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22-25 Eylül 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen geleneksel 7. An-
kara Üroonkoloji Kursu’nda ilk kez ‘Üroonkoloji Bilim Ödülü’ verildi. 
Kurs başkanı Dr. Haluk Özen’in de ödül töreni sırasında ifade ettiği 
gibi, gelecekte TÜBİTAK Bilim Ödülü gibi bilimsel anlamda oldukça 
önemli ve saygın bir ödül olarak verilmesi planlanan bu ödül için 
müracaat ettiğimde, SCI ve Index Medicus’a kayıtlı dergilerde ya-
yınlanmış, çoğunu üroonkoloji alanında yaptığım 76 uluslar arası 
yayınım ve bunlara yapılan 278 atıf vardı. Bu yayınların 3’ü dışında 
hepsini Türkiye’de yapmıştım ve bu konuda bölümümüzdeki öğre-
tim üyelerinin katkısı büyüktü. Başvurum, diğer adayların başvurula-
rı ile birlikte  üroonkoloji konusunda deneyimli öğretim üyelerinden 
oluşan 5 kişilik bir jüri tarafından değerlendirildi ve bu onurlu ödüle 
lâyık görüldüm. 

Bu tür ödüllerin, ödüle lâyık görülen kişiyi onurlandırması yanı 
sıra, diğer meslektaşlarımızı da motive etmesi gerektiği inancında-
yım. Üroonkoloji açısından baktığımızda, ancak böyle bir motivas-
yonla üroonkolojideki gelişmeleri yakalar ve kendimizi geliştirebili-
riz. Zira, ürolojinin pek çok alanında olduğu gibi, üroonkolojide de 

son iki dekad içinde ciddi gelişmeler oldu ve bu gelişmeler günlük 
pratiğimizi de değiştirdi. Yeni ve daha az invazif tedavi yöntemleri 
geliştirildi. Açık cerrahi de buna en güzel örnek, böbrek tümörlerinin 
cerrahi tedavisinde standart olan radikal nefrektominin, en azından 
belirli olgularda yerini parsiyel nefrektomiye bırakması gösterilebilir. 
Bu tür yeni gelişmelerde kuşkusuz gelişen teknoloji de önemli rol 
oynadı. Bunlara en güzel örnek laparoskopik girişimler ve henüz 
gelişmekte olan böbrek tümör tedavisindeki perkütan radiofrekans 
ablasyon yöntemleridir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Biz seve-
lim ya da sevmeyelim bu gelişmeler devam etmektedir. Zamanla bu 
uygulamaların bazıları etkinliğini kanıtlayıp standart hale gelecek-
ken, diğer bazıları da yine zaman içersinde değerini ve yerini kay-
bedecektir. Bizlerin üroonkoloji alanındaki bu yeni gelişmelere açık 
olması, ancak her yeni uygulamayı körü körüne kabul etmek yerine, 
bu gelişmeleri kendi beyin süzgecimizden geçirdikten sonra, ülke 
gerçeklerimizi de göz önüne alarak, uygun olanlarını klinik pratiği-
mize taşımamız gerektiğini düşünüyorum.
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