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Önsöz 

Ülkemizdeki Üroloji eğitimini düzenleyen bazı çalışmalar yapılmış olsa da,  bugüne kadar, standart bir ÜROLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI 

olmadan gelinmiştir. Bir ilk olmanın kaçınılmaz eksiklerini taşısa da, bu komisyon çalışmasına üniversite ve eğitim hastanelerinden katılan 

üyelerin yoğun çalışmaları ile Üroloji Uzmanlık Eğitimi standarda kavuşturulmuştur. Şüphesiz, yıllar içinde bu müfredatın geliştirilmesi ihtiyacı 

hissedilecektir. Bu sayede, üroloji uzmanlık eğitimi standardize olacak ve verilen eğitim ölçülebilir standartlara kavuşturulmuş olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

 

Bu çalışmanın amacı, ÜROLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİNİN standardize edilmesidir.  Bu bağlamda, üroloji eğitimi 13 ana başlık altında toplanmış, 

her bir başlık altında görev tanımları, görev analizleri ve öğrenim hedefleri detaylandırılmıştır. Komisyonumuzun daha önce Antalya’da 

gerçekleştirdiği çalıştayında, üroloji uzmanlık öğrencilerinin rotasyonları hususundaki önerilerinin Tıpta Uzmanlık Kurulunca dikkate 

alınmadığı görülmüştür. Komisyonumuz aynı görüşü tekrar ısrarla Tıpta Uzmanlık Kuruluna önermektedir. 

 

 

 

2. DAYANAK 

 

 

a. Müfredatın Amacı 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

c. Müfredat Haritası 

 

ÜROLOJİ İHTİSASI SIRASINDA ÖNERİLEN ROTASYONLAR 

1-Genel Cerrahi, üroloji ihtisasının 2., 3, veya dördüncü yılında aynı kurumda yapılmak üzere toplam 3 ay,  

2-Nefroloji, üroloji ihtisasının 2., 3., veya dördüncü yılında aynı kurumda yapılmak üzere 1 ay 

3-Elektif rotasyonlar, üroloji ihtisasının 2., 3, veya dördüncü yılında isteğe bağlı olarak başka kurumda da yapılabilecek şekilde 

toplam 2 ay (1 + 1 veya 2 şeklinde, klinik yöneticisi onayına bağlı olarak) 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Üroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 5/21 7/46



 

6 

6 

 Servis      Her zaman 

 Ameliyathane     Altıncı aydan itibaren 

 Poliklinik     İkinci yıldan itibaren 

 Konsültasyon     Üçüncü yıldan itibaren 

Taş Kırma Merkezi    İkinci yıldan itibaren 

 Ürodinami Merkezi    İkinci yıldan itibaren 

 Özel Dal Poliklinikleri 

 Kadın ve İşlevsel Üroloji   Dördüncü yıldan itibaren 

 Androloji     Dördüncü yıldan itibaren 

 Onkoloji     Dördüncü yıldan itibaren 

 Taş Hastalıkları    Dördüncü yıldan itibaren 

 Nöbet      Her zaman 
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AMELİYAT 
Girdiği 

2. yıl 3. yıl 4. yıl 5. yıl 
Yaptığı 

Böbrek 

Nefrektomi (Tümör Dışı) 
Girdiği   x x x 

Yaptığı   x x x 

Radikal nefrektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Nefro-üreterektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Parsiyel nefrektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Pyelolitotomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Nefrolitotomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Pyeloplasti 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Üreter 
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Üretereolitotomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Üreterolizis 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Üreterektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Üretero-neosistostomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Mesane 

Sistotomi/Sistostomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Sistolitotomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Parsiyel sistektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Radikal sistektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Üriner diversiyon Girdiği   x x x 
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Yaptığı       x 

Augmentasyon 
Girdiği   x x x 

Yaptığı       x 

Divertikülektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Fistül onarımı 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Travma onarımı 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

İnkontinans cerrahisi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Artifisiyel sfinkter 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

POP 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Prostat 

Açık prostatektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 
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Radikal prostatektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı       x 

Üretra 

Üretroplasti 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Hipospadi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Üretrektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı       x 

Fistül onarımı 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Karünkül eksizyonu 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Penis 

Sünnet 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Protez (tüm tipler) 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 
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Priapizm 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Penil fraktür onarımı 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Penil deviasyon onarımı 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Peyroni plak eksizyonu 
Girdiği x x x x 

Yaptığı       x 

DDVL 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Penil revaskülarizasyon 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Testis 

Orşiektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Radikal orşiektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Orşiopeksi Girdiği x x x x 
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Yaptığı   x x x 

Biopsi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Protez 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

İnguinal herni 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Epididim/Kordon/Skrotum 

Vazektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Epididimektomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Hidrosel 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Varikosel 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Retroperitonium 

Adrenal cerrahisi Girdiği   x x x 
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Yaptığı       x 

Retroperitoneal tümör 
Girdiği   x x x 

Yaptığı     x x 

Pelvik lenfadenektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı       x 

Retroperitoneal lenfadenektomi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı       x 

Endoskopik Cerrahi 

Laparoskopi 
Girdiği   x x x 

Yaptığı       x 

Böbrek/Üreter           

PNL 
Girdiği x x x x 

Yaptığı     x x 

Taş (URS) 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Mesane           

TUR mesane tümörü 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 
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Taş/yabancı cisim 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Prostat           

TUR prostat/mesane boynu 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

TU prostat insizyonu (TUİP) 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Prostatik stent 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Üretra           

İnternal üretrotomi (EİÜ) 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Üretral stent 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

ESWL 

Böbrek 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Üreter Girdiği x x x x 
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Yaptığı x x x x 

Tanısal 

Endoskopi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Biopsi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Koterizasyon 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Üreteral kateterizasyon 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

JJ stent takılması/çekilmesi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Ürodinamik çalışmalar 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Üro-radyolojik girişimler 

Perkütan nefrostomi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı   x x x 

Perkütan kist aspirasyonu Girdiği x x x x 
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Yaptığı   x x x 

Retrograt pyelografi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

Üretrografi/sistografi 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 

MSUG 
Girdiği x x x x 

Yaptığı x x x x 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

 

e. Asistanlık Süresi 

 

f. Yan Dallar 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

 

 

 

 

 

 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Üroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 18/21 20/46



 

19 

19 

 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 
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6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikler 

c. Portföy 

 

Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

Mevzuatta yazılı eğitici kriterlerine ek olarak başasistanlıkta 3 yılını tamamlamış başasistan eğitici 

kadrosuna dahil edilmelidir. Sadece şef yardımcıları veya yardımcı doçentler ile oluşan eğitici 

kadrosu sayısı ne olursa olsun eğitim vermemelidir. 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım 

Ameliyathane, Yatak Sayısı, 

Vb.) 

Eğitim veren klinik veya anabilim dalı en az 20 hastane yatağını kullanabilmelidir. Ameliyathane 

haftada en az 4 masa gününe sahip olmalıdır. Endoüroloji sistemi, laparoskopi sistemi, mikroskop 

ekipmanı eğitim veren hastanenin ameliyathanesinde bulunmalıdır. Ultrasonografi, Ürodinami 

laboratuarı, ESWL cihazı üroloji kliniğinde olmalıdır. 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, 

Eğitimle İlgili Numune, Test, 

Vb) 

Kurum uzmanlık eğitimi sonunda yapılmış olması gereken temel ameliyatlara kaynak olacak hasta 

çeşitliliği ve sayısına sahip olmalıdır. 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Üroloji, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 20/21 22/46



 

21 

21 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

 

b. Değerlendirme Ölçütleri 

 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
üro onkoloji böbrek

alt üriner

1. Konjenital ve edinsel hastalıklar
Böbrek ve Üreter 
hastalıklarını yönetir Kistik Hastalıklar Tanı koyar

Kist tiplerini ayırt eder
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Radyolojik bulguları değerlendirir ve sınıflama yapar
Prognoz hakkında tanımlama yapabilir
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi gerekenleri ayırt eder
Uygun olgularda böbrek kistlerini tedavi eder
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Takip gereken hastaların planlamasını yapar ve yönetir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Kist takip protokollerini uygular

Atnalı Böbrek Tanı koyar
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Radyolojik bulguları değerlendirir ve açıklar
Atnalı böbreğin doğal seyrini anlatır
Prognoz hakkında tanımlama yapabilir
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi gerekenleri ayırt eder
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Takip gereken hastaların planlamasını yapar ve yönetir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Atnalı böbrek takip protokollerini uygular

Duplikasyon Tanı koyar
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Radyolojik tanı araçlarını doğru kullanır ve değerlendirir
Duplikasyonla beraber bulunabilecek anomalileri tanır ve açıklar
Prognoz hakkında tanımlama yapabilir
Ayırıcı tanısını yapar ve açıklar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar ve doğru koyar
Cerrahi tedavi gerekenleri ayırt eder
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Takip gereken hastaların planlamasını yapar ve yönetir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Duplikasyon takip protokollerini uygular

Mesane ve Üretra 
hastalıklarını yönetir VUR (veziko-ureteral reflü) Tanı koyar

VUR tiplerini ayırt eder
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
VUR tanısı için gerekli tanı araçlarını anlatır ve kullanır
Radyolojik bulguları değerlendirir ve sınıflama yapar
VUR nün doğal seyrini açıklar
Prognoz hakkında tanımlama yapabilir, aileyi bilgilendirebilir
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Medikal tedavi gerekenleri ayırt eder
Cerrahi tedavi gerekenleri ayırt eder
Uygun olgularda VUR yü tedavi eder
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Takip gereken hastaların planlamasını yapar ve yönetir
Böbrek hasarını engellemek için gerekenleri aileye açıklar
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
VUR takip protokollerini uygular
Takip sırasında aktif tedavi gerektirenleri tanır ve uygun tedavi yöntemine 
geçer

Epispadias-Ekstrofi Tanı koyar
Epispadias-ekstrofi derecelerini ve tiplerini ayırt eder, sınıflandırmasını 
yapabilir
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Birlikte bulunan anomalileri tanır ve açıklar
Prognoz ve komplikasyonlar hakkında tanımlama yapabilir
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Epispadiasları ve tüm ekstrofileri yönlendirir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Tedavi sonrası gerekli süre hastanın takibini yapabilir
Tedavi sonrası komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
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Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Basit komplikasyonları tedavi eder

Hipospadias-Kordi Tanı koyar
Hipospadias-kordi derecelerini ve tiplerini ayırt eder, sınıflandırmasını 
yapabilir
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Birlikte bulunan anomalileri tanır ve açıklar
Prognoz ve komplikasyonlar hakkında tanımlama yapabilir
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Uygun olgularda hipospadias ve kordiyi tedavi eder
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Komplike olguları cerrahi tedavi için yönlendirir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Tedavi sonrası gerekli süre hastanın takibini yapabilir
Tedavi sonrası komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Basit komplikasyonları tedavi eder

PUV (posterior uretral valv) Tanı koyar
PUV tiplerini ayırt eder, sınıflandırmasını yapabilir
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Birlikte bulunan anomalileri tanır ve açıklar
Tanı için gerekli araçları kullanır ve değerlendirir
Tanı sırasındaki böbrek fonksiyonlarını değerlendirir ve izler
Prognoz ve komplikasyonlar hakkında tanımlama yapabilir
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
PUV in endoskopik cerrahi tedavisini yapar
Komplike olguları ileri tedavi için yönlendirir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Tedavi sonrası gerekli süre hastanın takibini yapabilir
Tedavi sonrası komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Basit komplikasyonları tedavi eder
Uzun dönem böbrek fonksiyonları takibi ve yönetimi için ilgili branşlarla 
işbirliği yapar

Eksternal Genital 
Anomalileri yönetir İnterseks Tanı koyar

İnterseks bozukluklarını tanır, aileye ön bilgi verir
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Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Temel tanı yöntemlerini uygular ve açıklar, ileri tanı için ilgili disiplinlere 
yönlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

İnmemiş testis Tanı koyar
İnmemiş testis varyasyonlarını ayırt eder, sınıflamasını yapar
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Hastalığın doğal seyri ve komplikasyonlarını açıklar
İdeal muayene şartları ve yöntemlerini tanımlar ve uygular
Gerekli olgularda diğer tanı araçlarını kullanır
Prognoz hakkında tanımlama yapabilir, aileyi bilgilendirebilir
Ayırıcı tanısını yapar, özellikle retraktil testis ve ageneziden ayırır
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Medikal tedavi gerekenleri ayırt eder
Cerrahi tedavi gerekenleri ayırt eder
Erken başvuran olgularda takip sürecini doğru yönetir, periyodik 
muayenelerle hastanın değişen durumunu gözler
Gerekli olgularda inmemiş testisin medikal veya cerrahi tedavisini 
uygular
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Testis hasarını engellemek için gerekenleri aileye açıklar
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
İnmemiş testis komplikasyonlarını açıklar
Medikal ve cerrahi tedavinin komplikasyonlarını tanır ve açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar ve uygular
Takip sırasında aktif tedavi gerektirenleri tanır ve uygun tedavi yöntemine 
geçer

Skrotal genital anomaliler Tanı koyar
Skrotal konjenital anomalileri tanımlar ve açıklar
Penoskrotal transpozisyon, skrotal hipoplazi, skrotal ektopi ve aksesuar 
skrotumun ayırıcı tanısını yapar
Prognoz hakkında tanımlama yapabilir, aileyi bilgilendirebilir
Komplikasyonlar hakkında bilgi verir
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Cerrahi tedavi gerekenleri ayırt eder
Basit olguların cerrahi tedavisini uygular
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Komplike olguları uygun merkezlere yönlendirir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Operasyon sonrası olguları takip eder
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Cerrahi tedavinin komplikasyonlarını tanır ve açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir

Penil kurvatür Tanı koyar
Konjenital penil kurvatürü ayırt eder, tanımlar ve derecelendirir
Epidemiyoloji ve etyolojisini anlatır
Birlikte olabilecek anomalileri ayırt eder, hipospadias ve kordiden 
farklarını tanımlar
Gerekli tanı araçlarını kullanır
Prognoz ve komplikasyonları tanımlar, aileye açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Tedavisini yönetir
Tedavi endikasyonlarını tanımlar
Basit olguları cerrahi olarak tedavi eder
Cerrahi tedavinin planını ve komplikasyonlarını açıklar
Komplike olguları cerrahi tedavi için yönlendirir
Takip sürecini ve komplikasyonları yönetir
Tedavi sonrası gerekli süre hastanın takibini yapabilir
Tedavi sonrası komplikasyon gelişen hastayı tanır ve yönlendirir
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Basit komplikasyonları tedavi eder

1.1-Böbrek ve Üreter
1.1.1 Kistik Hastalıklar
1.1.2 Atnalı Böbrek
1.1.3 Duplikasyon
1.2 Mesane ve Üretra
1.2.1 VUR
1.2.2 Epispadias-Ekstrofi
1.2.3 Hipospadias-Kordi
1.2.4 PUV
1.3. Eksternal Genital Anomaliler
1.3.1 İnterseks
1.3.2 İnmemiş Testis
1.3.3 Skrotal Genital Anomaliler
1.3.4 Penil Kurvatür
2- ÜST ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKTİF 
HASTALIKLARI

Üst Üriner Sistem 
Obstrüksiyonları Obstruktif Üropati Fizyopatoloji Obstruktif üropati fizyopatolojisini anlatır.

Tanı Obstruktif üropati'li hastaların semptomatolojisini anlatır.
Tanısal tetkikleri yapar ve yorumlar.
Obstruktif üropati ayırıcı tanısını yapar.

Tedavi Tedavi seçeneklerini anlatır ve uygular.
Diversiyon yöntemlerini anlatır ve yapılmasını yönetir.
Tedavi zamanlamasını anlatır ve yönetir.

Takip Hastaların takibini yapar ve yönetir.
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Komplikasyonları bilgilendirir ve koplikasyon tedavisini yönetir.

UP Bileşke Darlıkları Etyoloji ve Tanı UP darlık etyolojisi anlatır.
UP Darlık semptomlarını anlatır.
Tanıya yönelik tetkikleri yapar ve yorumlar.

Tedavi Tedavi seçeneklerini anlatır.
Cerrahinin zamanlamasını anlatır.
Cerrahi yöntemleri anlatır ve tedavisini yapar.

Takip ve Komplikasyonlar Hastanın takibini yönetir.
Komplikasyonları anlatır ve yönetir.

Üriner Sistem Fistülleri Etyoloji Fistüllerin etyopatogenezini anlatır.
Tanı Semptomları anlatır.

Tanıya yönelik tetkikleri yapar ve yorumlar.
Ayırıcı tanısını anlatır ve yönetir.

Tedavi Tedavi seçeneklerini anlatır ve yönetir.
Takip Takip kriterlerini anlatır ve yönetir.

Komplikasyonları anlatır ve tedavisini yönetir.

2.1 Obstrüktif Üropati (Hidronefroz ve 
postrenal yetmezlik)
2.2 UPJ Darlık
2.3 Üst Üriner Sistem Fistülleri

3- ALT ÜRİNER SİSTEM OBSTRÜKTİF 
HASTALIKLARI

ALT ÜRİNER SİSTEM 
OBSTRÜKSİYONLARI Benign Prostat Hipertrofisi

BPH Epidemiyolojisi, 
Fizyolojisi ve Tanısı BPH’nın prevelansını, hangi yaş grubunda görüldüğünü anlatır.

BPH’nın fizyopatolojisini anlatır.
BPH semptomlarını anlatır.
AÜSS'lu hastada tanı öncesi yapacağı tetkikleri düzenler ve yorumlar.

BPH tanısı ile karışabilecek hastalıkları yorumlar ve ayırıcı tanısını yapar.
BPH Tedavisi Medikal, minimal invazif ve cerrahi tedavi seçeneklerini anlatır.

Gerekli tedavileri yapar.
Takip ve Komplikasyon 
Yönetimi Tedavi komplikasyonlarını yorumlar ve yönetir.

Takip kriterlerini anlatır ve yönetir.

Nörojenik Olaylara Bağlı 
Fonksiyonel Obstruksiyonlar

Alt Üriner Sistem 
Nörofizyolojisi Mesane nörofizyolojisini anlatır.

İşeme nörofizyolojisini anlatır.
Sınıflama ve Tanı Nörojenik olaylara bağlı fonksiyonel obstruksiyonları sınıflar.

Nörojenik olaylara bağlı fonksiyonel obstruksiyonlarda tanısal tetkikleri 
yapar ve yorumlar.

Tedavi Sınıflamaya göre konulan tanıların tedavisini yönetir.
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Tedavide kullanılacak ilaçları anlatır. İlaç kullanımını yönetir.
İleri tedavi yöntemlerini anlatır ve yönetir.

Takip Hasta takibini ve takipte gelişebilecek komplikasyonları yönetir.

3.1 Mesane Çıkım Obstrüksiyonları
3.2 BPH
3.3 Nörojenik Olaylara Bağlı Fonksiyonel 
Obstrüksiyonlar

4- ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI Üriner sistem taş hastalığı
Üriner sistem taş 
hastalığının etyopatogenezi Üst Üriner sistem taş tiplerini ayırt eder

Üriner sistemde taş oluşum teorilerini izah eder
Kalsiyum taşlarının etyopatogenezini anlatır
Enfeksiyon taşlarının etyopatogenezini anlatır
Ürik asid taşlarının etyopatogenezini açıklar.
Sistin taşlarının eytopatogenezini açıklar.
Nadir görülen taşların etyopatogenezini anlatır.
Primer ve sekonder mesane taşlarının etyopatogenezini anlatır

Taş hastalığı tanısı Taşlı hasta semptomlarını anlatır ve fizik muayenesini yapar
Tam idrar tetkiki ve idrar kültürünü değerlendirir
DÜSG, İVP, Spiral BT, MR, Sintigrafi gibi görüntüleme yöntemlerinin 
kullanım endikasyonlarını anlatır
Üriner sistemde ultrasonografiyi kullanır ve yorumlar
Ayırıcı tanısını yapar

Taş hastalığı tedavisi Taş hastasının takip eder
İzlem protokolü uygulanacak hastaları belirler ve takip eder
Kolik renal tedavisini planlar
Minimal invazif tedavi yöntemlerini anlatır
Şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi uygulanabilecek hastaları 
tedavi eder
Sistoskopi, üreterorenoskopi ile taş kırma yöntemlerini bilir ve uygular
Cerrahi yaklaşımları öğrenir
Klasik cerrahi (Sistolitotomi, üreterolitotomi, pyelolitotomi, nefrolitotomi, 
nefrektomi) yöntemlerini bilir ve uygular
Perkütan ve RİRS yöntemlerinin endikasyonlarını bilir

Taş hastalığı ve 
tedavilerinin 
komplikasyonlarının 
yönetimi Obstrüksiyon gelişmiş olguları yönetir

Cerrahi tekniklere bağlı gelişebilecek komplikasyonları bilir ve tedavi 
eder
Ürosepsis gelişmiş olguları tanır ve tedavi eder

4.1 Böbrek ve Üreter
4.2 Mesane Taşı

30/46



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Üroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  8/23

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
5-ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK VE 
NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI 
CYBH

Bakteriyel, Non Bakteriyel 
Sistit ve Üretritler Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
Medikal Tedavisini yapar

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyonların Medikal Tedavisini yapar

Pyelonefrit ve Diğer Böbrek 
Enfeksiyonları Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
Medikal Tedavisini yapar

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar
Komplikasyonların medikal ve cerrahi tedavilerini yapar

Prostatitler Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
Medikal Tedavisini yapar

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların medikal ve cerrahi tedavilerini yapar

Cinsel Yolla Bulaşan 
Hastalıklar Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
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Medikal ve cerrahi Tedavisini yapar
Eş tedavisini planlar ve yönetir

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonların medikal ve cerrahi tedavilerini yapar
Ürogenital Sistem 
Tüberkülozu Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
Medikal Tedavisini yapar ve yönetir.

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonların medikal tedavilerini yapar
Cerrahi tedavi endikasyonlarını açıklar ve yönetir.

Paraziter ve Fungal 
Enfeksiyonlar Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yönetir

Tedavi Medikal Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
Medikal Tedavisini yapar

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonların medikal tedavilerini yapar
Fournier Gangreni Tanı Tipik ve atipik Klinik bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Laboratuar bulgularını planlar ve sonuçları değerlendirir
Ayırıcı tanısını yönetir

Tedavi Medikal ve cerrahi Tedavi Planını, komplikasyonlarını açıklar
Medikal ve cerrahi Tedavisini yapar

Takip
Hastalık esnasında ve sonrası takip aralıklarını belirler ve takiplerini 
Yönetir

Komplikasyonların 
Yönetimi Enfeksiyon esnasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyonların medikal tedavilerini yapar
5.1 Bakteriyel ve Nonbakteriyel Sistit ve 
Üretritler
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5.2 Piyelonefrit ve Diğer Böbrek 
Enfeksiyonları
5.3 Prostatitler
5.4 Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
5.5 Üriner Tüberküloz
5.6 Paraziter ve Fungal Enfeksiyonlar
5.7 Granülomatöz Hastalıklar
5.8 Fournier Gangreni
6- GENİTOÜRİNER SİSTEM 
TRAVMALARI Renal Travmalar Tanı Travma bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularını açıklar
Renal travmaların sınıflandırılmasını yapar
Ayırıcı tanısını yapar

Olası diğer organ yaralanmalarına yönelik gerekli konsültasyonları yönetir
Tedavi Medikal Tedavisini yapar

Kan ve sıvı replasman tedavisini planlar
Cerrahi tedavisini Yönetir
Cerrahi Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar

Takip Takip aralıklarını belirler ve takiplerini yapar
Komplikasyonların 
Yönetimi Böbrek travması ve cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Üreter Travmaları Tanı Üreter travma bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularını açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Olası diğer organ yaralanmalarına yönelik gerekli konsültasyonları alır

Tedavi Medikal Tedavisini yapar
Cerrahi tedavisini Yapar
Cerrahi Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar

Takip Takip aralıklarını belirler ve takiplerini yapar
Komplikasyonların 
Yönetimi Üreter travması ve cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Mesane Travması Tanı Mesane Travması bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularını açıklar
Ayırıcı tanısını yapar
Olası diğer organ yaralanmalarına yönelik gerekli konsültasyonları alır

Tedavi Medikal Tedavisini yapar
Cerrahi tedavisini Yapar
Cerrahi Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar
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Takip Takip aralıklarını belirler ve takiplerini yapar
Komplikasyonların 
Yönetimi Mesane travması ve cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Üretra Travmaları Tanı Üretra travması bulgularını tanımlar ve değerlendirir
Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularını açıklar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavisini yapar
Cerrahi tedavisini Yönetir.
Cerrahi Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar

Takip Takip aralıklarını belirler ve takiplerini yapar
Komplikasyonların 
Yönetimi Üretra travması ve cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonlarını açıklar

Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

Eksternal Genital Sistem 
Travmaları Tanı EGS travma bulgularını tanımlar ve değerlendirir

Klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularını açıklar
Ayırıcı tanısını yapar

Tedavi Medikal Tedavisini yapar
Cerrahi tedavisini Yapar
Cerrahi Tedavi Planını ve komplikasyonlarını açıklar

Takip Takip aralıklarını belirler ve takiplerini yapar
Komplikasyonların 
Yönetimi

Eksternal Genital Sistem Travmalarını ve cerrahisi sonrası gelişen 
komplikasyonlarını açıklar
Komplikasyon gelişen hastayı tanır
Komplikasyonların tedavi şekillerini açıklar

6.1 Renal
6.2 Üreter
6.3 Mesane
6.4 Üretra
6.5 Eksternal Genital Travmalar

7- RENAL TRANSPLANTASYON

Son Dönem Böbrek 
Yetmezliği tanısını hastayı 
muayene edip, kan 
biyokimyası ve US'unu 
değerlendirerek koyar.
Hastanın renal 
transplantasyon adayı olup 
olmayacağını değerlendirip 
konu hakkında hasta ve 
yakınlarını bilgilendirir

ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 
SDBY'nin etiyolojisini ve 
patogenezini bilmelidir.
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SDBY düşündüğü hastadan 
uygun tetkikleri 
isteyebilmelidir.
SDBY tanısını 
koyabilmelidir.
SDBY olan hastanın tedavi 
ve takip prensiplerini 
bilmeli ne zaman diyaliz 
gerekeceği konusunda bilgi 
sahibi olmalıdır.

Alıcı ve vericilerin seçimi 
ile ilgili göreceli ve kesin 
kontrindikasyonları bilmeli, 
transplantasyondaki etik 
konulara hakim olmalıdır.
Böbrek naklinin tekniğini, 
bu ameliyatın özelliklerini 
ve daha sonra ki hasta 
bakımını bilmelidir.
Rejeksiyon tiplerini bilmeli 
bunların tanı ve tedavileri 
hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır.
Transplantasyon sonrası 
ortaya çıkabilecek erken ve 
geç komplikasyonları 
tanıyıp tedavileri hakkında 
bilgi sahibi olmalıdır.

7.1 Son Dönem Böbrek Hastalığı
8- ANDROLOJİ
8.1 Erkek Seksüel Disfonksiyonları
8.1.1 İmpotans Medikal Tedavisi
8.1.2 İmpotans Cerrahi Tedavisi
8.1.3 Prematür Ejakülasyon
8.1.4 Peyroni Hastalığı ve Edinsel Kurvatür
8.2 Kadın Seksüel Disfonksiyonları
8.3 Erkek İnfertilitesi
8.3.1 Varikosel
8.3.2 Obstrüktif İnfertilite
8.3.3 Mikro TESE
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9- ÜRO-ONKOLOJİ

BÖBREK 
KANSERLERİNİN 
YÖNETİMİ Tanı Sınıflandırır ve evrelendirmesini yapar

Epidemiyolojisini ve prognostik faktörlerini anlatır
Ayırıcı tanı ve tedavi 
endikasyonları Organa sınırlı hastalıkta tedavi seçeneklerini anlatır

Kesin, göreceli ve seçmeli endikasyon ile parsiyel nefrektomi 
endikasyonlarını anlatır
Ablatif tedavileri sayar
Metastatik böbrek hücreli kanserde (BHK) tedavi seçeneklerini anlatır
Metastatik (BHK) tümör nefrektomisi endikasyonlarını ve sonuçlarını 
anlatır
Metastatik BHK de metastazektomi endikasyonlarını ve sonuçlarını 
anlatır
Metastatik BHK de palyatif radyoterapi ve embolizasyon endikasyonlarını 
sayar
Metastatik BHK de anjiogenez inhibitörü ilaçların etkilerini ve kullanım 
endikasyonlarını sayar

Basit olguların tedavisi
Cerrahi için uygun olguların (<4 cm) radikal nefrektomisini yapma 
beceresine sahip olur ve yönetir.
Parsiyel nefrektomi endikasyonu konulan olguları yönetir.

Takip
Organa sınırlı BHK li olguların takip sıklığını ve takipte yapılması 
gerekenleri anlatır
Metastatik BHK olgularının takibi sırasında karşılaşılan hastalık 
morbiditelerini anlatır

URETELYAL 
KANSERLERİN 
YÖNETİMİ Tanı

Tanıya hangi incelemeler ile gidileceğini anlatır, zorunlu ve seçmeli 
değerlendirme araçlarını sayar
Evrelendirmesini yapar
Histolojik derecelendirmesini yapar
Hastaları risk gruplarına göre tasnif eder
Risk faktörlerini sayar
Üretelial kanserlerin üriner sistem içindeki sıklık sırasına göre dağılımını 
anlatır

Ayırıcı tanı ve tedavi 
endikasyonunları

Üst üriner sistem ürotelial tümörlerinin ayırıcı tanısını yapar ve tedavi 
şekillerini anlatır
Mesane tümörlerinin tedavisini yönetir
Radikal sistektomi endikasyonlarını, tekniğini, komplikasyonlarını anlatır
Üriner diversiyon şekillerini, endikasyonlarını, cerrahi ve metabolik 
komplikasyonlarını anlatır
Mesane koruyucu yaklaşımların (radyokemoterapi) endikasyonlarını, 
etkinliğini ve komplikasyonlarını anlatır
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Basit olguların tedavisi
Ta ve T1 mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunu yapma 
becerisine sahip olur.
İntravezikal kemoterapi ve immünoterapi uygulama becerisine sahip olur

Takip
Yüzeyel mesane tümörü olgularda sistoskopik takip ve değerlendirme 
becerisine sahip olur
İnvaziv ve metastatik mesane kanserli olguların takibini yönetir.

PROSTAT KANSERİNİN 
YÖNETİMİ Tanı Epidemiyolojisini anlatır

Tanıya nasıl gidebileceğini anlatır
PSA nın kinetiğini ve klinik önemini anlatır, tanı almamış, tanısı 
konulmuş ve tedavi sırasındaki hastalarda PSA düzeyini değerlendirir
Prostatın rektal muayene bulgularını değerlendirir
Hangi hastalarda, hangi görüntüleme tekniklerinin kullanılacağını sayar
Transrektal ultrasonografi ile prostatı değerlendirir ve biyopsi yapabilme 
becerisine sahip olur
TRUS-Bx endikasyonlarını sayar

Ayırıcı tanı ve tedavi 
endikasyonları Gözleyerek izlem ilkelerini ve hangi vakalar için seçilebileceğini anlatır

Radikal prostatektomi endikasyonlarını değerlendirir
Radikal prostatektomi onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını anlatır
Radikal prostatektomi komplikasyonlarını sayar
Radikal prostatektomi tekniklerini anlatır
Tedavi edici radyoterapi endikasyonlarını değerlendirir
Tedavi edici radyoterapi için düşük, orta ve yüksek risk guruplarını 
tanımlar
Neoadjuvan, eşlik eden ve adjuvan hormon tedavisi endikasyonlarını ve 
amacını anlatır
Transperineal brakiterapi endikasyonlarını ve sonuçlarını anlatır
Prostat kanserinin deneysel lokal tedavilerini (kriyocerrahi, Radyofrekans 
ve HIFU) anlatır
Hormonal tedavi endikasyonlarını anlatır
Hormonal tedavi şekillerini anlatır
Hormonal tedavi komplikasyonlarını anlatır
Hormonal tedavi sonuçlarını açıklar

Erken evre olguların 
tedavisi Radikal prostatektomi endikasyonu koyduğu olguların tedavisini yönetir.

Hormonal tedavi uygulayabilecek bilgi donanımına sahip olur
Transüretral rezeksiyon (kanal) yapma becerisine sahip olur
Hormona dirençli prostat kanseri tedavi yönetimini yapabilecek bilgi 
donanımına sahip olur

Takibini yapar
Sağıtım amaçlı tedavi sonrasında biyokimyasal başarısızlığı tanımlar ve 
böyle olgularda tedavi yönetimini anlatır

37/46



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Üroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  15/23

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi
Hormona dirençli prostat kanseri tanımını yapar ve böyle olgularda tedavi 
yaklaşımlarını anlatır
Metastatik prostat kanserinde destekleyici tedavileri anlatır

TESTİS KANSERİ 
YÖNETİMİ Tanısı Patolojik sınflandırmasını anlatır

Tümör belirteçlerini sayar, hangi patolojilere işaret ettiğini ve yarı 
ömürlerini anlatır
Fizik muayene bulgularını anlatır
Skrotal ultrasonografik inceleme bulgularını anlatır.
Testis koruyucu cerrahi endikasyonlarını anlatır
Karsinoma in situ tanı ve tedavisini anlatır

Evrelendirmesi ve evreye 
göre tedavi endikasyonları Orşiektomi spesimenini makroskopik olarak değerlendirir

Retroperitoneal, mediastinal ve supraklavikular lenf düğümlerini 
görüntüleme araçlarını sayar ve bulgularını anlatır
Tümör belirteçlerinin evrelemede nasıl kullanılabileceğını anlatır
Testis tümörlü hastalarda fertiliteyi ve bununla ilişkili konuları anlatır
Prognostik risk faktörlerini sayar
Evre 1 seminom dışı germ hücreli tümörlerin tedavisini anlatır
Evre 1 seminomların tedavisini anlatır
Metastatik germ hücreli tümörlerin tedavisini anlatır

Tedavisi İnguinal eksplorasyon ve orşiektomi yapma becerisine sahip olur
Testis koruyucu cerrahi yapabilme becerisine sahip olur
İleri evre olguların tedavisini yönetir

Takip Sağaltım amaçlı tedavi sonrasında takibi anlatır
PENİS KANSERİNİN 
YÖNETİMİ Tanısı Benign ve malign hastalıklarını sayar

Squamoz hücreli karsinomu anlatır
Belirti ve bulgularını sayar
Biyopsi yapma becerisine sahip olur

Evrelendirmesi ve evreye 
göre tedavi endikasyonları Penis kanserinin evrelendirmesini yapar

İnguinal lenfadenektomi endikasyonlarını sayar
Tedavi Parsiyel penektomi endikasyonu alan olguları yönetir.
Takip Nüks ve metastaz belirti ve bulgularını anlatır

Destekleyici tedavi yapma beceri ve bilgisine sahip olur
ÜRETRA KANSERİNİN 
YÖNETİMİ Tanısı Belirti ve bulgularını anlatır

Tanısal üretroskopi bulgularını tanır ve biyopsi yapma becerisine sahip 
olur

Evrelendirmesi ve evreye 
göre tedavi endikasyonları Evrelendirme ve patolojik sınıflandırmayı anlatır

Evreye göre tedavileri anlatır
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Tedavi Cerrahi endikasyonu alan olguları yönetir.
Takip Nüks ve progresyon belirti ve bulgularını anlatır

9.1 Böbrek Kanseri
9.2 Mesane Kanseri
9.4 Testis Tümörü
9.3 Prostat Kanseri
9.5 Penis Tümörü
9.6 Üretra Kanseri
9.7 Adrenal Tümör

10-NÖRO-ÜROLOJİK BOZUKLUKLAR
NÖROÜROLOJİK 
BOZUKLUKLAR Üriner İnkontinans Üriner İnkontinansı sınıflayabilir

Stres tipi idrar kaçırmanın, Sıkışma tipi idrar kaçırmanın, karışık tipte 
idrar kaçırmanın,devamlı idrar kaçırmanın, taşma şeklinde idrar 
kaçırmanın ve Enürezis noktürnanın hangi yöntemler kullanılarak 
tanısının konulacağını bilir. Ürodinami yapıp so
Değşik tipte idrar kaçırmaları birbirinden ayırır.
Değşik tipte idrar kaçırmalarda hangi tedavileri uygulayacağını bilir, 
yöntem seçimi yapar ve uygular.
İdrar kaçırma şikayeti olan hastaları nasıl takip edeceğini bilir. 
Uygulanacak medikal ya da cerrahi tedavilerin komplikasyonlarını yada 
cerrahi sonrası belirli bir zaman sonra ortaya çıkabilecek rekürrensleri ve 
bu nükslere nasıl yaklaşacağını bilir
İŞEME BOZUKLUKLARI
Normal miksiyon fizyolojisini bilir
İşeme bozukluklarını sınıflandırabilir
Nöropatik ve nöromüsküler işeme disfonksiyonlarını tanıyıp birbirinden 
ayırabilir. Aşırı Aktif Mesane Sendromu tanısını koyabilir
Değişik tipte işeme bozukluklarında hangi tetkikleri yapacağınıbilir bu 
tetkikleri yorumlayabilir
Hangi tip işeme bozukluğunda hangi tedavi yöntemini uygulayacağını 
bilir, yöntem seçimi yapar ve uygular
Değişik tipte işeme bozukluğu olan hastaların takibini yapabilir. Tedavi 
sonrası oluşabilecek yan etkileri ve komplikasyonları bilir bunlara doğru 
yaklaşımı öğrenmiştir.
ENÜREZİS NOKTÜRNA
Enürezis Noktürna için gerekli tanı metodlarını bilir, bunları yapıp hastayı 
değerlendirebilir
Enürezis Noktürnayı diğer işeme bozuklıklarından ayırabilir
Enürezis Noktürnanın tedavi yöntemlerini bilir ve uygulayabilir
Enürezis Noktürna tedavisinin olası komplikasyonlarını, yan etkilerini ve 
rekkürrenslerini bilir böyle bir durumda hastaya nasıl yaklaşılacağını bilir
ÖĞRENİM HEDEFLERİ
Üriner İnkontinans
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Stres tipi idrar kaçırmanın, Sıkışma tipi idrar kaçırmanın, karışık tipte 
idrar kaçırmanın,devamlı idrar kaçırmanın, taşma şeklinde idrar 
kaçırmanın ve Enürezis noktürnanın epidemiyolojisini, etiyolojisini, 
klinik ve ürodinamik değerlendirmesini, ce
Farklı tip idrar kaçırmada doğru indikasyon koyup medikal ve cerrahi 
tedaviyi uygular
İŞEME BOZUKLUKLARI
Mesane ve üretranın anatomisini, nöral kontrolünü bilir,
Mesane duvarı düz kas ve ürotelyumun biyomekanik özelliklerini 
açıklayabilir
İşeme ile ilgili spinal supraspinal yolları ve üst merkezleri bilir
Mesane ve üretradaki kolinerjik, pürinerjik ve adrenerjik mekanizmaları 
bilir reseptörleri açıklar
Mesane ve üretra üzerine etkili ilaçları ve mekanizmalarını bilir
İşeme bozuklukları ile ilgili sınıflamaları bilir
Nöropatik ve nöromüsküler işeme disfonksiyonlarına yol açan hastalıkları 
bilir
Ürodinamik tetkikleri bilir, yapar , yorumlar
Nöropatik ve nöromüsküler işeme disfonksiyonları olan hastalarda 
uygulanan medikal ve cerrahi tedavi indikasyonlarını bilir
Temiz Aralıklı kateterizasyon indikasyonlarını bilir nasıl uygulanacağını 
anlatabilir
ENÜREZİS NOKTÜRNA
Enürezis Noktürnanın etiyolojisini bilir, primer ve sekonder Enürezis 
Noktürnayı ayırabilir
Enürezis Noktürnada hangi tedavileri uygulayacağını bilir
Enürezis Noktürnada doğru indikasyonu koyup tedaviye başlamalı ve 
takibini yapabilmelidir

10.1 Üriner İnkontinans
10.2 İşeme Bozuklukları
10.3 Enürezis
11-ADRENAL HASTALIKLAR

CERRAHİ ANATOMİ VE 
FİZYOLOJİ Cerrahi anatomiyi anlatır

Adrenal tabakaları sayar, 
fizyolojisini anlatır

MEDİKAL OLARAK 
TEDAVİ EDİLEN 
ADRENAL 
HASTALIKLAR

Kuşing sendromunu, 
adrenal yetmezliği ve 
primer hiperaldosteronizmi 
anlatır
Feokromastomayı anlatır

CERRAHİ TEDAVİ İÇİN 
HASTA SEÇİMİ

Adrenalektominin klinik 
endikasyonlarını sayar
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Adrenalektomi için cerrari 
yaklaşımları sayar

12- ÜRİNER SİSTEMİ ETKİLEYEN 
ÜRİNER SİSTEM DIŞI HASTALIKLAR 
VE DURUMLAR HİPERTANSİYON

Hipertansiyonun tanımını 
yapar.
Hipertansiyonu bulunan 
hastaları ürolojik yönden 
değerlendirir.
Hipertansiyonu bulunan 
hastalardaki ürolojik belirti 
ve bulguları sayar.
Renovasküler 
hipertansiyonun tanımını 
yapar , belirtilerini ve 
muayene bulgularını sayar.

DM Diabetin tanımını yapar.
Diabeti bulunan hastaları 
ürolojik yönden 
değerlendirir.
Diabeti bulunan 
hastalardaki ürolojik belirti 
ve bulguları sayar.

KOLLAJEN DOKU 
HASTALIKLARI

Kollajen doku 
hastalıklarının tanımını 
yapar.
Kollajen doku hastalıkları 
bulunan hastaları ürolojik 
yönden değerlendirir.
Kollajen doku hastalıkları 
bulunan hastalardaki 
ürolojik belirti ve bulguları 
sayar.

12.1 Metabolik Hastalıklar (DM, HT, 
İmmün Yetmezlik)
12.2 Enfeksiyöz Hastalıklar
12.3 Ürosepsis
13- PENİS VE SKROTUM 
HASTALIKLARI PENİS HASTALIKLARI

KONJENİTAL 
ANOMALİLER Penisin doğumsal anomalilerini sayabilir

Üretranın doğumsal anomalilerini sayabilir
FİMOZİS Fimozis tanımını yapar

Fizik muayene bulgularını sayar
Tedavisini anlatır
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PARAFİMOZİS Parafimozis tanımını yapar

Fizik muayene bulgularını sayar
Tedavisini anlatır

BALANOPOSTİTİS Balanopstitis tanımını yapar
Fizik muayene bulgularını sayar
Tedavisini anlatır

ÜRETRA DARLIĞI Üretra darlığında etiyolojik nedenleri sayar
Travmaya bağlı darlıkları anlatır
Enfeksiyona bağlı darlıkları anlatır
Balanitis Xerotica Obliteransa bağlı darlıkları anlatır
Tanı ve değerlendirmeyi anlatır
Endoskopik değerlendirmeyi anlatır
Radyolojik değerlendirmeyi anlatır
Üretra darlığı tedavisini anlatır
Üretra dilatasyonunu anlatır
Endoskopik girişim yöntemlerini anlatır
Açık rekonstrüksiyon tekniklerini anlatır
Üretral distraksiyon yaralanmalarında cerrahi tedaviyi anlatır

HİPOSPADİYAS Hipospadias tanımını yapar, tanısını koyar
Üretral meatusun yerleşim yerine göre sınıflandırma yapar
Hipospadiaslı hastadaki klinik belirtileri ve fizik muayene bulgularını 
sayar
İleri tektik yapılması gereken hipospadyas olgularını söyleyebilir
Hipospadiasta kordi değerlendirmesinin nasıl yapıldığını söyler
Tedavi seçeneklerini söyler
Kullanılan onarım tekniğine hangi parametrelere göre karar verdiğini 
söyler
Postoperatif muhtemel komplikasyonları sayar

EPİSPADİAS Epispadias tanımını yapar
Fizik muayene bulgularını sayar
Anatomik sınıflandırma yapar
Epispadias tedavisini anlatır
İnkontinansla birlikte ise hangi ek cerrahi girişimlere ihtiyaç olabileceğini 
sayar

PRİAPİZM Priapizm tanımını yapar
Etiolojide rol oynayan faktörleri sayar
Priapizmi sınıflandırır
Düşük ve yüksek akımlı priapizmin ayırıcı tanısını yapar
Priapizm tedavisini yapar
Düşük akımlı priapizmde tıbbi tedaviyi anlatır
Düşük akımlı priapizmde cerrahi tedaviyi anlatır
Yüksek akımlı priapizmde tedaviyi anlatır

PEYRONİE HASTALIĞI Peyronie hastalığının tanımını yapar
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Fizik muayene bulgularını söyler
Etiyolojisini anlatır
Klinik seyrini anlatır
Peyronie hastalığının tedavisini anlatır
Medikal tedaviyi anlatır
Cerrahi tedavi yöntemlerini anlatır

PENİS KURVATÜRÜ Tanımı yapar
Sınıflandırmasını yapar
Konjenital penis kurvatürünü (hipospadiassız kordi) tarif eder
Sonradan gelişmiş penis kurvatürünü tarif eder
Tedavisini anlatır

PENİS TÜMÖRLERİ Penisin benign lezyonlarını sayar
Kutanöz olmayan benign lezyonları sayar
Kutanöz benign lezyonları sayar
Penisin premalign lezyonlarını sayar
BXO anlatır
Lökoplakiyi anlatır
Viral dermatolojik lezyonları sayar
Kondiloma akkuminatayı anlatır
Bowenoid papulozisi anlatır
Kaposi sarkomayı anlatır
Buschke-Löwenstein Tümörünü anlatır
Penisin squamöz hücreli kanserini anlatır
Karsinoma insituyu anlatır
İnvaziv karsinomu anlatır
Etiyolojiyi anlatır
Fizik muayene bulgusunu anlatır
Görüntüleme yöntemlerini anlatır
TNM evrelemesini anlatır
Penis skuamöz hücreli kanserde tedaviyi anlatır
Cerrahi tedaviyi anlatır
Radyasyon tedavisini anlatır
Kemoterapiyi anlatır
Penisin skuamöz olmayan malignansilerini sayar

SKROTUM 
HASTALIKLARI

EPİDİDİMİT ve 
EPİDİDİMOORŞİT Hastalığın tarifini yapar

Hastanın şikayetlerinden öntanı koyar
Epididimitte/epididimoorşitte ne tür şikayetler olabildiğini sayabilir
Hangi yaşlarda daha sık görülür bilir
Fizik Muayene bulgularını sayar
Hangi laboratuar ve görüntüleme yöntemlerini kullanacağını söyleyebilir
Hastalığın muhtemel sorumlu patojenlerini sayabilir
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Epididimit/epididimoorşitle karıştırılabilecek diğer hastalıkları sayarak 
ayırıcı tanı yapabilir
Tedavi düzenleyerek önerilerilerde bulunur

TESTİS TÜMÖRÜ Hastalığın tarifini yapar
Hastanın şikayetlerinden ön tanı koyar
Testis tümörlerinin ne tür şikayetler yapabildiğini söyler
Testis tümörü için predispozan faktörleri sayabilir
Bilateral tümör olma olasılığını söyleyebilir
Testis tümörlerinin histopatolojik sınıflandırmasını yapabilir
Germ hücreli testis tümörlerini sayabilir
Nonseminomatöz testis tümorlerini sayabilir
Germ hücreli olmayan testis tümörlerini sayabilir
Tanıda kullanılan laboratuvar testlerini söyleyebilir
Tümör belirteçlerini ve yarı ömürlerini söyleyebilir
Hangi testis tümöründe hangi tümör belirteci yükselebilir söyleyebilir
Testis tümöründe hangi görüntüleme yöntemleri kullanıldığını 
söyleyebilir
Testis tümörü ile hangi hastalıkların karışabildiğini ve ayırıcı tanılarını 
söyleyebilir
Testis tümöründe tedavi seçeneklerini söyleyebilir
Testis tümörü için nasıl orşiektomi yapılması gerektiğini söyleyebilir
Evrelerine göre seminomatöz testis tümörlerinde tedavi yöntemlerini 
söyleyebilir
Evrelerine göre seminom dışı germ hücreli testis tümörlerinin tedavi 
yöntemlerini söyleyebilir
Testisin sekonder tümörlerini sayabilir

VARİKOSEL Hastalığın tanımını yapabilir

Sağlıklı ve infertil erkek popülasyonunda görülme sıklıklarını söyleyebilir
Tanının nasıl konulduğunu söyleyebilir
Fizik muayene ile gradeleme yapabilir
Varikoselli erkeklerde beklenen klasik semen analizi bulgularını 
söyleyebilir
Varikoselde tedavi seçeneklerini söyleyebilir
Adolesan ve erişkinerkeklerde varikosel tedavi endikasyonlarını 
söyleyebilir

HİDROSEL Hastalığın tanımını yapabilir
Hidrosel gelişim fizyopatolojisini anlatabilir
Yenidoğan hidroselinde ayırıcı tanı yapar
Fizik muayene bulgularını söyleyebilir
Hangi görüntüleme yönteminin kullanılacağını söyler
Transilluminasyon testini nasıl kullanacağını anlatır
Hidroselde tedaviyi anlatır
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Çocukluk çağı hidroseli tedavisini anlatır
Erişkin hidroseli olgularının tedavisini anlatır
Tedavi komplikasyonlarını sayabilir

SPERMATİK KORD 
TORSİYONU Oluşum mekanizmalarını anlatır

Fizik muayene bulgularını anlatır
Ayırıcı tanı yapar
Tanıda kullanılan laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini sayar
Tedavi yöntemlerini sayar

APPENDİKS TESTİS VE 
EPİDİDİMİS 
TORSİYONU Appendiks testis ve epididimisin ne olduğunu anlatır

Torsiyonda fizik muayene bulgularını sayar
Ayırıcı tanı yapar
Tedavide izlenecek yolu anlatır

TESTİKÜLER EKTOPİ 
VE KRİPTORŞİDİZM Ektopik testis ve kriptorşidizm tanımını yapar

Ektopik testis bulunma yerlerini sayar
Testisin iniş anomalilerinin sebeplerini sayar
İnmemiş testiste patogenezisi anlatır
İnmemiş testiste klinik değerlendirmenin nasıl yapılacağını anlatır
Semptom ve belirtileri sayar
Laboratuvar bulgularını sayar
Kullanılan görüntüleme yöntemlerini sayar
Ayırıcı tanı yapar
Tedaviyi planlar
Hormonal tedaviyi nasıl uygulayacağını söyler
Cerrahi tedaviyi nasıl yapacağını söyler

SPERMATOSEL Spermatosel tanımını yapar
Ayırıcı tanı yapar
Tedavi yöntemini anlatır

13.1 Hidrosel
13.2 Spermatosel
13.3 Testis Torsiyonu
13.4 Dermatolojik Lezyonlar
14-SINIFLANDIRILAMAYAN 
HASTALIKLARI
14.1 İnterstisyel Sistit
14.2 Renovasküler Hipertansiyon

Konjenital ve edinsel hastalıklar/böbrek ve 
üreter hastalıkları

KİSTİK 
HASTALIKLARI 
YÖNETİR

İnterstisiel Sistit

45/46



TUKMOS,	  Çekirdek	  Müfredatları Üroloji,	  v.1.0

23.08.2011'den	  itibaren	  geçerlidir. Müfredat	  satırları,	  sf:	  23/23

Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim Hedefi

46/46


	giriş
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