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 Özellikle kadın ürolojisi ve fonksiyonel ürolojide 
büyük bir eksiklik olduğunu önceki yıllarda düzenle-
nen kadavra kurslarımız esnasında ortak tespitimizdi 
“Kadın İnkontinans ve Prolapsus Cerrahileri Kadavra 
Kursu” evrensel bilimsel kriterlere uygun olarak plan-
lanmıştır.
 Program, 2 gün olarak planlanmıştır. Birinci gün Ka-
dın inkontinans ve prolapsus cerrahi teknikleri uygu-
lama endikasyonları, adım adım cerrahi teknikleri, uy-
gulama detayları ve olası komplikasyonlar ve yönetimi 
videolar eşliğinde anlatılmıştır. İkinci gün ise 4 kadavra 
ve 12 katılımcı olarak program uygulanmış. Kadın Ka-
davrada ; Transobturator tape, Transvajnal tape, Mini_
sling, Pubovajinal Sling, Sistosel: Ön onarım Rektosel: 
Arka onarım, Burch kolposüspansiyon, cerrahi teknik-
leri katılımcılara bire bir eğitim verilerek uygulanmıştır.
 Kursiyer meslektaşlarımızın ilgisi, oluşan insani iliş-
kiler her türlü takdirin üstündedir. Kurs sonrası mes-
lektaşlarımızın gerek bireysel ve gerekse toplu mem-
nuniyetleri gelecek projeleri için motivasyona neden 
olmuştur.
 Eğitime katkısı tartışılmaz olan bu tür toplantıların 
edinilen deneyimler ışığında önümüzdeki yıllarda tek-
rarlanması en büyük dileğimizdir.
 Saygılarımızla .

Prof. Dr. Rahmi ONUR
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Kadavra üzerindeki uygulamaların cerrahi eğitimdeki 
önemi bilinmekle birlikte ülkemizde mezuniyet son-
rası eğitimde kullanılabilecek uygun kadavra labo-
ratuvarlarının çok yetersiz olması ve kadavra temini 
konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yetersizliği 
nedeniyle cerrahi eğitiminde olması gereken yerlerin 
çok gerisinde yer almaktadır. Bu nedenle, Türk Üro-
loji Derneği eğitim ve bilim politikası çerçevesinde 
Türk Üroloji Akademisi (TÜAK) tarafından 27-28 Nisan 
2018 tarihinde İstanbul’da “Kadın İnkontinans ve Pro-
lapsus Cerrahileri Kadavra Kursu” düzenlenmiştir. Kurs 
planlaması, 4 eğitmen Prof. Dr. Rahmi ONUR, Doç. Dr. 
Abdullah Demirtaş, Doç. Dr Kadir Önem ve Doç. Dr. 
Murat DİNÇER olmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme 
ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kursa katılımcı 
ancak kısıtlı sayıda mümkün olduğundan başvuru sı-
rasına göre 12 kursiyer meslektaşımız belirlenmiştir. 
Ayrıca yurtdışından Kuzey Irak ve Kıbrıs Türk cumhuri-
yetinden birer meslektaşımız gözlemci olarak katılmış-
lardır. Kadavra temini ancak yurtdışından taze kadavra 
şeklinde yapılabilmiş ve Abdi İbrahim ilaç firmasının 
koşulsuz desteği ile sağlanmıştır. Kurs uygulama yeri 
olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy 
Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim merkezi la-
boratuvarları kullanılmıştır.
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