarına yaklaşım 
biçimlerine yönelik de bir takım özellikler belirlenmiştir. Bu belgede de Hasan’ın, küçük oğlu Mehmed’i 
gönül rahatlığıyla cerrah Hüseyin’e emanet etmesi, adı geçen cerrahın, usta olarak bağlı olduğu teşkilat içinde 
tıp ilminin mesleki inceliklerine/sırlarına vakıf, marifet sahibi ve sanatında mahir bir mensup olduğunun bir 
işareti olarak kabul edilebilir.   

Bir yandan dünya literatürünü yakından takip etmek, diğer yandan gelişmiş teknolojik alet ve cihazları 
cerrahi müdahalelerde kullanmak suretiyle pratiğe ve teoriye dayalı bilgi ve deneyimlerini hastalar üzerinde 
kullanabilen bugünkü cerrahlarımızı, tamamen değişen tıp anlayışlarına rağmen, tıpkı 500 yıl önceki 
meslektaşları gibi ustalarından öğrendikleri mesleki “sır”larını ve kişisel marifetlerini sergileyen sanatkarlar 
olarak görmek sanırım halen mümkün. 

Dr. Nil Tekgül

Visiting Post-doctoral Fellow
Harvard University, Center for Middle Eastern Studies
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Aslında Nepal’e gitmek niyetinde değildik ama yeşil pasaport her zaman kolaylık sağlamıyor. 
Çin Halk Cumhuriyeti yeşil pasaporta vize vermiyor. Onun için yeşili iade edip normal pasaport 
almanız ve onunla başvurmanız gerekiyor. Eh bu durumda da Lakme’nin(Merhume eşim) aklına 
gezgin belgesel yapımcı arkadaşı Özcan Yurdalan geldi ve ondan  Nepal üzerinden de vize alarak  
Tibet’e gidebileceğimizi; Katmandu’dan yakın bir turizmci arkadaşının yardımcı olabileceğini 

öğrendik. Böylece sadece pasaportlarımızın 
resimlerini yollayarak, ben elektrikçi ve Lakme 
de öğretmen olduğunu söyleyerek (Çin fazla 
eğitimlilere şüpheci yaklaşıyor) vizeleri kaptık. 
Bir haftalık Nepal gezisini takiben; ki bunun 
yüksek rakıma alışmak için büyük faydası oldu, 
1456 rakımlı Katmandu’dan 3656 rakımlı başkent 
Lhasa’ya Çin havayolları ile yaklaşık 2 saat 
civarında bir uçuşla vardık. Gitmeden edindiğimiz 
bilgilere göre bize en sıkıntı yaratabilecek şey 
yükseklik hastalığı hatta akciğer ödemine kadar 
giden tablolardı. Bunun için yanımıza diazomid 
ve Peru gezimizden faydalı olduğunu bildiğimiz 
bol miktarda koka yaprağı almıştık. Uçaktan ilk 
indiğimde beni şaşırtan ama daha sonra nerede ise 
her konakladığımız(aslında tüm turistik mekanlar) 
yerde olan oksijen tüplerinin nedenini 5-10 dk. 
İçinde anladım. Biraz evvel uçakta ön koltuğumda 
oturan 80’li yaşlardaki amerikalı yanımdan 
kucağında oksijen tüpü, yüzünde maske tekerlekli 
sandalyede mosmor ,bir suratla geçti. İşte o zaman 
işin hakikaten ciddi olduğunu anladım. Tibet’i 
kiralık araba veya başka vasıtalarla kendi başınız 
gezmenize Çin devleti izin vermiyor, mutlaka bir 
görevlendirilmiş rehberle dolaşmanız gerekiyor. 
Pasaporttan sorunsuz geçip dışarıya çıktığımızda 
ellerinde tabela ile bizi bekleyen, gülümseyen 

iki adam ve dört çekerli Toyota RAV arabalarını gördük. Hiç de kötü olmayan bir İngilizce ile 
kendinin rehber olduğunu diğerinin ise dil bilmeyen şoförümüz olduğunu belirtti ve yola çıktık 
ve ilk şaşkınlığımı yaşadım. Bir haftalık Nepal gezisinde alıştığımız iki arabanın zar zor geçtiği 
8 sınıf asfalt şehirler arası yolların yerini üç şeritli nefis bir otoban ve gene beklediğimin tersine 
tertemiz bir çevre bizi karşıladı ve o an düşündüm o zaman niye altımızda 4WD araba vardı? 
Bunu sonra öğrenecektik. Tibet 1950’den beri Çin işgalinde ve o tarihten beri dini ve siyasi 
liderleri 14.Dalai Lama Nepal’de yaşıyor. Onun da içinde olduğu anlaşmalarla ülkeye birçok 
baraj, otoyollar, otobanlar vb. yatırımlar yapılmış. 

Lhasa nüfusu 475 bin(etnik farklılaştırma için göç ettirilen 75 bini çinli), içinden orta boy bir 
nehir geçen, beni Çin TOKİ’si inşaatları, AVM’leri ile şaşırtan oldukça modern bir şehir. 1904 
yılına kadar hiçbir yabancının sokulmadığı ve Tibetliler tarafından kutsal sayılan bu şehrin 
de en kutsal yeri, kalbi, Barkhor meydanı ve o meydanda bulunan Müslümanların kabesi gibi 
kabul edilebilecek Jokhang tapınağı. Etrafımızda bir sürü kadınlı erkekli insanlar, çocukları 
ve köpekleri ile birlikte ellerinde dua çubukları saat yönünde tapınağı tavaf ediyorlar. Köpekler 
dedim de buradaki sokak köpekleri bizde binlerce dolara satılan süs köpekleri; bu onların doğal 
şehir faunası. Tapınağın önünde ise tıpkı namaz kılma hareketi gibi insanlar ellerini önce başa 
götürüp daha sonra eğiliyor ve devamında ise secdeye kapanıyorlardı. Garip olan ise ellerinde 
ve dizlerinde ve dirseklerinde deriden koruyucular olması idi. Sorunca insanların hac amacı ile 
uzak köylerden bile yürüyerek değil bu tarif ettiğim hareketler ile tapınağa geldikleri, derilerin 
de koruma amaçlı olduğunu öğrendik. Tapınağın içine biz yabancıların girmesi ise kesin yasak. 
Bir diğer dikkat çekici nokta da bir çok binanın tepesinde silahlı Çin askerlerinin olması idi. 
Meydanda her gün sabah ve akşam saatlerinde yapılan tavaflar sırasında yapılan ayrılıkçı 
gösterileri bastırmak amaçlı imiş. Gezerken bir tuhafiyeci dükkanından türkçeyi andıran kelimeler 
duyunca Lakme hemen oraya yöneldi. Meğer Nogay tatarcası imiş. Birden Lakme onlarla benim 
tek tük anladığım kelimelerle sohbete girişti. Çin’den oraya göç ettirilen nogay türklerinden 
imişler. Anında önümüze nak(yak öküzünün dişisi)sütü, tereyağı ve baharat karışımından oluşan 
benim nogay çayı diye bildiğim ama tibetlilerin de milli içeceği olan sıvı ikram edildi. Eh soğuk 
havada fena gitmiyor hani. Oradan ayrılıp tekrar “om mani padme hum(manası lotus çiçeğinin 
içindeki mücevher)” diye dua çarklarını döndürüp mırıldanan halkın arasına otelimize dönmek 
üzere yürüyenlerin arasına karıştık.

Şehrin diğer bir kutsal noktası ise bir UNESCO mirası olan ve daha evvel Dalai Lamaların yaşadığı 
ve idari merkez de olan Potala sarayı. Saray şehre hakim bir tepede. Yapımına 1645 yılında 
başlanmış ve 300 yıl boyunca eklemeler devam etmiş. 300x400 metre boyutlarında ve yer yer 5 
metreye varan kalın duvarlara sahip beyaz ve koyu tuğla rengine(tibette kutsal bir renk) boyalı 
dıştan çok görkemli bir yapı. Saraya saymadığım kadar çok basamaklı merdivenler ile çıkılıyor. 
13 katlı, 1000 kadar odası var. İçinde 10.000 sunak ve 200.000 heykel olduğu biliniyor. İnsanlar 
ellerinde termosla girdiklerini görünce herhalde soğuk havada çaylarını da birlikte getiriyorlar 

diye düşünmüş idim, yanılmışım. Termosların içinde nak sütünden yapılmış tereyağı var. Bu yağı 
kaşıklarla alıp sunaklarda yanmakta olan mumların dibine döküp ateşin devamlılığını sağlıyorlar. 
Söylemeye gerek yok çıkan koku oldukça ağır ve rahatsız edici. Bu kokuyu daha sonra Tibet’in 
her yerinde duyacaktık. Aslında saray dıştan çok etkileyici olmasın rağmen içerisi oldukça 
karanlık, dar koridorlu ve bezeksiz. Bunu da budizmin yaşam felsefesinin sadeliği amaçlamasına 
bağlanabilir. Ama bu  amaç nedense heykellerin olduğu yerde işlemiyor, oralarda altın ve kıymetli 
mücevherlerle süslenmiş heykellere, fakir halk verebileceği kadar parayı bırakıp gidiyordu. 
Rehberin bize anlattığı bir çok koruyucu tanrıdan ve hikayelerinden bir saat bile sonra aklımda 
bir şey kalmadı. Zaten onlar koruyucu olsa ilk olarak sizi Çinlilerden korurdu diye düşündüm. 

Dr. Gökhan Toktaş

TİBET Dünyanın Damında Gezmek

Yer: Salon A  Saat: 20:30
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