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Sayın Üyeler,

20 Şubat 2004 tarihinde gerçekleştirilen Üroonkoloji Derneği Ola-
ğan 3. Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu asil üyeleri ilk toplantı-
da görev dağılımı yapmış ve başkanlığa Dr. Haluk Özen, 2. Başkanlığa 
Dr. Yaşar Bedük, Genel Sekreterliğe Dr. Levent Türkeri, Muhasip Üyeliğe 
Dr. Cemil Uygur, Dış İlişkilerden Sorumlu Üyeliğe Dr. Ziya Kırkalı, İdari 
İşlerden Sorumlu Üyeliğe Dr. Ferruh Zorlu ve Bilimsel Yayınlardan So-
rumlu Üyelik ile Oturum Sekreterliğine Dr. Ahmet Erözenci seçilmiş-
lerdir. 

1. Yönetim Kurulu, faaliyet dönemi içinde her ay düzenli olarak yap-
tığı toplantılar ile dernek ile ilgili gelişmeleri değerlendirmiş ve faali-
yetlerini planlamıştır. 2004-2006 faaliyet dönemi içerisinde dernek üye 
sayısı 113’e yükselmiş olup, ülkemizin pek çok farklı yöresinde görev 
yapan ürolojik onkoloji alanına ilgi duyan meslektaşımız derneğimize 
üye kaydı yaptırmışlardır. Ayrıca patoloji, medikal onkoloji ve radyas-
yon onkolojisi uzmanı olan 4 hekim arkadaşımız danışman üye statü-
sünde derneğimize üye olmuştur. 

2. Derneğe üyelik başvuru kriterleri olarak en az 2 yıllık üroloji uzma-
nı olmak, en az 3 adet ürolojik onkoloji ile ilgili yayınlanmış makalesi 
olmak ve üyelik başvurusunun en az 2 aktif üyenin imzasını taşıması 
şartlarının devamına karar verilmiş ve izleyen dönemdeki üyelik baş-
vuruları bu kriterlere göre titizlikle değerlendirilmiştir. 

3. 2004-2005 yılları Dernek ve Birlik faaliyetleri ile ilgili Genel Beyan 
Formları incelenerek imzalanmış ve dernekler masasına teslim edil-
miştir. 

4. 5253 sayılı Yeni Dernekler Kanunu’na göre dernek tüzüğünde ya-
pılması zorunlu olan değişiklikler 18.6.2005 tarihli olağanüstü genel 
kurul'da görüşülmüş, oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu de-
ğişiklikler ile dernek genel kurullarının 3 yılda bir yapılması kararı alın-
mıştır. Bundan başka dernek başkanlarının en fazla bir dönem dernek 
başkanlığı yapmaları esası kabul edilmiştir.

5. Bu Olağanüstü Genel Kurul'da derneğimiz ile ilgili tarihi olduğunu 
düşündüğümüz bir gelişme olmuş ve Üroonkoloji Derneği'nin adının 
"Türk Üroonkoloji Derneği" olarak değiştirilmesi önerisi oybirliği ile ka-
bul edilmiştir. 

Söz konusu değişiklikler ile kabul edilen yeni dernek tüzüğü onay 
için  İstanbul valiliği makamına gönderilmiş olup, ancak geçen 8.5 aylık 
sürede idari prosedür henüz sonuçlanmamıştır. 

6. Derneğimizin web sitesinin profesyonel bir kuruluş tarafından ha-
zırlanıp alt yapı hizmetlerinin verilmesi ve bu site içeriğinin ihtiyaçlara 
göre geliştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla üyelerimizden bir kişi web 
sitesi koordinatörü olarak belirlenmiş ve konu ile ilgili profesyonel bir 
şirket ile anlaşma yapılmıştır. Novartis ilaç şirketinin finansal desteği ile 

yenilenen Web sitemizden 5 adet yabancı dergiye-Journal of Urology, 
British Journal of Urology, Current Opinion in Urology, Journal of Cli-
nical Oncology ve New England Journal of Medicine- "online" erişim 
sağlanmış ve ücretsiz olarak üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Özel-
likle web sitesi temelli aktiviteleri koordine etmek üzere "İletişim çalış-
ma Grubu" kurulmuş ve başkanlığına Dr. Bülent Soyupak atanmıştır.

7. Yeni bilimsel araştırmaları planlamak ve önerileri koordine etmek 
amacı ile oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerine büyük önem 
ve destek verilmiştir. Çalışmaları tüm üyelerimize açık olan bu grup-
lar Hayat Kalitesi, Prostat, Mesane ve Böbrek-Testis çalışma gruplarıdır. 
Bu gruplar faaliyetlerine devam etmekte olup, Avrupa Üroloji Birliği 
Mesane, Böbrek ve Testis tümörleri kılavuzlarının çevirileri işlemlerini 
tamamlamışlardır. Prostat kanseri kılavuzu çevirisi de tamamlanmak 
üzeredir. Ayrıca farklı hastalıklar için hasta bilgilendirme formlarının 
hazırlanması çalışmalarını yapmışlar, Prostat kanseri, mesane kanseri 
ve böbrek kanseri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme formlarının 
basılması ve dağıtımı ile ilgili olarak gerekli girişimler yapılmış ve 2004 
yılında formların Türkiye’nin Üroloji Kliniği olan her hastanesine ulaş-
tırılacak şekilde dağıtılması sağlanmıştır. Bu formların yeniden gözden 
geçirilip güncelleştirildikten sonra tekrar dağıtımlarının sağlanmasının 
topluma yönelik bilgilendirme görevimizin yerine getirilmesi açısın-
dan faydası olacağı görüşündeyiz. Bundan başka 2004 yılında “Prostat 
Kanseri” kitabı hazırlanmış ve meslektaşlarımıza dağıtılmıştır.  

8. 22-25 Eylül tarihlerinde yapılan 7. Ankara Üroonkoloji Kursu Dr. 
Haluk Özen ve Dr. Cemil Uygur tarafından organize edilmiş ve üst dü-
zeyde bilimsel içeriğe sahip, çok yoğun katılımlı bu uluslararası toplan-
tı son derece başarılı geçmiştir. 6. Ankara Uroonkoloji Kursu sonrasın-
da olduğu gibi dernek Başkanımız Dr. Haluk Özen bu toplantı sonucu 
elde edilen gelirden 30.000 dolarını derneğimize "Üroonkoloji Bursu" 
oluşturulmasında kullanılmak üzere bağış olarak kaydetmiştir. Kendi-
sine teşekkür ederiz. Bu sayede oluşturulacak burs ile, her yıl bir genç 
meslektaşımıza 6 ay süre ile yurt dışında bir kurumda eğitimini finan-
se etmek amacıyla destek sağlanacaktır . Bu konudaki duyuru kısa bir 
süre içinde yapılacaktır. 

9. Her yıl bahar ve güz dönemlerinde yapılan ve şehir dışından ge-
len tüm üyelerimizin ulaşım ve konaklama masraflarının derneğimiz 
tarafından yapılan organizasyonla karşılandığı bilimsel toplantılarımız 
2004 ve 2005 yıllarında da devam etmiş ve bu toplantılar hem bilimsel 
hem de sosyal açıdan son derece verimli olmuştur. 

10. Bu dönemde yönetim kurulunun üzerinde önemle durduğu bir 
konu Üroonkoloji Bülteni’nin düzenli bir biçimde çıkartılması ve mes-
lektaşlarımıza iletilmesi olmuştur. Derginin içeriğinin zenginleştiril-
mesi ve kalitesinin yükseltilmesi için yoğun çaba gösterilmiş, derginin 
dağıtımı ile ilgili olarak yapılan saha araştırmalarının sonucunda yurt 
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sathında görev yapan ürologlardan ulaşılabilen herkesin adres bilgileri 
bir veri tabanında toplanmış ve dağıtım işlemi kurye hizmeti sağlana-
rak yeniden yapılandırılmıştır.  Derginin basımının Üroonkoloji Derne-
ği üyesi olan bir editör ve iki editör yardımcısının koordinasyonunda 
profesyonel bir ajans tarafından yapılması hayata geçirilmiştir. Üyele-
rimizden gelen olumlu geri bildirimler bu konuda çok önemli mesafe 
kaydedildiğini göstermektedir. Üroonkoloji Bülteni'ni bu noktaya ge-
tirmede çok büyük katkıları olan başta editör Dr. Ahmet Erözenci ve 
editör yardımcıları Dr. Süleyman Ataus ve Dr. Gökhan Toktaş'a ve katkı-
da bulunan tüm meslektaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederiz.

11. Yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği bir diğer faaliyet de yö-
resel bilimsel toplantılar olmuştur. Bütün bölgesel toplantılar Türk 
Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiştir. Bu toplantılara katılan 
meslektaşlarımızın toplantıların çok faydalı olduğuna dair olumlu geri-
bildirimleri, yönetim kurulumuz tarafında memnuniyetle gözlenmiş ve 
söz konusu eğitim toplantılarının daha da verimli olması için çalışma 
azmimizi artırmıştır.

2004 yılında da Edirne'de mesane tümörleri, Sivas'ta prostat kanseri 
ve Denizli’de böbrek ve testis tümörleri toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
2005 yılında da Isparta'da prostat kanseri toplantısı yapılmıştır. Söz ko-
nusu bu yöresel bilimsel toplantıların formatının, bilimsel içeriği daha 
da ilgi çekici hale getirmek ve tüm katılımcılara ulaşmak için geliştiril-
mesine çalışılmıştır. Toplantılara katılım konusunda meslektaşlarımızın 
gösterdikleri ilgi bizler için mutluluk kaynağı olmuştur. Bundan başka 
7-11 Eylül 2005 tarihlerinde yapılan 2. Ulusal Tıbbi Onkoloji kongresi sı-
rasında Üroonkoloji derneği tarafından "Mesane Tümör Belirleyicileri" 
konulu bir panel düzenlenmiş, ayrıca 9-12 Aralık 2005 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen Cerrahi Onkoloji kongresi sırasında da "Metastatik 
böbrek tümörleri" ve "Lokal ileri evre mesane kanseri" konulu paneller 
derneğimiz tarafından organize edilmiş ve üroonkoloji derneği üyeleri 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

12. 2004 yılında Konya ve Gazi Antep'te, 2005 yılında Diyarbakır ve 
Mudanya'da Astra Zeneca ilaç firması sponsorluğunda prostat kanseri 

toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında sponsorluğu'nu Novartis 
ilaç firmasının yaptığı prostat kanserine yönelik olan istanbul'da 3 
tane, Ankara'da 2 tane, izmir'de 2 tane, ve Samsun, Bursa, Antalya ve 
Adana'da birer tane olmak üzere toplam 11 adet toplantı  da gerçek-
leştirilen dernek aktiviteleri arasında yerini almıştır.. 

12. Türk Üroloji Dernekleri aylık bilimsel Toplantılarında Üroonkoloji 
Derneği adına davet edilerek katılan meslektaşlarımız yaptıkları bilim-
sel sunumlar ile derneğimizin üst düzeyde temsilini sağlamışlardır.. 

13. Derneğimiz üyelerinin katılımı ile yürütülmekte olan çok mer-
kezli 2 çalışma tamamlanmış, bunlardan Dr. Saadettin Eskiçorapçı ve 
Dr. Haluk Özen'in koordinatörlüğünü yaptığı "Türkiye'de Partin tablo-
larının Validasyonu" çalışması sonuçları European Journal of Urology 
dergisinde yayımlanarak hepimiz için gurur vesilesi olmuştur. Koordi-
natörlüğü Dr. Levent Türkeri ve Dr. Eyüp Gümüş.tarafından yapılmakta 
olan "Yüzeyel mesane kanserlerinde erken dönemde tek ya da 2 doz 
intravezikal epirubicin kemoterapisi" başlıklı çalışmanın veri anlizleri 
devam etmekte olup, sonuçların kısa sürede yazı haline gelmesi yö-
nünde çalışmalar devam etmektedir. Halen yürütülmekte olan 2 adet 
mesane kanseri, 3 adet prostat kanseri ve 1 adet testis tümörü çalışma-
sı mevcuttur. Bu çalışmaların da en kısa sürede başarıyla sonuçlanma-
sını temenni etmekteyiz. 

14. Uzun zamandan beri hazırlıkları devam etmekte olan Üroonko-
loji Kitabı yazılması çalışmaları başlatılmış ve kitapta görev önerilerin 
meslektaşlarımızın neredeyse tamamı kitaba katkıda bulunmayı ka-
bul etmişlerdir. Multidisipliner bir anlayış içerisinde ve bugüne kadar 
Türkçe olarak hazırlanmış en geniş kapsamlı kitap olması planlanan bu 
esere emeği geçecek olan tüm meslektaşlarımıza şimdiden en içten 
teşekkürlerimizi sunarız.

Geçtiğimiz dönem içerisinde Üroonkoloji Derneği faaliyetleri ana 
hatları ile bu şekilde gerçekleşmiş olup, bundan sonraki dönemde de 
Derneğimizin başarılı faaliyetlerine devam edeceğine Yönetim Kurulu 
üyeleri olarak yürekten inandığımızı belirtir, saygılar sunarız.


