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O
ndokuzmay›s Üniversitesi T›p
Fakültesi Üroonkoloji Klini¤i-
nin tan›t›lmas›n› amaçlayan
bu makalenin yaz›lmas›n› iste-

yen Türk Üroonkoloji Derne¤i Yönetim
Kurulu üyelerine teflekkür ederim. Bir
çat› alt›nda ortak çal›flmalar yürüttü¤ü-
müz ve üroonkoloji alan›nda ülkemizi
daha üst seviyelere tafl›mak amac› gü-
den çabalar›n baflar›l› olabilmesi için bir-
birimizi daha iyi tan›mam›z›n gerekli ol-
du¤una ben de yürekten inan›yorum.
Bu makale bir baflka anlamda kendimizi
sorgulamam›z ve üroonkoloji alan›nda
eksiklerimizin ne oldu¤unu görmemiz
ve kendimize yeni hedefler seçmemiz
aç›s›ndan da de¤er tafl›maktad›r.

Ondokuzmay›s Üniversitesi T›p Fakül-
tesi 1973 y›l›nda kurulmufltur ve ayn› y›l
ö¤renci al›m›na bafllam›flt›r. Ancak Sam-
sun’da gerekli alt yap›n›n olmamas› ne-
deniyle ö¤renciler e¤itimlerine di¤er
pek çok T›p Fakültesi ö¤rencileri gibi
Hacettepe T›p Fakültesi’nde bafllam›fllar-
d›r ve 1978 y›l›na kadar e¤itimlerine bu-
rada devam etmifllerdir. Ondokuzmay›s
Üniversitesi, E¤itim ve Uygulama Hasta-
nesi 1978 y›l›nda Samsun Hastanebafl›
mevkisindeki Gö¤üs Hastal›klar› Hasta-
nesi’nin bir bölümünde kurulmufltur ve
bu tarihten itibaren burada stajer ö¤-
renci ve intörn e¤itimine bafllam›flt›r.
Üroloji Anabilim Dal› Prof. Dr. Sacit YIL-
DIZ baflkanl›¤›nda kurulmufltur. Kurulufl
döneminde önce Dr. Ali GÜMÜfi, daha
sonra Doç. Dr. Ahmet YAZICIO⁄LU belli
süreler katk› sa¤lam›fllard›r. ‹lk ürolojik
cerrahi giriflim 20 Eylül 1978 tarihinde
Dr. YILDIZ taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
röntgen teknisyeninin efli olan Perihan
KAYIR isimli hastaya yap›lan sa¤ pyeloli-
totomidir. Y›llar öncesine ait bu detay
düzenli klinik kay›tlar›m›z›n yan›s›ra Dr.
YILDIZ’›n flafl›rt›c› haf›zas›ndan elde edil-
mifltir. Bu dönemde Dr. Adnan ARICAN
ve Dr. Ekrem ÖZMEN ilk araflt›rma gö-
revlileri olarak Anabilim Dal›na baflla-
m›fllard›r. Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi
ve Kalp-Damar Cerrahi ile ayn› kat› pay-
laflan Üroloji klini¤inin 8 eriflkin, 7 çocuk
olmak üzere toplam 15 yatak kapasitesi
bulunmaktad›r.

T›p Fakültesi Uygulama ve Araflt›rma
Hastanesi 1986 y›l› ilkbahar›nda bugün-
kü Kurupelit yerleflkesindeki binas›na
tafl›nm›flt›r. Yatak kapasitesi ve ameli-

yathane kullan›m süresi artmas› klinik
olarak geliflmemizin önünü açm›flt›r. Bu
döneme kadar üroonkoloji alan›nda ya-
pabildiklerimiz mesane tümörlülere
transüretral rezeksiyon ve bunlardan
yüzeyel olanlara intravezikal thiotepa,
daha sonraki y›llarda mitomycin-C veya
BCG, uygulamak ile s›n›rl›yd›. Mesane
tümörü o dönemler için en s›k karfl›lafl›-
lan ürolojik kanserdi. Prostat kanseri ta-
n›s› ancak metastazlar ile konulabilmek-
teydi. Bunlarda da bilateral orfliektomi
veya dietilstilbesterol difosfat (Honvan)
uygulanmaktayd›. Ultrasonografi ve
kompüterize tomografi yayg›n kullan›-
lamad›¤›ndan böbrek tümörü tan›s› an-
cak ‹VP ve anjiyografi ile konulmaktayd›
ve beklendi¤i gibi çok az› organa lokali-
ze bulunmakta ve uygun olanlara radi-
kal nefrektomi yap›lmaktayd›. Testis tü-
mörlüler ise inguinal orfliektomi yap›la-
rak ek tedavi için baflka merkeze sevk
edilmekteydi. Bu klinik detaylar›n nere-
den nereye geldi¤imizin görülmesi aç›-
s›ndan önemli olaca¤›n› düflünüyorum.    

Üroonkoloji konusunda ilk ve önemli
bilimsel etkinli¤imiz 24-25 Nisan 1986

tarihinde “Karadeniz Ürolojik Kanserler
ve Erkek ‹nfertilitesi Toplant›s›” ile ger-
çeklefltirilmifltir. Prof. Dr. At›f AKTAfi’›n
büyük katk›lar› ile gerçeklefltirilen bu
organizasyonda ‹ngiltere’den Dr. W. F.
Hendry ve Dr. F. H. Smith’in yan›s›ra ül-
kemizden radyasyon onkologu Prof Dr
Reha UZEL ve Prof. Dr. Ziya KIRKALI bil-
gilerini bizimle paylaflm›fllard›r. Dr. M.
LUCAN’›n programda olmas›na ra¤men
toplant›ya kat›lamamas› ile ikinci y›l
asistan› olarak üreter tümörleri konulu
bir sunum yapma f›rsat› bulmak beni ol-
dukça gururland›rm›flt›r. Bu yaz›y› haz›r-
lamak üzere yapt›¤›m›z haz›rl›klar esna-
s›nda bu toplant›ya ait resimlere rastla-
d›k ve bunlar›n birkaç›n› sizlerle paylafl-
mak istedik. ‹nan›yorum ki bu resimler,
en az bizler kadar, sizlere de nostaljik
duygular yaflatacakt›r. Dr. YILDIZ ve Dr.
HENDRY kürsüde konuflmalar› yaparken
al›nan görüntülerin yan›s›ra toplu resim-
de sa¤dan sola do¤ru s›ras› ile Dr. UZEL,
Dr. YILDIZ, Dr. SMITH, Dr. AKTAfi, Dr.
HENDRY ve Dr. KAZANCI görülmektedir.
Bu toplant› üroonkoloji alan›nda yapa-
ca¤›m›z geliflmeler için bizi cesaretlen-
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dirmifltir ve motive etmifltir. Nitekim k›sa
bir süre sonra klini¤imizde testis tümör-
lerinde sistemik kemoterapiye bafllan-
m›flt›r. Baflar›l› sonuçlar›n elde edilmesi
kemoterapiye daha fazla sahip ç›kmam›-
za neden olmufltur. Bunu metastatik re-
nal hücreli karsinom tedavisinde interfe-
ron ve vinblastin, veya cisplatin, interfe-
ron ve interleukin kombinasyonlar›n›n
uygulamalar› takip etmifltir. Ultrasonog-
rafi ve kompüterize tomografinin yay-
g›n klinik kullan›ma girmesi ile daha çok
ve daha erken stage renal hücreli karsi-
nom tan›s› koyma flans›m›z artm›flt›r. 

Bu y›llarda bilimsel etkinlik olarak
Samsun Devlet ve Si¤orta Hastaneleri ile
ortak periyodik toplant›lar düzenlen-
mifltir. Bunun yan›s›ra mümkün oldu-
¤unda her y›l Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi T›p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal›
ile birlikte “Karadeniz Üroloji Toplant›-
lar›” Samsun, Giresun Ordu, Rize ve
Trabzon gibi de¤iflik illerde organize
edilmifltir. Bu organizasyonlarda Prof.
Dr. Güner Kemal ÖZGÜR’ün büyük kat-
k›lar› olmufltur. Genifl kapsaml› bu top-
lant›larda ülkemizde konusunda uz-
manlar davet edilerek bilgi ve deneyim-
lerinden yararlan›lm›flt›r.  

‹lk radikal sistoprostatektomi giriflimi
klini¤imizde 5 Haziran 1991 tarihinde
yap›lm›flt›r. Bafllang›çta diversiyon ola-
rak çekum segmenti kullan›rken daha
sonra ileum segmenti kullan›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Mesane tümörlülerden metas-
taz› olanlarda ise sistemik kemoterapi
rejimi olarak s›ras› ile CISCA, MVEC,
MVAC ve gemcitabin+cisplatin kombi-
nasyonlar› klini¤imizde rutin uygulama-
ya girmifltir. Testis tümörlerinde ise ge-
liflmeye retroperitoneal lenf nodu disek-

siyonu ilave olmufltur. 
Prostat kanserinde ilk radikal prosta-

tektomi giriflimi klini¤imizde 6 Nisan
1993 tarihinde gerçeklefltirilmifltir. An-
cak prostat kanserli, özellikle organa lo-
kalize, hasta say›m›z›n ve radikal prosta-
tektomi giriflimlerimizin say›s› yaklafl›k
iki y›l önce düzenledi¤imiz bölge üro-
loglar›na yönelik “Transrektal Ultraso-
nografi Klavuzlu¤unda Prostat ‹¤ne Bi-
yopsisi Kursundan” sonra artm›flt›r. Bu
sayede bölgemizdeki ürologlar›n konu-
ya ilgileri artm›fl ve prostat kanserli has-
ta say›s› mesane tümörlülere yaklaflm›fl-
t›r. Resimde üroloji poliklini¤inde ESWL
ve ürodinami ünitelerinin bulundu¤u
bölümde üroonkolojinin vazgeçilmez
parças› TRUS odas›n› ve biyopsiler için
kulland›¤›m›z ultrasonografi cihaz›n›
görmektesiniz.    

Son üç y›ld›r Samsun bölgesi olarak lo-
kal bilimsel etkinliklerimize “Üroloji Ku-
lübü” ad› alt›nda ayl›k toplant›lar flek-
linde devam ediyoruz. Üroloji Kulüp
toplant›lar›na baflka üniversitelerden
konuk konuflmac›lar davet etti¤imiz gibi
Anabilim Dal›m›z ö¤retim üyeleri de ilgi
duyduklar› alanlarda konferanslar ver-
mektedirler. Lokal e¤itim faaliyetlerimi-
ze Üroloji Dernekleri de de¤erli katk›lar
sa¤lamaktad›r. Türk Üroonkoloji Derne-
¤i 17 May›s 2003 tarihinde Samsun’da
“Mesane Kanserinde Güncel Geliflmeler
ve Tart›flmalar” bafll›kl› bir toplant› dü-
zenlemifltir. Bu toplant›ya bölge ürolog-
lar›n›n yan›s›ra patologlar ve radyasyon
onkologlar› kat›lm›fllar ve memnun kal-
m›fllard›r. Türk Üroonkoloji Derne¤i’nin
deste¤ini görmek bizi çok gururland›r-
m›flt›r. Buradan cesaret alarak benzer
organizasyonlar›n Samsun’da tekrarlan-

mas›n› talep etti¤imizde önümüzdeki y›l
prostat kanseri ile ilgili bir toplant›n›n
organizasyonu için söz almam›z bizi se-
vindirmifltir. Ayr›ca 28 Ocak 2005 tari-
hinde Üroloji, Radyasyon Onkolojisi ve
Nükleer T›p Anabilim Dallar› ile Algoloji
Bilim Dal›n›n ortak planlad›¤› “Prostat
Kanseri ve Tedavisinin Kemik Kompli-
kasyonlar›” bafll›kl› multidisipliner bir
toplant› planlanm›flt›r. 

fiu an için Anabilim Dal›m›zda Prof.
Dr. Ali Faik YILMAZ, Prof. Dr. Recep BÜ-
YÜKALPELL‹, Prof. Dr. fiaban SARIKAYA,
Doç. Dr. Ramazan AfiCI ve Doç. Dr. Cenk
Yücel B‹LEN’den oluflan befl ö¤retim
üyesi bulunmaktad›r. Prof. Dr. Sacit YIL-
DIZ 1998 y›l›nda emekli olmufl ve sadece
Samsun’dan ayr›lm›flt›r. E¤itim verdi¤i-
miz araflt›rma görevlisi say›s› 8 ile 10 ara-
s›nda de¤iflmektedir. Servisimizdeki top-
lam yatak say›s› 33 dür. Ameliyathanede
ürolojinin standart bir odas› bulunmak-
tad›r. Birinde çift oda olmak üzere haf-
tan›n her günü ameliyat yap›lmaktad›r.
Cuma günleri Anabilim Dal›m›zda e¤iti-
me ayr›lm›flt›r. Bu günlerde belli bir
program dahilinde Radyoloji, Patoloji ve
Pediatrik Nefroloji Anabilim Dallar› ile
ortak toplant›lar düzenlenmekte, kon-
sey ve seminerler yap›lmaktad›r. 

Geçmiflte üroonkoloji alan›nda sadece
konvansiyonel cerrahi giriflimler yap›la-
bilirken bugün için art›k tüm radikal cer-
rahi giriflimler ve kemoterapi uygulama-
lar› Anabilim Dal›m›z›n rutin çal›flmalar›
aras›na girmifltir. Dahas› Dr. B‹LEN’in
Cleveland Klinikte 6 ay laparoskopik
cerrahi e¤itimi almas› sonras› laparosko-
pik radikal nefrektomi ve parsiyel nef-
rektomi yap›lmaktad›r.  

Son y›llarda ürolojik kanser görülme
s›kl›¤›n›n tan› yöntemlerindeki geliflme-
ler, ortalama yaflam süresinin artmas› ve
endüstrileflme ile birlikte kanserojenlere
daha fazla maruz kal›nmas› sonucu art-
t›¤› görülmektedir. Bu nedenle iyi bir
ürologun iyi bir üroonkoloji bilgi ve be-
ceresine sahip olmas› gerekmektedir.
Bugün için klini¤imizdeki bir araflt›rma
görevlisi uzman olurken perkütan ve la-
paroskopik giriflimlerin yan›s›ra tüm ra-
dikal üroonkoloijk giriflimleri ve ürolojik
kanserlere yaklafl›mlar› ö¤renerek ayr›l-
maktad›rlar. Anabilim Dal›m›zda oldu¤u
gibi Türk Ürolojisinin onkoloji konusun-
da önemli ilerlemeler katetti¤ine her
toplant›da tan›k oluyoruz. Ortak bir dili
konuflmak ad›na hepimizin ürolojik kan-
serlere standart bir yaklafl›mda bulun-
mas› gerekmektedir. 

Son olarak Anabilim Dal›m›z› kuran,
gelifltiren, bizleri yetifltiren ve hala bizle-
re destek veren Prof. Dr. Sacit YILDIZ’a
bir kez daha hepimiz ad›na teflekkür et-
mek istiyorum.  

Sa¤dan sola; Dr. Uzel, Dr. Y›ld›z, Dr. Smith, Dr. Akdafl, Dr. Hendry ve Dr. Kazanc› görülmektedir. 




