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Kurulduğu günden beri üroonko-
loji alanındaki derin bilgi biriki-
miyle her zaman bir adım daha 
ilerisini hedefleyen derneğimiz 
önce bilimsel çalışmaların çok 
merkezli ve multidisipliner ta-
banlı olarak dizayn edilebileceği 
çalışma gruplarını oluşturmuştur. 
Böylece derneğimizin çatısı al-
tında farklı disiplinlerin birlikte 
bilimsel çalışmalar üretmeleri, 
konusunda tecrübeli meslektaş-
larımızın karşılıklı görüş alış-

verişinde bulunarak akademik değeri daha yüksek çalışmaları 
dizayn etmeleri ve hasta sayısı azlığı gibi sorunların üstesinden 
gelinmesi mümkün olmuştur. Derneğimiz üyesi olan tüm mes-
lektaşlarımıza açık bu çalışma gruplarında bu güne kadar çok 
değerli bilimsel makaleler üretilmiş ve uluslararası saygın der-
gilerde yayınlanmıştır. Yürütülen özverili çalışmaların daha ileri 
aşaması olarak  organ sistematiğine göre üroonkolojik veri taban-
ları oluşturulmaya başlanmıştır. Böylece çalışmalar için gerekli 
verilerin toplanması ve daha sağlıklı depolanması, daha kolay 
analiz yapılması, nihai olarak da çalışmacıların biriken veriler-
den faydalanarak yeni çalışmalar üretmesi hedeflenmiştir. Bu 
güne kadar dernek yönetim kurul üyemiz Sn. Dr. Levent Türkeri 
başkanlığında Prostat ve Böbrek Tümörleri Veri Tabanları oluştu-
rulmuştur. Mesane kanseri çalışma grubu olarak bizler de mesane 
ve üst üriner sistem tümörlerini içeren “Üretelyal Tümörler Veri 
Tabanı” oluşturma görevini üstlendik. Oluşturulan bu Ürotelyal 
Tümörler Veri Tabanı bizlerin bilgisine göre NIH ve SEER dahil 
olmak üzere  pek çok veri tabanından daha  geniş kapsamlıdır. 
Ancak veri tabanın büyüklüğü çalışmacıları veri girişi konusunda 
korkutmamalıdır. Çünkü yıldızla işaretlenmiş zorunlu doldurul-
ması gereken temel veriler dışındaki kısımlar opsiyonel tutulmuş-
tur. Bunları daha sonra da doldurmak mümkündür. Ayrıca veri 
tabanında hasta kayıt tekrarlarını önlemek için gereken önlemler 
alınmış olup benzer hasta başka bir meslektaşımıza gittiğinde sis-
tem hastayı tanıyarak otomatik olarak uyarı verecektir. Bu aynı 
zamanda hastanın yeni doktoruna o hasta için daha önce yapılmış 
tüm bilgilere ulaşma imkanını sağlayacaktır. Oluşturulan bu Üro-
telyal Tümörler Veri Tabanı hastaya ait klinik ve patolojik tanı, 
laboratuvar tetkikleri, radyolojik görüntüleme,  cerrahi işlemler, 
gelişen komplikasyonlar, takip bilgileri gibi verileri içermesinin 

yanı sıra patoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisine ait 
detaylı  bilgileri de kapsaması nedeniyle farklı disiplinlerin de 
ihtayaçlarını azami olarak karşılayacak şekilde hazırlanmıştır ve 
derneğimiz üyesi herkesin kullanımına açık olacaktır. Bunun için 
çalışma dizaynının yapılarak ilgili çalışma grubuna sunulması 
çalışma grubunda olgunlaştırıldıktan sonra yönetim kuruluna su-
nularak çalışmanın yapılması için onay alınması yeterli olacaktır.

Tüm veri tabanlarının oluşumunda başından sonuna kadar yöne-
ticilik yapan ve bu tecrübesiyle bizlerin  daha yüksek kalitede, 
içeriği zengin bir iş üretmemizi sağlayan derneğimiz yönetim ku-
rulu üyesi Sn. Dr. Levent Türkeri’ye, sağlık sorunları yaşadığı bir 
dönemde bile özverili çalışmaları ile bu veri tabanın oluşumunda 
büyük gayretleri bulunan Mesane Kanseri Çalışma Grubu başkan 
yardımcısı Sn. Murat Koşan’a, farklı disiplinlerin görüşlerini biz-
lere ileten ve alanı olan patoloji kısmının eksiksiz ve üst düzeyde 
planlanmasını sağlayan Sn. Dr. Kutsal Yörükoğlu’na,  ABD’de 
araştırmacı olarak çalışırken aradaki mesafelerin bilimsel iş üre-
timi için engel olmayacağını gösteren ve çok değerli katkıları 
olan Sn. Dr. İlker Tınay’a ve  değerli fikirleri için Sn. Dr Polat 
Türker’e en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların bu değerli kat-
kıları olmasaydı bu veri tabanı oluşturulamayacaktı.

Mesane Kanseri Çalışma Grubu olarak bu güne kadar çok sayıda 
birbirinden değerli çalışmalar üretilmesine karşın içlerinden bir 
çalışma bilimsel değerinin yanı sıra farklı bir özelliği ile ön plana 
çıkmaktadır. Halen derneğimiz başlkanlığını yürüten ve önce-
ki Mesane Kanseri Çalışma Grubu başkanı olan Sn. Dr. Sümer 
Baltacı’nın “İdame BCG tedavisi alan yüksek riskli kasa invaze 
olmayan mesane kanserli hastalarda ilk ve ikinci transürethral re-
zeksiyon arasındaki sürenin nüks ve progresyon oranlarına etkisi 
isimli çalışması British Journal  ofUrology Internationalis Ka-
sım 2015 sayısında “Ayın Makalesi”  seçilmiştir. BJU Int  Kasım 
2015 her zaman minnet, saygı ve özlemle andığımız ulu önde-
rimiz Atatürk’ün ebedi istiratgahı olan Anıtkabir’i dergi kapağı 
olarak yayınlamıştır. Bu olayın bizlere “En gerçek yol gösterici 
ilim ve fendir” diyerek yol gösteren Atamızın ölüm yıldönümüne 
denk düşmesi ayın makalesi seçilen bilimsel çalışmaya ayrı bir 
anlam kazandırmıştır. Arkadan gelen genç meslektaşlarımızın da 
bu hedefleri daha yukarılara çekmesi en büyük arzumuzdur.

Prof. Dr. N. Aydın Mungan,  
Mesane Kanseri Çalışma Grubu Başkanı

SALONLAR BİLİM IŞIĞIYLA AYDINLANIYOR

ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ MESANE KANSERİ ÇALIŞMA GRUBU:
ÜROTELYAL TÜMÖRLER VERİ TABANI VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Kongrenin bilimsel programı dün sabah yapılan Açılış Töreni ile başladı. İlk olarak 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağ Çal kürsüye gelerek, son zamanlarda yaşanan terör sal-
dırılarına ve böyle bir ortamda biraraya gelmenin zorluklarına değinerek, “Bu aynı za-
manda benim veda konuşmam. dernek içerisinde bana verilen görevleri elimden geldi-
ğince gerçekleştirmeye çalıştım. Sizlerin desteğiyle derneğin yönetsel pozisyonlarına 
da geldim. Böylesine önemli bir görevi, bu önemli şansı verdiğiniz için hepinize min-
nettarım” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sümer Baltacı ise, 
“Bilimsel, mesleki ve sosyal anlamda her zaman üst düzey bir kongre olan Üroonko-
loji Kongresinde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana 
üroonkoloji alanında çok çeşitli eğitsel faaliyetler gösteren, bir çok araştırma yapan 
Üroonkoloji Derneği, son yıllarda özellikle bu çalışmalarının ürünlerini daha fazla al-
maya başladı ve üroloji branşını dünyada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. 
Üroonkoloji Derneği olarak bu yıl da hem bilimsel hem sosyal anlamda yapabileceği-
mizin en iyisini yaparak güzel bir program hazırladığımızı düşünüyorum” dedi. Prof. 
Dr. Baltacı, kongreye katkıda bulunan herkese, ayrıca tüm katılımcılara teşekkürlerini 
sunarak sözlerini tamamladı.

Son olarak söz alan Ürolojik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adil Esen de, Bilimin ve bilime 
hizmet verenlerin evrenselliği ve tarih içinde ebedi yer alışını anlatan, M.S 410 yılında İskende-
riye’de geçen bir hikayeyi slaytlar eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Esen ayrıca Ürolo-
jik Cerrahi Derneği’nin kuruluşuna, kuruluşundan bu yana başkanlık yapan Hocalara, Derneğin 
gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklere ve diğer projelere değindiği konuşmasını, yaptıkları katkılar 
nedeniyle Üroonkoloji Derneği’ne teşekkürlerini bildirerek tamamladı.



Günümüzde ilaç sa-
nayi sağlık sektörü-
nün önemli bir unsuru 
olarak dikkat çekmek-
tedir. Neredeyse her 
önemli hastalığın te-
davisi için etkili ilaçlar 
mevcut hale gelmiştir.  
Fakat mevcut ilaç sa-
yısının hızla artışı ,bir 
takım problemleri de 
beraberinde getirmek-
tedir. Özellikle son yıl-
larda, dünya genelinde 

toplumların en büyük sorunlarından biri haline gelen 
ve yeterince üzerinde durulmayan uygunsuz ilaç kul-
lanımı sonucu; tedavide başarısızlık, yan etki riskinde 
artış, ilaçlara karşı direnç/tolerans gelişmesi, ilaç etki-
leşimi olasılığında artış, tedavi maliyetinin yükselmesi 
ve  hastaların ilaç bağımlısı olması sıklıkla gözlenir 
olmuştur.
Bu sebeple ilk defa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ta-
rafından 1985 yılında Nairobi de düzenlenen bir top-
lantıda, akılcı ilaç kullanımı “Hastaların ilaçları klinik 
gereksinimlerine uygun bir biçimde, kişisel gereksi-
nimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman dilimin-
de, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almaları 
için uyulması gereken kurallar bütünü”  olarak tanım-
lanmıştır. 

Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası verilerine 
göre ülkemizde, biz ürologların da sık reçete ettiği an-
tibiyotikler ve ağrı kesiciler en çok tüketilen ilaç grup-
ları olarak dikkat çekmektedir. Özellikle üriner sistem 
enfeksiyonları, operasyon öncesi profilaktik antibiyo-
tik kullanımı ve kronik pelvik ağrı  sendromu gibi has-
talıklar ürolojik açıdan uygunsuz ilaç kullanımının sık 
yaşandığı hastalık gruplarıdır.

Güvenli reçeteleme için, reçeteleme işleminin dört ba-
samağını (bilgi toplama, klinik kararın verilmesi, has-
tayla iletişim kurulması ve izleme-değerlendirme) iyi 
bilmemiz gerekir. Biz tıp doktorlarına düşen en önem-
li sorumluluk, hastalarda kişisel tedavi uygunluğunu 
değerlendirip doğru ilaç tedavisine başlamaktır. Has-
tamıza reçete ettiğimiz ilaç hakkında gerekli bilgileri, 
talimatları ve uyarıları anlatıp (yan etki, doz, kullanım 
şekli), tedavinin etkinliğini izlemek hayati önem taşı-
maktadır. 

Ayrıca sağlık politikası olarakta kamu farkındalığını 
ve bilincinin yükseltilip, eğitim müfredatına akılcı ilaç 
kullanımının dahil edilmesi, tanı tedavi kılavuzlarının 
hazırlanması, kanıta dayalı sağlık politikası ve akılcı 
ilaç kullanımı kültürünün daha da geliştirilmesi gerek-
lidir.
    
Op. Dr. Yavuz  Selim Süral
İzmir Ekonomi Üniversitesi SHMYO

Onikinci Üroonkoloji kongre-
si kapsamında gerçekleştirilen 
‘Böbrek ve Testis Tümörleri 
Kursu’nda çok değerli 8 mes-
lektaşımın katkılarıyla böbrek 
ve testis tümörleri ile ilgili gün-
cel bilgiler, tartışmalı konular ve 
ameliyat teknikleri gözden geçi-
rildi. 

Kursun ilk yarısı sunum ve video ağırlıklıydı. İkinci yarıda me-
tastatik böbrek tümörlerinde  vakalar eşliğinde bu evre hastalarda 
prognostik faktörler, risk sınıflandırmaları, hedefe yönelik tedavi 
çağında radikal nefrektominin zamanlaması ve tedaviye etkisi, 
sitoredüktif nefrektomi için hasta seçiminin önemi, hedefe yö-
nelik tedavide ilaç seçimi, ardışık tedavi, yeni ajanlar, metasta-
zektomi için uygun adaylar ve lokal rekürrenlere yaklaşım gibi 
konular tartışıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon 

Onkolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Müge Akmansu, Testis  Tü-
mörlerinde Radyoterapinin Güncel Yeri başlıklı sunumunda evre 
I seminomlarda aktif gözlem seçeneğinin ön planda , evre IIA ve 
B lerde ise radyoterapinin halen etkin tedavi seçeneği olduğun-
dan, ayrıca NCCN 2016 kılavuzlarında BT için takip kriterleri-
nin değiştiğinden ve normal organ dozu nedeniyle IMRT yerine 
konformal RT nin tercih edilmesi gerektiğinden sözetti. Prof. Dr. 
Bülent Akdoğan-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji 
ABD, Postkemoterapi Rezidüel Kitlelere Yaklaşım başlıklı su-
numunda; kemoterapi sonrası gerçekten hangi hastaların cerrahi-
ye gereksinimi olduğunu ve template’in nasıl olması gerektiğini 
tanımladıktan sonra bu tip cerrahiler için deneyimli merkez ve 
cerrahın önemini vurguladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Üroloji ABD’ndan Yrd. Doç. Dr. Yılören Tanıdır nefron koru-
yucu cerrahinin sınırları, endikasyonu belirleyen parametreler-
den sözederken PADUA ve RENAL gibi nefrometri skorlama 
sistemlerinin yanısıra hasta seçiminde hastaya ait yaş, cinsiyet, 
bazal böbrek fonksiyonu, tek böbrekli olma durumu, performans 

durumu, daha önceki cerrahiler ve komorbiditelerin önemini 
de vurguladı. Ayrıca Dr. Akdoğan sunumunda kendi yaptığı bir 
ameliyatın videosunu da paylaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Üroloji ABD’ndan Doç. Dr. Ömer Demir video su-
numunda böbrek tümörlerinde laparoskopik radikal nefrektomi 
ve parsiyel nefrektominin ilişkin teknik detaylarını ve püf nok-
talarını katılımcılarla paylaştı. Kursumuz, Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Üroloji ABD’ndan Prof. Dr. Sinan Ekici, Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD’ndan Doç. Dr. Yakup 
Kordan, Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Üroloji Kliniği’nden 
Uzm. Dr. Tayyar Alp Özkan, ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Medikal Onkoloji ABD’ndan Prof. Dr. Bülent Karabulut’un ka-
tılımıyla vakalar eşliğinde metastatik böbrek tümörleri paneli ile 
son buldu.

Prof. Dr. Süleyman Ataus
Kurs Direktörü

PROSTAT KANSERİ KURSU 

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

BÖBREK VE TESTİS TÜMÖRLERİ KURSU

12. Üroonkoloji Kongresi 
bilimsel etkinlikleri içe-
risinde “Prostat Kanseri 
Kursu”, Dr. Can Öbek 
başkanlığında gerçekleş-
tirildi. Kurs katılımcıları, 
konusunda uzman toplam 
8 konuşmacının prostat 
kanserindeki güncel konu 
ve değişen paradigmala-
rın ele alındığı sunumla-
rını dinleme fırsatı bul-
dular.

Dr. Ali Tekin, güncelliğini hiç yitirmeyen ve kullanıma ait 
önerilerin sürekli değişkenlik gösterdiği PSA, erken tanı/
tarama ve biyopsi konularında bilgi verdi. Değerlendirme-
sinde gereksiz tanı ve tedavinin güncel bir sorun olduğunu, 
PSA’dan daha duyarlı belirteçler ile bu problemin üstesin-
den gelinme ihtimali doğduğunu aktardı. 

Dr. Ender Özden, prostat kanseri görüntülemesinde multi-
parametrik prostat MR görüntülemenin daha sık kullanılır 
hale geldiğini anlattı. Bu görüntülerden elde edilen verile-
rin sadece lezyon görüntülemesinde değil, aynı zamanda 
görüntülenen bu lezyonlardan “hedefe yönelik” biyopsi 
örneklemesi yapılmasının da gündemimize girdiğine de-
ğindi. Özellikle günlük pratiğimizde çok aşina olduğumuz 
TRUSG ile mpMR görüntülerinin “füzyon” tekniği ile 
örtüştürülmesi ve biyopsi alırken kullanılmasının dikkat 
çekici gelişmeler olduğundan söz etti. Tüm vücut MR ve 
PSMA PET’in evrelemedeki katkıları da bu konuşmada 
gündeme geldi.

Dr. Talha Müezzinoğlu’nun “Aktif İzlem – Neden önemli, 
kime ve nasıl uygulanmalı?” başlıklı konuşmasında aktif 
izlem hakkında genel bilgiler aktardı ve multiparametrik 
MR kullanımıyla giderek daha çok hastanın bu tedavi seçe-
neği açısından değerlendirileceği öngörüsünde bulunuldu. 

Dr. Yavuz Akman ise gelişen moleküler görüntüleme tek-
nikleri ile birlikte gündemimize giren yeni bir hasta gru-
bunun tedavisinde neler yapabileceğimizi tartıştı. Lokalize 
küratif tedavi sonrası ‘oligonüks’ tespit edilen hastalarda 
rutinleşmiş ADT yerine, uygulanabilecek kurtarma lenf 
nodu diseksiyonu ve stereotaksik radyoterapi yöntemleri-
ne ait bilgiler verdi ve bu tedavi yöntemleriyle oligonüks 
saptanmış seçilmiş hastalarda kastrasyon direncinin gecik-
tirilebileceği ve hatta sağkalım avantajı sağlanabileceğini 
belirtti.

Dr. Kamil Çam’ın hormonoterapi hakkında bilgiler verdiği 
konuşmasında, hormonoterapinin lokal ileri ve orta-kötü 
hastalıkta radyoterapiye adjuvan, lenf nodu pozitif hasta-
larda prostatektomiye adjuvan kullanımının sağladığı sağ-
kalım avantajından bahsetti ve metastatik hastalıkta kul-
lanımdaki maliyet yükü ve yan etkilerin takibi açısından 
dikkatli değerlendirmenin yapılması gerektiğini vurguladı. 

Dr. Nil Molinas Mandel, kastrasyon naive metastatik has-
talıkta yeni veriler ışığında kemoterapiye pek çok hastada 
tedavinin başlangıcında, hormonal tedavi ile birlikte baş-
lanabileceğini ve bu şekilde çok ciddi sağkalım avantajı 
sağlanabileceğinden söz etti.

Prof. Dr. Can Öbek
Kurs Direktörü

YENİ GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA METASTATİK 
PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE DOSETAKSELİN 
OPTİMAL YERİ NERESİDİR?

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM,  

12. Üroonkoloji Kongresine hoşgeldiniz. Derne-
ğimizin tüzüğünde kuruluş amacımız “... ürolojik 
onkoloji alanında ve onunla ilgili bütün tıp ve di-
ğer bilim dallarında, bilimsel ve mesleki çalışma-
ları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile 
her türlü bilimsel araştırma, organizasyon ve ça-
lışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik 
etmek ...” olarak tanımlanmıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda bilimsel toplantılar, seminerler, kurslar, 
sempozyumlar, ulusal ve uluslararası kongreler 
düzenlemek ve dergi, kitap ve diğer basılı ve 

elektronik bilgi işlem faaliyetleri ve benzeri yayınlar yapmak, ayrıca fakülte ve 
uzmanlık sonrası eğitim ve akademik geliştirme çalışmaları düzenlemek, derne-
ğimizin faaliyetleri içerisinde tanımlanmıştır. 

Bu hedeflere ulaşmak, meslektaşlarımız arasındaki mesleki işbirliği düzeyini 
yükseltmek ve tüm bunları yaparken üroonkoloji alanında ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilime katkıda bulunmak amacıyla, ortaklaşa bilimsel araştırma proje-
leri gerçekleştirmek derneğimizin temel aktivitelerinden biridir. Bu türden bi-
limsel çalışma önerilerinin oluşturulması, toplanması ve ön hazırlıklarının ya-
pılması, koordinasyonunu sağlamak üzere derneğimiz bünyesinde Böbrek-Testis 
Tümörleri, Mesane Tümörleri, Prostat Hastalıkları, Yaşam Kalitesi, Patoloji 
çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu çalışma grupları yıl içerisinde değişik za-
manlarda toplantılar yaparak ve elektronik haberleşme sistemlerini kullanarak 
değişik proje önerilerini gözden geçirmekte ve dernek üyelerine sunulacak hale 
getirmektedirler. Çalışma grupları toplantıları isteyen tüm üyelerimize açıktır. 
Her türlü araştırma projesi önerisinin ilk önce ilgili çalışma grubu başkanlığına 
iletilmesi gerekmekte ve söz konusu projeler bu grupta ön-değerlendirme işle-
minden geçirildikten sonra “Bilimsel Toplantılar”da sunulmaktadır. Söz konusu 
“Bilimsel Toplantılar”, derneğimiz üyelerinin katıldığı bir genel oturumda araş-
tırma projelerinin son halinin gözden geçirilmesi ve onaylanması süreci olarak 
tanımlanabilir. Yılda iki kez yapılmakta olan (Bahar ve Güz dönemi) bilimsel 
toplantılarımız, derneğimizin tüm üyelerinin katılımını öngörmekte ve bu amaçla 
da derneğimizin olanakları mümkün olan en üst düzeyde, ulaşım ve konaklama 
desteği sağlamak üzere kullanılmaktadır. Başka hiç bir bilimsel amaçlı dernekte 
örneği görülmemiş olan bu genel katılım sağlama çabasına derneğimiz üyeleri-
nin büyük çoğunluğunun destek vermesi ve katılması çok sevindiricidir. Üroon-
koloji alanında pek çok çalışmanın gözden geçirildiği ve tartışıldığı toplantılar, 
hepimiz açısından öğretici ve yönlendirici olmuştur. Bu toplantıların bir diğer 
önemli özelliği de meslektaşlarımız arasında sosyal dayanışma ve iletişim konu-
larında da olumlu bir ortam yaratmasıdır. 

Her kongre döneminde olduğu gibi bu yıl da Güz Toplantısını kongre öncesinde 
gerçekleştirdik. Çok başarılı ve verimli bir toplantı oldu. Derneğimiz bünyesinde 
pek çok bilimsel proje hayata geçirilmiştir. Üroonkoloji Derneği Bahar ve Güz 
toplantılarında önerilen ve çok merkezli olarak yürütülen bu çalışmaların büyük 
çoğunluğu uluslararası prestijli dergilerde yayınlanmaktadır. En son 1 ay önce 
Derneğimiz çatısında mesane çalışma grubunun makalesi BJUI’da ayın makalesi 
olarak seçilmiştir. Hem Ülkemiz hem de derneğimiz adına bunun gibi gurur veri-
ci birçok çalışma ve bilimsel faaliyet Güz ve Bahar toplantılarında şekillenmek-
tedir. Bu toplantılara tüm üyelerimiz katılabilirler. Tüm dernek üyeleri özellikle 
genç üyeler tamamen açık bir platformda ilgili çalışma grubunda çalışma önerile-
ri sunabilirler.  Herkesin çalışmalara hasta koyabileceği veya proje önerebileceği 
bir platformdur. Pek çok genç akademisyen için çok merkezli çalışma deneyi-
mi, proje oluşturma, bilimsel çalışma yürütme, uluslararası dergilerde yayın gibi 
akademik katkı sağlayan bir ortam sağlanmaktadır. Bundan sonraki yıllarda da 
giderek artan üye sayımızla, daha büyük ve verimli toplantılar yapmak, derneği-
mizin belli başlı hedefleri arasında yer almaktadır. 
Hepinize verimli ve başarılı bir kongre dilerim. 

Prof. Dr. Güven Aslan 
Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri

DERNEK ÇALIŞMALARI



KONGREDE DÜNDEN İZLENİMLER
SIU Konferansı - Böbrek Kanseri Tedavisini Değer-
lendirmede Kalite Göstergeleri 
Üroonkoloji Kongresi bilimsel programı ilk gün sabah panelinde 
SIU (Société Internationale d’Urologie) konferansı kapsamında Dr. 
Simon Tanguay “Böbrek kanseri tedavisini değerlendirmede kali-
te göstergeleri” başlıklı sunumunu yaptı. Dr. Tanguay’ın sunumu 
kapsamında “Bakım Kalitesi” kavramı “doğru zamanda, doğru 
yöntemle, doğru kişi üzerinde doğru şeyleri yaparak olabilecek en 
iyi sonuçları elde etmek” olarak tanımlandı. Bakım kalitesi kav-
ramının sağlık alanında gittikçe artan oranda önem kazandığı ve 
birçok ülkede kalite ölçümlerine zaman içerisinde daha çok önem 
verileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Kalite göstergeleri, hiz-
metin verildiği yapıya, hastanın tedavi aldığı sürece ve tedaviye 
bağlı göstergeler olmak üzere 3 ana başlık altında toplandı ve bu 
göstergelerden en önemli ve zorlayıcı olanının ise tedaviye bağlı 
göstergeler olduğu vurgulandı. Bakım kalitesinin, sistemin içinde 
yer alan hastalar, sağlık profosyonelleri, sigorta şirketleri ve dev-
let olmak üzere her sektör için farklı beklentilere sebep olduğu ve 
özellikle bu beklentilerin optimum şartlarda karşılanabilmesi için 
kalite göstergelerinin paylaşıma açılmasının çok önemli olduğunu 
belirten Dr.Tanguay bu paylaşımın neticesinde farkındalığın artaca-
ğı, klinisyenin gelişmeleri ve standartları yakalamasının daha kolay 
olacağını vurguladı. Bu bağlamda kalite göstergelerinin güvenilir 
ve geçerliliğinin önemine değinildi. Kalite göstergelerini geliştir-
mek için kişisel geri bildirimin önemine de değinen Dr. Tanguay, 
Maruthappu ve ark’nın yayınlamış olduğu bir derleme kapsamında 
bu geri bildirimin cerrahi performansı iyileştirerek maliyeti azal-
tarak etkililiğini de artırabileceğini bildirdi. Kalite göstergelerinin 
gelişime yardımcı olabilmesi için veri tabanı oluşturulması ve bu 
veritabanına kaliteli bir şekilde veri girilmesinin önemine deği-
nen Dr.Tanguay bu veritabanına girilecek verilerin merkezler arası 
farklılıkları önleyebilmesi amacıyla “S.M.A.R.T” (Smart, Measu-

rable, Accepted, Realistic, Timely) kısaltması ile belirttiği özgül, 
ölçülebilir, kabul görmüş, gerçekçi ve zamanında yapılmış akıllı-
ca göstergelerin kullanılmasını önerdi. İsveç’te kullanılmakta olan 
veri tabanı değerlendirmeleri neticesinde 2005-2013 yılları arası 
bakım kalite göstergelerinin zaman içerisinde gittikçe artan bir 
oranda iyileştiği ve cerrahi sonuçlar açısından kılavuzlara yaklaş-
mayı motive ettiği belirtildi. Bu inceleme dahilinde kalite gösterge-
leri olarak belirtilen parametreler; kayıt kapsama oranı, izlenen yol 
raporları, preop toraks BT çekimi, cT1a hastalara yapılan parsiyel 
nefrektomi, cT1b ve T2 hastalara yapılan laparoskopik nefrekto-
mi, deneyimli merkezde yapılan cerrahi oranı olarak gösterildi. 8 
yıl içerisinde neredeyse tüm hedeflerin gerçekleştirildiğini belirten 
Dr. Tanguay, verilerin girilmesi neticesinde kayıp veri oranının her 
geçen yıl azaldığını, farkındalığın ve kılavuzlara bağlılığın arttığı-
nı söyledi. Kanada’da kullanılmakta olan böbrek kanseri araştırma 
veri tabanını kullanarak yapılmış olan bir araştırmanın sonuçlarına 
değinen Dr. Tanguay bu araştırmadaki kalite göstergelerini 7 baş-
lık altında topladı. Bu başlıklar tarama, tanı/prognoz, lokalize-ile-
ri-metastatik hastalıklarda cerrahi değerlendirme, takip ve sonuçlar 
olarak belirtildi. Bu verilerin klinisyenler tarafından web üzerinden 
veri tabanına girildikten sonra nasıl toplandığı ve değerlendirildi-
ği hakkında şemalara yer veren Dr. Tanguay bu veriler neticesin-
de parsiyel nefrektomi oranlarının arttığını ve takip stratejilerinin 
olumlu olarak değiştiğini belirtti. Konuşmasının sonunda SIU hak-
kında kısa bir bilgi veren Dr. Tanguay SIU’nun özellikle eğitim ve 
yardım konularında önemli çalışmalarının olduğunu belirtti ve katı-
lımcıları 2016’da Buenos Aires’te yapılacak olan SIU konferansına 
davet ederek sunumuna son verdi.

Dr. İlker Çelen
Denizli Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği 

Tartışma: Prostat Kanserinde Olgu Temelli Tarama
Dr. Klotz, Üroonkoloji Derneğimizin değerini vurgulayarak ve 
terör olaylarını kınayarak sözlerine başladı. 1970’den günümüze 
PSA tarihinden bahsetti ve sunumuna şu şekilde devam etti:
“PSA prostat kanseri tanısı açısından çok değerli bir test olarak bi-
linir. Ancak PSA’nın günümüzde kullanımını önermeyen kurum-

lar giderek artmaktadır. Bu konuda farklı görüşler mevcut. Düşük 
dereceli kanser fazla mı tedavi ediliyor? Hangi yaş grubunda PSA 
hangi sıklıkla bakılmalı, bunlar kılavuzlarda belirtiliyor. Şu da bir 
gerçek ki, PSA kullanılmaya başlandığından beri kansere bağlı 
ölüm oranları azalıyor”

Dr. Klotz, tarama testi olarak PSA ile ilgili geniş çaplı çalışma-
lardan bahsederek, “Özellikle PLCO çalışması, PSA taramasının, 
prostat kanserinin mortalitesinin azaltılmasında çok önemli oldu-
ğunu göstermiştir. Welch ve ark. yaptığı çalışmada PSA, mamogra-
fi ile kıyaslanmış, mamografinin aslında PSA kadar etkili olmadığı 
gösterilmiştir. Özellikle genç hastalarda erken taramanın yapılması 
bu kişilerin ileriki dönemde prostat kanserine yakalanma riskinin 
öngörülmesi açısından değerlidir. USPSTF gibi PSA taramasına 
karşıt görüş bildiren çalışmalardan sonra tarama yapılan hasta sa-
yısının azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak, hiçbir şey yapmamak-
tan ziyade, akılcı bir tarama programı uygulamak ön plana çıkıyor. 
Akılcı tarama ise, 40-70 yaş arası hastalara yapılması, 2-5 yılda bir 
PSA testi yapılması (düşük riskli grupta), nomogramların ve biyop-
sinin yerine geçebilecek MR gibi testlerin uygulanması şeklinde 
düşünülebilir” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Yrd. Doç. Dr. İyimser Üre
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fak. Üroloji AD 

Tartışma: Hedef Yokluğunda Prostat Biyopsisi
Dr. Mark Emberton ve Dr. Laurence Klotz’un konuşmacı oldukla-
rı bu oturumda Dr. Klotz prostat biyopsisinin dezavantajlarından 
bahsettikten sonra multiparametrik manyetik rezonans görüntüle-
me (mp-MRG) ile ilgili bilgilerini paylaştı. Çeşitli randomize pros-
pektif çalışmalardan örnekler verdiği sunumunda özellikle mp_
MRG ile prostat görüntülemesinin prostat kanseri tanısında negatif 

prediktif değerinin oldukça yüksek olduğunu ve bu görüntüleme 
yönteminde lezyon saptanmayan durumlarda biyopsinin ötelenebi-
leceğini önerdi. Bunun nedeni olarak negatif mp_MRG durumun-
da yapılan sistematik biyopsi sonrası klinik olarak anlamlı kanser 
oranlarının çok düşük olduğunu belirtti. Dr. Klotz mp_MRG ile 
özellikle klinik anlamlı kanserlerin yakalanma oranlarında önemli 
bir artış sağlandığını belirtti. 
Dr. Klotz’dan sonra sonra söz alan Dr. Emberton konuşmasına gö-
rüntüleme kalitesinin önemine değinerek başladı ve mp_MRG’de 
şüpheli kalındığı durumlarda sistematik biyopsilerin önemli oldu-
ğunu ve klinik anlamlı kanser oranlarının bu gibi durumlarda %20 
oranlarına ulaşabildiğini bildirdi. Sistematik biyopsinin nasıl ol-
ması gerektiği konusundaki şematik sunumundan sonra template 
prostat biyopsisinin tanısal etkinliği arttırabileceğini önerdi. Dr. 
Emberton STHLM3 gibi yeni belirteçler kullanıldığında PSA ile 
karşılaştırıldığında sistematik biyopsi kullanılarak klinik olarak 
anlamlı kanserlerin yakalanma oranlarının arttığını fakat bunun 
için zamana ihtiyaç olduğunu bildirdi. Tartışma sonunda ise her iki 
konuşmacı bugün için yüksek PSA ile karşılaşıldığında ilk biyop-
side standart yaklaşımın halen sistematik biyopsi olduğunu, çünkü 
mp-MRG’nin her hastada yapılabilmesi için daha yaygın kullanı-
mının ve devam eden çalışmaların sonuçlarınn beklenmesi gerek-
tiğine vurgu yaptılar. 

Uzm. Dr. Ozan Bozkurt, FEBU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Aktif izlem için hasta seçimi: Endikasyonu genişle-
tebilir miyiz?
Son günlerde popüler hale gelen düşük riskli Pca’da aktif izlem 
uygulanması konusunda bilgi veren Dr. Klotz öncelikle aktif izlem 
için nelerin değiştiğinden bahsetti. Günümüzde artık düşük risk-
li hastalarda gereksiz tedavinin daha çok farkında olduğumuz ve 
dolayısıyla aktif izlemin daha fazla kabul gördüğünü belirtti. Özel-
likle mikrofokal gleason 6 hastalığın yaşlılığın getirdiği bir durum 
olduğu ve gleason 6 hastalığın metastazla ilişkili bir durum olma-
dığı, dolayısıyla bu hastaların çoğunda aktif izlemin tercih edilmesi 
gerektiği yine vurguladığı diğer konulardı. MRI’ın bu hastalarda 

bize karar vermede çok yardımcı olduğu ve gleason 6 hastada eğer 
MRI’da lezyonlar varsa aktif izlem yapılmaması gerektiğini vurgu-
ladı. Yeni bir bilgi olarak gleason 6 için yüksek kanser volümünün 
yüksek grade hastalık için bir risk faktörü olduğunu belirtti. Dr. 
Klotz yaptığı sunumda temel olarak Pca’da gereksiz tedavi oranını 
azaltmanın biz ürologların sorumluluğunda olduğu mesajını verdi. 

Yard. Doç. Dr. Oktay Üçer
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Cerrahi Sonrası: İzlem  / Adjuvant Radyoterapi / 
Erken Kurtarma Radyoterapisi
Prostat kanseri cerrahisi sonrası adjuvan radyoterapi ile birlikte 
olumsuz patolojik sonuçları olan hastaların sağ kalımında ciddi 
ilerlemeler ortaya çıktı. MD Anderson Cancer Center Radyasyon 
Onkolojisi bölümünden Dr. Deborah A. Kuban dün yaptığı sunum-
da devam eden randomize çalışmaların ön sonuçları ile adjuvan rad-
yoterapi mi yoksa erken kurtarma radyoterapisi mi sorularına yanıt 
verdi. Özellikle ekstraprostatik yayılım, seminal vezikül ve cerrahi 
sınırda tümörü bulunan hastalarda radyoterapinin biyokimyasal ve 
lokal nüksleri azaltarak klinik ilerlemeyi yavaşlattığını vurguladı. 
Ancak adjuvan radyoterapinin metastaz ve genel sağ kalım üzerine 
olan etkilerinin henüz netleşmediğine de dikkat çekti. Adjuvan rad-
yoterapi uygulanmasının takip grubuna göre daha iyi sonuçları olsa 
da halen devam eden randomize çalışmaların sonuçlarını beklerken 
hastalar ile avantajlar ve dezavantajların konuşularak bu patolojik 
özellikleri olan hastalara adjuvan radyoterapi önerilmesinin gerek-
tiğini ortaya koydu. 

Dr. Tayyar Alp Özkan
Kocaeli Derince Devlet Hastanesi

Prostat Kanserinde Fokal Tedavi: Yeni Öngörüler
Dr Mark Emberton’un yaptığı sunumda, tıbbın diğer alanlarında-
ki tedavilerde olduğu gibi gelecekte prostat kanserlerinde de fokal 
tedavilerin kişiye özel olacağını vurguladı. Aktif izlem kriterleri-
ne uygun olan fakat herhangi bir nedenle aktif izlemin yapılma-
yacağı hastalarda fokal tedavi seçeneklerinin bir alternatif tedavi 
olabileceğini belirtti. Ürolojinin diğer alanlarıda olduğu gibi uygun 
olan prostat kanserli hastalarda, fokal tedavi yöntemleri ile organ 
koruyucu yaklaşımın öne çıkabileceği vurgulandı. Görüntüleme 
yöntemlerindeki gelişmelere bağlı olarak tümöral alanın daha iyi 
lokalize edildiğini ve  bu alana daha etkin tedavinin uygulandığı 
söylendi. Yine teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak fokal teda-
vilerde  rektum, üretra ve nörovasküler demetin daha iyi korundu-
ğunu ve böylece kontinans ve erktil fonksiyonun  % 90 oranında 
korunduğu belirtildi. Gleason skoru 3+4 olan ve düşük volümlü 
prostat kanseri olan yaşlı hastalarda fokal tedavi yöntemlerinin bir 
tedavi seçeneği olabileceği vurgulandı. Fokal tedavi seçeneğinin 
diğer tedavi yöntemlerine göre daha ucuz olduğu belirtildi. Konuş-
manın sonunda fokal tedavilerden sonra kontrol biyopsisinin doğru 
yerden yapılıp yapılmadığından nasıl emin olunduğunun sorulması 
üzerine konuşmacı, kontrol biyopsisinin Manyetik Rezonans Gö-
rüntüleme ile yapılmasının uygun olduğunu ve görüntüleme sonuç-
larına güvenmemiz gerektiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Hasan Deliktaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD.

Hipofraksinasyon ve  Stereotaktik Radyasyon Teda-
visiyle Daha Kısa Sürede Radyoterapi: Uygun Te-
davi mi? 
Düşük doz radyoterapi uygulaması, tümör hücrelerine kıyasla rad-
yasyon hasarına uğramış olan normal dokuda iyileşmeye izin verdi-
ği için lokalize prostat kanserindeki standart radyoterapi uygulama-
sı 7-9 hafta süren 1,8-2 Gy fraksiyonlar ile gerçekleştirilmektedir. 
Radyoterapi uygulamalarındaki gelişmeler neticesinde, radyoterapi 
dozunun yükseltilmesi ile (Hipofraksiyonasyon) biyolojik eşdeğer 
dozun (BED) standart uygulamalara göre daha yüksek olacağı ve 
böylece kanser kontrolünün daha iyi sağlanabileceği vurgulanmak-
tadır. Orta hipofraksiyonasyon (2,5-4 Gy fraksiyonlar ile toplam 
52-72 Gy/19-30 fraksiyon) uygulanan hastalara ait çalışmaların 
sonucuna bakıldığında henüz uzun dönem sonuçlara ulaşılmamış 
olmakla beraber onkolojik sonuçların ve komplikasyon oranlarının 
konvansiyonel yöntem ile benzer olduğu; stereotaktik vücut radyo-
terapisi olarak da bilinen aşırı hipofraksiyonasyon (5-10 Gy frak-
siyonlar ile toplam 35-50 Gy/≤5 fraksiyon) uygulanan hastaların 
kısa dönem sonuçlarına bakıldığında ise başarı oranlarının daha iyi 
olmadığı ve kolostomiye giden ciddi gastrointestinal yan etkilerin 
olduğu görülmüştür. Özet olarak, orta hipofraksiyone radyoterapi 
güvenli ve uygulanabilir gözükmekle beraber düşük ve orta riskli 
lokalize prostat kanserinde hipofraksiyone radyoterapi henüz stan-
dart tedavi değildir. Randomize klinik çalışmaların uzun dönem 
sonuçları beklenmelidir.

Dr. Uğur Yücetaş
S. B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği



ÇOK RENKLİLİĞİN 
ÖNEMSİZ OLDUĞU
ÇOK RENKLİLİKTE 
BİR ÜLKE 

Mevcut uçaklar arasında en büyüklerinden, tamamı dolu, Air Fran-
ce’in koca hantal uçağı tüy gibi Küba dönüşü Paris Charles de 
Gaulle havaalanı pistine indiren pilota kabinden alkışlar yükseldi. 
Türkiye’de alışkın olduğumuz ancak Fransa’da rastlamadığımız bir 
adetti bu. Hemen arkasından bir rica duyuldu “Pilota da bahşiş top-
layalım!!! “İş bu “istek” komikti ancak mantıksız değildi. 
Bahşiş, işini iyi yapanların, hizmetlerinden memnun olanlardan, 
verilen ücretten ayrı olarak talep edildiği söylenen bir ücretti çün-
kü. Bu tanımlamaya  göre de Air France uçuşundaki, işini çok, çok 
iyi yapan pilot da bahşişi fazlasıyla hak etmişti.. 
Bu bahşiş konusu sanırım Küba gezisinin özü, özetiydi. 
Küba’da adım başı, hatta turlar içinde tur bahanesiyle o kadar çok 
bahşiş talepleri oldu ki... Sıkça duyulan kelimeler, boligrafo,  jabon, 
champu, Cohiba puro, taxi – son ikisi anlaşılır, ilk üçüyse sırasıyla 
kalem, sabun ve şampuan. Kâbusa dönüşmüş takılmış plak gibiydi 
– o kadar çok duydum ki dönüşte uzun süre yankılanması sürdü.
Duyumlarımın aksine havaalanında Küba’ya giriş formaliteleri çok 
kısa sürdü, gümrük memurları da güler yüzlüydü.. 
Sonrasında fiyatı standartlaşmış bir taksiye binerek önceden rezer-
ve ettiğimiz Havana :Central’deki casa particular’ımıza varıp ta 
Maria Rosa’yla tanıştık. İlk izlenim, daha sonrasında göreceğimiz 
örneklerle  pekişecekti. 
 Küba çok renkliliğin önemsiz olduğu çok renkli bir ülkeydi. İlk 
kez zenci, beyaz, melezliğin farklı tonlarında insanların renkleri-
ne göre sınıflanmadan uyum içinde rengarenk , göz alıcı kıyafetler 
içinde bir arada yaşadıklarını gördük. İşte bu renk cümbüşüydü, 
Küba’yı film platosuna çeviren. Bu platonun oyuncuları Kübalılar, 
kadınları, erkekleri, fit görünümleri, güzellikleri/yakışıklıklarıyla 
değme mankenlere taş çıkartabilirlerdi. 
Sıcakkanlı, cana yakın, geveze, misafirperver ve çok devrimci Ma-
ria Rosa’nın evinde mutlu günler geçirdik. Saatler süren yol yor-

gunluğumuza aldırmayan Maria Rosa’nın bizi hemen “mutlaka 
görülmesi gerekli” dediği Devrim meydanına götürmesine zorlukla 
engel olabildik. Ancak bu kadar devrim sever olan Maria Rosa’nın 
sonradan bir şekilde Jamaica pasaportu elde etme ve dolayısıyla 
yurt dışına çıkma fırsatı olunca gösterdiği sevincini anlatamam, bu 
ilerde tüm Küba gezim boyunca göreceğimiz “anlamakta zorlan-
dıklarımız”ın ilkiydi.. 
Mazimizdeki çok kısa sürelerde binlerce km yol alma özgüveniyle 
Küba’da da rahat dolaşabilmek amacıyla araba kiralamak istedik 
ancak vazgeçmek zorunda kaldık, rahat araba kiralanmak için Küba 
asla uygun bir yer değildi çünkü. Baş neden feci bir işaretlememe 
ve tabela yokluğu. Ve üstelik artık güncelin olmazsa olmazlarından 
GPS navigatörler buralarda çalışmıyordu. Kiralık arabaların pla-
kaları farklı renkte – kırmızı, nerede olursanız olun, “ben kiralık 
arabayım” şeklinde göze batıyor ve bu da  ara, tenha sokaklara park 
etme zorluğunu doğurabilirdi (evet, Küba nispeten güvenli ama 
yine de bu güveni abartmamak gerek) 
Bunun üzerine yerel turlara yöneldik. Öncelikle paket program-
la Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara ve Sancti Spiritus’u gezdik. 
Cienfuegos, ferah, aydınlık bir Karaip kasabasıydı. Dünya kültür 
mirasındaki Trinidad ise beklentilerime göre hayal kırıklığına uğ-
rattı -benzerlerine göre çok daha bakımsız ve hırpaniydi. Biraz dı-
şında kaldığımız sayfiye yerindeki her şey dahil otelin ise bizim 
Akdeniz bölgesindeki akranlarından öğreneceği çok şeyi vardı. 
Santa Clara, Che Guevera’nın mezarının bulunduğu, önemine uy-
gun görkemde bir yerdi. 
Yine Havana’dan aldığımız bir turla bu kez batıya, Pınar del Rio 
ve Viñales’e gittik. Tabiat aniden değişti. Tütün cenneti, yemyeşil, 
bereketli topraklar. Geziye renk katıcı olarak bir mağara gezisiyle 
boyanmış bir kaya  eklenmişti. 
Tur olmadığı için otobüsle adanın en güneydoğusundaki Santiago 
de Küba’ya da gittik. Başkent Havana’dan sonra ikinci en büyük 
şehir. Yıllar önce kaldırılan tramvaylardan arta kalan rayları, iniş-
leri yokuşlarıyla, kolonyal evleriyle hoş bir şehirdi. Buradaki Casa 
de Trova’da dinlediğimiz müzikler harikaydı. Türk olduğumuzu 
duyan müzisyenlerden biri heyecanla Türkiye’de, Bodrum’da iki 

ay çaldığını, sebze bolluğumuzu unutamadığını anlattı. 
Kalışımız hafta sonuna denk düşünce, ana meydan Parc Cespe-
des’te belediye orkestrasının düzenlediği harika konseri, dolunay 
dekorunda dinledik.Küba milli marşı sonrasında orkestra birbirin-
den güzel Hollywood film müzikleriyle konserini sürdürdü. Baş 
duşman ABD’nin Hollywood’unun… 
Santiago de Cuba, etrafıyla hayli yaygın bir şehirdi. İki gün boyun-
ca aldığımız  yerel turlarla ancak  gezebildik. Karayip korsanları 
hedefi kaleyi gezdik, denize girdik, hayli başarılı şovları olan bir 
yunus gösteri merkeziyle araba müzesini gördük. Araba müzesin-
de, ayrıca devasa zengin bir minyatür araba koleksiyonu da vardı. 
Şehrin merkezindeki hoş iki müze de Santiago de Küba gezimizi 
verimli kılmış oldu. 
Boşta kaldığımız günlerde eski Havana’nın dokusunu hissetmeye 
çalıştık. Hızla restore edilmeye çalışılan harika mimari yapılar, so-
kaklardaki canlılıkla bence Havana’ya klasik turlarda ayrılan 1- 2 
günle haksızlık yapılmış oluyor. 
Küba’ya tursuz, tek başına İspanyolca bilmeden gitmek, araban 
olmadan ABD’yi dolaşmak veya ayakkabısız, çorapsız taşlı çakıl-
lı bir yolda yürümek gibi – imkansız değil, yürürsün, yürümesine 
ancak  zorlanırsın. Belli başlı turistik bölgeler dışında Ingilizce hiç 
işe yaramıyor. 
  
GEZİMİZDEN ARTA KALANLAR, ANLAMDIRMAKTA 
ZORLANDIKLARIMIZ 

  * Küba’da zorlama bir Ernest Hemingway’den sinekten yağ çıkar-
ma çabaları vardı. 
Bodegida del Medio ünlü çünkü burada içkisini yudumluyormuş 
– Katedral’e çıkan ara dar sokaklardan birinde miniminnacık bir 
bardı sadece. Aralarında parayla gezilen kaldığı otel Ambos Mun-

dos’taki odası dahil olmak üzere birçok yerde ad reklamından  isti-
fade edilmeye çalışılıyor, oysa biraz sağduyu sahibi olanlar Hemin-
gway’in Küba’yı sadece özel zevkleri için kullandığı, ona hiçbir 
hayrının olmadığını anlatıyorlar. 
* Che Guevera’nın yakışıklı fotoğrafını tablolarda, tişörtlerde, he-
diyelik eşyalarda görmeye alıştım ama bir sinek kovucu olarak ve 
bizi gezdiren otobüsümüzün  farında da görmek.... 
* Cienfuegos’ta, dünya kültür mirası listesindeki meydandaki tiyat-
rosu yapan bir köle tüccarıymış. Hasta, işe yaramaz köleleri satıp 
alıp, iyileştirerek tekrar sattıktan elde ettiği kazançtan yapılmış. 
Böylesine (vicdani?) bir ticareti anlamdırmakta zorlandım. 
* Dilenciler karasinek gibiydi (jabon, champu, boligrafo...), belli 
bir mesafeden rahatsızlık verici hallerini sürdürüyorlardı. Polisten 
yardım istemek mi? Polisten de dilendiklerini görünce… 
*-* Temel dilenme maddeleri sabunun (jabon) yapımında pahalı 
ham madde gerekmiyor - ortalıkta bolca bulunan yağ, kum var Baş-
ka hiçbir yerde rastlamadığım bu dilenciliğin sebebi neydi?
*-* Cam hayli kıt bir madde. Birçok evin penceresi camsız, vit-
rinlerde kırık camlar özenle koli bandıyla yapıştırılmış durumda. 
Buna rağmen çok tüketilen, etrafta hoyratça atılan sayısız cam rom 
şişesi vardı.. 
Neden kendileri yapmıyorlardı? Ortalıkta hakim sıcak iklimin ve 
üretirsen/çalışırsan da üretmezsen/ çalışmasan da aynı kazancı elde 
edersin yönetimsel zihniyetin hakimiyeti mi?  
*-* Tarih doçenti ve halen İngiliz filolojisinde ders verdiği söyle-
yen rehberimiz yediği mandalinasının kabuğunu alenen camdan 
dışarı attı. Çekim yaparak önümde yürüyen yakışıklı Küba TV ka-
meramanı, purosunun arta kalanı yere fırlatarak uluorta tükürdü. 
Anlattıklarım, gördüklerimin buzulun su üzeri görünenler misali, 
çok az bir kısmıydı 
Öncelikle, özellikle belirmeliyim, ben bir temizlik, steril ortam 
tutkunu değilim. Gezmiş olduğum geri kalmış ülkelerde pis yer-
ler gördüm ama yüksek eğitim, %99’larda okur yazarlık oranıyla 
övünen bir ülkede bu pisliği ve anti çevreciliği algılamakta hayli 
zorlandım. 
*-* Türkiye’de çok bürokrasi var diye şikayet edenlere, Küba ge-

zisi çok iyi gelir. - “İşe insan değil de insana iş” örnekleriyle. San-
tiago de Küba’nın ana meydanına bakan ufacık müzede girişte bir 
görevliye parayı ödeyerek biletimi aldık. Hemen yanındaki görevli 
biletimizi yırtarak yarısını aldı, onun yanındaki ise kalan biletimizi 
kontrol ederek içeri girmemize izin verdi. Üçünün de rahatlıkla ba-
karak kontrol edebilecekleri salonu ise ayrı iki görevli denetlemek-
le görevliydiler. Benzer bir olay Viazul otobüs şirketinde yaşadık. 
Bir bilet almak için tam üç ayrı kuyrukta sıra bekleyerek – birinci 
kuyruktan otobüste yerin olup olmadığını öğrendik, ikinci kuyruk-
tan biletimizi satın aldık, üçüncü ve son kuyruktan ise aldığımız 
bilete koltuk numarası tahsis edildi. Otobüse binerken ise birinci 
görevli biletimizi listesinde olup olmadığını kontrol etti, ikinci gö-
revli biletimizin yarısını yırtarak otobüse buyur etti. 
*-* Mağazalarda yokluk sebebi olarak ambargo, fakirlik gösteri-
liyordu ancak çok, çok pahalı whisky, konyak gibi ithal içkilerin 
bulunması  açıklanamıyordu. 
*-* Atatürk’ün sahile yakın bir parkta çok hoş bir büstü vardı. Yük-
sek okumuşluk oranıyla övünen bir toplumda onun kim olduğunu, 
Türkiye’nin nerede olduğunu bilene rastlayamadık ne yazık ki (be-
nim şansımız mıydı?)   
*-* Havana’daki Obisbo caddesi bizim Beyoğlu’ndaki İstiklal cad-
desi benzeri, barlar, lokantalarla dolu çok renkli ve hareketli bir 
caddeydi ve bu caddede ufacık çocukların eğitim gördüğü sınıflar 
vardı – yer yokluğu savı geçerli bir neden sayılmaz bence. 
Koca burunlu otobüsler burada da okul otobüsü niyetinde kullanı-
lıyordu. Onlardan birisinin içinde de şoförü koca purosunu keyifle 
tüttürdüğünü görünce…. 
*-* Ülke genelinde gıda az, fakirlik çok gerçeği ilk bakışta göze 
çarpıyor. Buna rağmen hemen her evde bir köpek besleniyor – 
kaldığımız tüm evlerin demirbaşında birer köpek vardı. O yokluk 
içinde hayvanlara sınırsız bir hoşgörü ve  sevgiyle  yaklaşımları 

görmek hayli duygulandırdı. 
*-* Gezimizi yaptığımız tarihlerde ABD, komşu ve baş düşman ül-
keydi. ABD doları bozdurmak hayli zarardı. Bu bağlamda da kredi 
kartı kullanmak pek akıllıca değildi – o da düşük kurdan ABD do-
larına çevrilerek bir de üzerine %10 komisyon ekleniyordu. Ama 
ünlü ABD üssü Guantanamao, Küba’nın doğusunda bulunmakta. 
Bizim gittiğimiz Santiago de Küba’ya sadece iki saat uzaklıktaydı. 
Yanında 40 km’lik bir askeri bölge çemberi varmış. Daha önce bah-
settiğimiz gibi, Santiago de Küba’nın ana meydanında gece  kon-
ser veren belediye orkestrası önce çok hoş olan Küba milli marşını 
çaldı. Ardından da bir birinden ünlü ve güzel Hollywood filmleri 
müzikleri. Katedralin önünde kocaman meydan, dolunay, müzik, 
dans edenler…
*-* Küba’da yemekler şöyle böyle ancak sıvılar MUHTEŞEMDİ. 
Sıvılar? 
Sırasıyla kokusu muhteşem kahveleri, biraları ve tabii ki romları ve 
onlarla yapılan kokteylleri
*-* Şarap – rom varken şaraplarını tercih etmek abes olurdu ama 
yapılış öyküsü ilgimizi çekti. Adada üzüm yetişmediği için donmuş 
üzüm ithal ediliyormuş, bundan da hayli uğraşıyla şarap yapılıyor-
muş. Tadanların yalancısıyız, güzelmiş. 
*-* İki farklı para birimi – turistik ve yerli parası olan bir ülkeye ilk 
kez rastladık. 3 pesoluk banknotlara rastlamak ilginçti (genelde 1, 
5, 10, vb gitmez mi?) Denildiğine göre çok yakın zamanda tek bir 
para birimine geçilecekmiş. 

ÖZETLE 

Genelde Küba için “aman, acele edin, biran önce görün” önerisinde 
bulunulur. Söylenenlerin aksine, bizim görüşümüz, Küba  görülme-
sinde  acele edilmemesi gerekir. Daha önceden de belirttiğimiz gibi 
Havana’da restorasyon çalışmalarına başladılar, o çok hoş kolonyal 
yapılar birer birer tüm güzellikleriyle ortaya çıkmakta. Daha önce-
den kıt oldukları söylenen yeme içme yerleri hızla artmakta. Temiz, 
fiyatları ilan edilmiş, alternatifler bol.. 
Bir de iki farklı para birimi karmaşası da biterse… 
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