
Canda Erdem A. 
Associate Professor, Department of Urology, 

Yildirim Beyazit  University, School of Medici-

ne, Ankara Ataturk Training and Research. 

Hospital, Ankara, Turkey

Chlosta Piotr L. 
Professor and Chairman of Urology, Depart-

ment of Urology, Jagiellonien University of 

Krakow, Poland

De la Rosette Jean  
Professor and Chairman of Urology, AMC  

University Hospital Chairman Clinical Rese-

arch Office Endourological  Society (CROES) 

Amsterdam - The Netherlands

Knoll Thomas  
Professor, Head & Chairman department of 

Urology Klinikum Sindelfingen-Böblingen, 

Sindelfingen, Germany 

Oelke Matthias 
Associate Professor, Department of Urology, 

Hanover Medical School, Hannover, Ger-

many 

 Scardino Peter   
Chairman of the Department of Surgery, Me-

morial Sloan-Kettering Cancer Center in New 

York USA

Invited Speakers

Doç. Dr. Abdullah Erdem Canda
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Üroloji Kliniği
Bilkent 06800 - Ankara
E-posta: erdemcanda@yahoo.com

Deputy Dean, School of Medicine
Yildirim Beyazit Universiy
Ankara Ataturk Training and Research Hospital
Department of Urology
Bilkent 06800 - Ankara, Turkey
E-mail: erdemcanda@yahoo.com

Mayıs 2014 / May 2014

Dr. Canda is a member of Robotic Urology Working Group of Young Academic 
Urologists-YAU, European Association of Urology-EAU



34th Anthenian Urology 
Days isimli bilimsel Üro-
loji toplantısı 2-4. Mayıs. 
2014 tarihlerinde Ati-
na’da düzenlendi. Ülke-
mizden konuk konuşma-
cı olarak davet edilerek 
katıldığım bu toplantı ol-
dukça başarılı geçti. Top-
lantıya Avrupa ve 
ABD’den çeşitli bilim 
adamları konuşmacı ola-
rak katıldılar. 

Bu toplantıda robotik prostat kanseri cerrahisi ve robotik mesane 
kanseri cerrahisi konularında 2 konuşma yaparak kendi cerrahi 
ve klinik deneyimlerimizi katılan meslektaşlarımız ile paylaşma 
fırsatım oldu. 

Robotik prostat kanser cerrahisi ile ilgili ‘’Yüksek riskli prostat 
kanserinde robotik radikal prostatektomi’’ ve robotik mesane 

kanser cerrahisi ile ilgili 
‘’Robotik mesane kanseri 
ve intrakorporeal üriner 
diversiyon’’ konuları ile il-
gili konuşmalar yaptım.

Ayrıca, bu toplantı sıra-
sında canlı olarak yapılan 
robotik prostat kanseri 
ameliyatında ABD’den 
Prof. Peter Scardino, Al-
manya’dan Prof. Oelke 

Matthias ve Hollanda’dan Prof. Jean de la Rosette ile birlikte pa-
nelist olarak görev yaparak, prostat kanseri cerrahisinde robotik 
ve açık cerrahi yaklaşımları tartışma fırsatı buldum.

Toplantıda ayrıca, poster 
ve video sunumlarında 
moderatör olarak görev 
yaptım.

Katılım ve ilginin oldukça 
yüksek olduğu bu bilimsel 
toplantıda ülkemizi temsil 
etme fırsatı bulduğum 
için, deneyimlerimizi ve 
bilgilerimizi katılımcı 
meslektaşlarımız ile pay-

laştığım için çok mutlu oldum.

Toplantının düzenlendiği yer ve muhteşem bir tarihi atmosfe-
rin bir arada olması toplantıyı daha da güzel hale getirdi. 
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34th Anthenian Urology 
Days was held on 2-4. May. 
2014 in Athens, Greece that 
was a great success. I was 
invited to give talks on ro-
botic urology from Turkey 
to this meeting. In addition, 
colleagues from Europe 
and USA were also invited 
to give talks. 

I had the chance of giving 2 
talks on robotic prostate can-
cer surgery and robotic blad-
der cancer surgery that gave 
me the opportunity of sha-
ring experience and know-
ledge. 

My talks on robotic surgery 
were entitled as ‘’Robotic ra-
dical prostatectomy in hi-
gh-risk prostate cancer’’ and 
‘’Robotic radical cystectomy 
and intracorporeal neoblad-
der’’.

Additionally, I was one of 
the panelists with Prof. Pe-
ter Scardino (USA), Prof. 
Oelke Matthias (Germany) 
and Prof. Jean de la Rosette 
(The Netherlands) during 
live robotic prostate cancer 
surgery session that we dis-
cussed open and robotic 
surgical approaches in 
prostate cancer.

I also served as a moderator 
during poster and video 
sessions.

This meeting attracted gre-
at interest with many parti-
cipants that gave me the 
chance of sharing experien-
ce and knowledge particu-
larly in the field of robotic 
urology. 

The congress venue was very nice place located in the heart of 
a a wonderful historic atmosphere. 

Dr. Abdullah Erdem Canda
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Kongre merkezi ve Akropolis  (Congress venue and Acropolis)
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ABD’den Prof. Scardino’ya ödül verilmesi.
(Prof. Scardino receiving his award)

Toplantı salonundan bir görünüm.
(Appearance from one of the sessions).
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