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Rixos Downtown Hotel Toplantı Salonu’nda anlatıldı. 
İkinci gün ise, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ana-
tomi Anabilim Dalı Laboratuarları’nda 3 erkek kadav-
ra üzerinde 12 katılımcıya pratik eğitim verildi. Male 
sling (sabit askılar, ayarlanabilir askılar), artifisyel üriner 
sfinkter (perineal insizyonla, skrotal insizyonla) ve üret-
roplasti cerrahileri (flep yardımlı anterior üretroplasti, 
uç uca anastamoz, bukkal mukoza üretroplasti, poste-
rior üretroplasti) katılımcılara bire bir eğitim verilerek 
uygulandı.
“Erkek Kontinansı ve Üretra Cerrahileri Kadavra Kursu”, 
hem eğitmenler hemde kursiyerler için oldukça verim-
li ve başarılı geçmiştir. Kurs sonrası meslektaşlarımızın 
gerek bireysel ve gerekse anketler yoluyla dönüşleri 
sonsuz bir haz ve motivasyona neden olmuştur. Eğiti-
me katkısı tartışılmaz olan bu tür toplantılarda edinilen 
deneyimler ışığında, önümüzdeki yıllarda tekrarlan-
ması için çalışmalarımızı Türk Üroloji Akademisi İnkon-
tinans\Nöroüroloji Çalışma Grubu olarak aralıksız sür-
düreceğiz.

Türk Üroloji Derneği eğitim ve bilim politikası çerçeve-
sinde Türk Üroloji Akademisi (TÜAK) tarafından 02-03 
Mart 2018 tarihlerinde Antalya’da “Erkek Kontinansı 
ve Üretra Cerrahileri Kadavra Kursu” düzenlendi. Kurs; 
Prof. Dr. Rahmi Onur, Doç. Dr. Ömer Bayrak ve Doç. Dr. 
Murat Dinçer’in katkıları ile gerçekleştirildi. İnteraktif 
eğitim planlaması nedeniyle kursa katılım kısıtlı sayıda 
tutuldu ve başvuru sırasına göre 12 kursiyer meslek-
taşımız kabul edildi. Yurtdışından taze kadavra temi-
ni Recordati firmasının koşulsuz desteği ile sağlandı. 
Kurs pratik eğitim yeri olarak, Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı Laboratuarları kulla-
nıldı.
 “Erkek Kontinansı ve Üretra Cerrahileri Kadavra 
Kursu” için 2 günlük bir program uygulandı. Birinci 
gün kurs; Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can-
kon Germiyanoğlu’ nun açılış konuşması ile başladı. 
Erkek inkontinansında (post-prostatektomi inkonti-
nans) tanı ve tedavi seçimi, videolar eşliğinde male 
sling ve artifisyel üriner sfinkter cerrahileri, videolar 
eşliğinde uretra darlıklarında tanı ve tedavi, Antalya 
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