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	 S.B.	Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi	Üroloji	
Kliniği	 ne	 zamandan	 bu	 yana	 hizmet	 vermektedir?	
Kabaca	vizyon	ve	misyonundan	bahsedebilir	misiniz?
	 Haseki	 Hastanesi	 Üroloji	 Kliniği	 1959-1981	 yılla-
rı	 arasında	 Op.	 Dr.	 Cafer	 Yıldıran,	 1982-2002	 yılları	
arasında	Op.	Dr.	Nejat	 Cambazoğlu,	 2002-2012	 yıları	
arasında	 Prof.	 Dr.	 Ahmet	 Yaser	 Müslümanoğlu	 şef-
liğinde	 hizmet	 vermiştir.	 Halen	 3	 eğitim	 görevlisi,	
1	 başasistan,	 4	 uzman	 hekim	 ve	 6	 asistan	 hekim	 ile	
hizmet	 vermektedir.	 Eğitim	 ve	 araştırma	 hastanesi	
olmamız	yanında,	yoğun	bir	şekilde	sağlık	hizmeti	de	
vermekteyiz.	 Ürolojideki	 yenilikleri	 takip	 eden,	 yeni	
teknolojileri	 uygulayıp	 geliştiren,	 eğitim	 ve	 bilimsel	
faaliyetlerini	 artarak	 sürdüren	yapıda	bir	klinik	olma	
amacındayız.

 Endoürolojideki	 birçok	 cerrahileri	 gerçekleştirildi-
ğini	 duyuyoruz.	 Endoürolojideki	 cerahi	 uygulamalar	
mesela	PNL	ve	laparoskopi	ne	zamandır	gerçekleştiri-
liyor?	
	 Son	 10	 yılda	 Haseki	 Hastanesi	 Üroloji	 kliniğinde	
perkütan	 renal	 ve	 laparoskopik	 cerrahiler,	 Prof.	 Dr.	
Ahmet	 Yaser	 Müslümanoğlu,	 Doç.Dr.	 Ahmet	 Tefekli	
ve	 Doç.Dr.	 Murat	 Binbay	 gibi	 değerli	 hekimler	 tara-
fından	 başlatılmış	 ve	 ileri	 bir	 seviyeye	 taşınmıştır.	

Haseki	Hastanesi	Üroloji	kliniğinin	2500	üzerinde	PNL	
serisi	 mevcuttur.	 Halen	 satandart,	 mini,	 pediatrik	 ve	
micro	PNL	rutin	olarak	kliniğimizde	yoğun	bir	şekilde	
yapılmaktadır.	Laparoskopik	yöntemle	surranelektomi,	
nefrektomi,	 parsiyel	 nefrektomi,	 pyeloplasti	 ve	 ürete-
rolitotomi	 rutin	olarak	yapılmaktadır.	Bunun	yanında	
RIRC	de	rutin	olarak	uygulanmaktadır.

 Bölümünüzde	 herkes	 Endoüroloji	 ile	 ilgili	 mi?	
Yoksa	alt	seksiyonlaşma	ile	görev	dağılımı	söz	konusu	
mu?
	 Endoskopik	 ve	 laparoskopik	 operasyonlar	 ameli-
yatlarımızın	büyük	kısmını	oluşturmaktadır.	TUR,	URS	
gibi	rutin	işlemler	bütün	hekim	arkadaşlarımız	tarafın-
dan	yapılmaktadır.	Hemen	her	gün	en	az	1	veya	2	defa	
yaptığımız	 standart	 PNL	 hekimlerimizin	 çoğu	 tara-
fından	 yüksek	 başarı	 ile	 yapılabilmektedir.	 Pediatrik	
PNL,	mini	PNL,	micro	PNL	ve	RIRC	bu	konuda	dene-
yimli	 hekimler	 tarafından	 yapılmakla	 birlikte	 diğer	
hekimlerde	 bu	 konularda	 kendini	 geliştirmektedir.	
Laparoskopik	 cerrahi	 deneyimli	 hekimler	 tarafından	
yapılmakla	 birlikte,	 diğer	 ilgilenen	 hekimlerde	 lapa-
roskopik	cerrahiyi	öğrenmeye	ve	yapmaya	başlamıştır.	
Son	 senesindeki	 asistan	 hekimlere	 de	 laparoskopik	
nefrektomi	yaptırılmaktadır.

Haziran 2013
T.C. S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Kliniği

Doç.	Dr.	Zafer	Gökhan	Gürbüz

Üroloji	Klinik	Şefi
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 Bölümünüzde	Endoüroloji	alanında	nasıl	bir	eğitim	
sistemi	uygulanıyor?
	 Endoüroloji	ile	ilgili	operasyonlar	Haseki	Hastanesi	
Üroloji	 kliniğinde	yoğun	olarak	yapıldığından	asistan	
hekimler	 tarafından	 hizmet	 içi	 eğitim	 şeklinde	 çabuk	
şekilde	öğrenilmektedir.	Teorik	eğitim	ise	seminerler	ve	
derslerle	tamamlanmaktadır.

	 Doç.	Dr.	Gökhan	Gürbüz	kimdir?
	 1967	 Yılında	 Kayseri’de	 doğdum.	 Kabataş	
Erkek	 Lisesi’ni	 bitirdim.1990	 yılında	 İstanbul	 Tıp	
Fakültesinden	mezun	oldum.	Aynı	yılın	sonunda	Vakıf	
Gureba	Hastanesi’nde	 Prof.	Dr.	Güven	 Sevin’in	 klini-
ğinde	 Üroloji	 ihtisasına	 başladım.1995	 yılında	 Üroloji	
uzmanı	 oldum.1996-1997	 yıllarında	 Kütahya	 Hava	
Hastanesinde	askerlik	hizmetini	yaptım.	Vakıf	Gureba	
Hastanes’nde	2005	yılına	kadar	Üroloji	uzmanı	olarak	
çalıştım.	 2005-2007	 yılları	 arasında	 Bakırköy	 Dr.Sadi	
Konuk	 Eğitim	 Araştırma	 Hastanesi’nde	 Prof.Dr.Ali	
İhsan	 Taşçı	 ile	 birlikte	 çalışma	 olanağını	 buldum.	
2006	yılında	Üroloji	Doçenti	Ünvanını	kazandım.	2007	
yılında	 Vakıf	 Gureba	 Hastanesine	 dönmek	 zorunda	
kalınca	 istifa	 ettim.	 2007-2010	yılları	 arasında	Medical	
Park	 Bahçelievler	 Hastanesi’nde	 çalıştım.	 2010	 yılın-
da	 yapılan	 sınavı	 kazanarak	 Adana	 Numune	 Eğitim	
ve	 Araştırma	 Hastanesine	 Üroloji	 Klinik	 Şefi	 olarak	
atandım.	 2013	 yılında	 Haseki	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi	 Üroloji	 kliniğine	 Eğitim	 Görevlisi	 olarak	
atandım.

 Özellikle	ilgilendiğiniz	alan	hangisidir	ve	neden	bu	
alana	yöneldiniz?
	 Endoüroloji	 ve	 üroonkalojiye	 ilgilendiğim	 alanlar	
almakla	 birlikte	 endoürolojideki	 gelişimlerin	 etkisi	 ile	
ağırlıklı	olarak	endoürolojiye	ilgi	gösterdim.	

 Endoüroloji’nin	 geleceğini	 nasıl	 görüyorsunuz?	
Ürolojik	cerrahisi	nasıl	olacak?
	 1990	 yılında	 ihtisasa	 başladığım	 dönemde	 endoü-
roloji	 başlangıç	 döneminde	 sayılabilirdi.	 Şu	 an	 rutin	
olarak	 yapılan	 birçok	 operasyon	 yapılamıyordu	 veya	
yapılmaya	yeni	başlamıştı.	Ülkemiz	genelinde	endoü-
roloji	alanında	günümüzde	gelinen	nokta	dünya	stan-
dartlarındadır.	Ancak	endoürolojideki	gelişmeler	daha	
da	 artmaktadır.	 Giderek	 daha	 az	 morbid,	 daha	 az	

invaziv	 olmaktadır.	 Endoüroloji	 sadece	 kendi	 alanını	
değil	 üroonkoloji,	 pediatrik	 üroloji	 gibi	 alt	 gruplarda	
da	 yaygın	 kullanıldığı	 için	 ürolojik	 cerrahinin	 temel-
lerinden	 biri	 haline	 gelmektedir.	 Genç	 ürologların	 bu	
konudaki	öğrenme	azmi	ve	yeteneği	Türk	ürolojisi	için	
umut	vermektedir.

Dr.	Ahmet	Yalçın	Berberoğlu
S.B.	Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi,
Üroloji	Kliniği

 Dr.	Ahmet	Yalçın	Berberoğlu	kimdir?
	 Erzurum	Atatürk	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi’ni	bitir-
dikten	sonra	Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi’nde	
üroloji	 asistanlığına	 başladım.	 Askerlik	 görevinden	
sonra	4	yıl	Sakarya	Devlet	Hastanesinde	üroloji	uzma-
nı	olarak	çalıştım.1984	yılında	tekrar	Haseki	Eğitim	ve	
Araştırma	 Hastanesi’ne	 başasistan	 olarak	 atandım.	 O	
zamandan	itibaren	aynı	hastanede	çalışmakta	olup,	şu	
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an	üroloji	 kliniği	 eğitim	 sorumlusu	olarak	görev	yap-
maktayım.	

 Neden	bu	alana	yöneldiniz?
	 Yeni	 gelişen	 endoskopik	 sistemler	 endouroloji	 ala-
nında	daha	da	yoğun	çalışmamı	sağladı.	Özellikle	per-
kütan	cerrahi	hekim	ve	hasta	için	oldukça	avantajlı	ve	
modern	sistemlerdir.

 Gelecekte	Endoüroloji	alanında	neler	yapmak	isti-
yorsunuz?
	 Gelecekte	 endouroloji	 alanında	 yeni	 kuşağa	 öğret-
tiklerimle	gurur	duymak	istiyorum.

 Son	olarak	neler	söylemek	istersiniz?
	 Endouroloji	 mutlaka	 yeni	 sistemlerinde	 devreye	
girmesiyle	her	geçen	gün	gelişecek,	 insanlığa	daha	 iyi	
hizmet	sunacaktır.

Op.	Dr.	Mehmet	Fatih	Akbulut
S.B.	Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi
Üroloji	Kliniği
Başasistanı

	 Op.	Dr.	Mehmet	Fatih	Akbulut	kimdir?
	 1979’da	 Tokat’ta	 doğdum.	 Konya	 Meram	 Fen	
Lisesi’nden	 1997,	 İstanbul	 Tıp	 Fakültesi’nden	 2004	
yılında	 mezun	 oldum.	 İstanbul	 Üniversitesi,	 İstanbul	
Tıp	 Fakültesi,	 Üroloji	 Anabilim	Dalı’nda	 2005	 yılında	
uzmanlık	 eğitimine	 başladım	 ve	 2010	 yılında	 üroloji	
uzmanı	 ünvanını	 aldım.	 Prof.	 Dr.	 Necmi	 Ayanoğlu	
Silivri	Devlet	Hastanesinde	zorunlu	hizmetimi	tamam-
ladım.	2013	yılında	Sağlık	Bakanlığı	Başasistanlık	sına-
vını	 kazanarak	 Haseki	 Eğitim	 Araştırma	 Hastanesine	
Başasistan	olarak	göreve	başladım.

 Neden	bu	alana	yöneldiniz?
	 Endoüroloji,	günümüz	teknolojik	gelişmeler	 ışığın-
da	 Ürolojinin	 bütün	 alanlarında	 (Üroonkoloji,	 çocuk	
ürolojisi,	 kadın	 ürolojisi)	 kendini	 göstermeye	 başla-
mıştır.	 Bu	 nedenle	 özellikle	 genç	 nesil	 ürologların	 da	
endoüroloji	 alanına	duyarsız	 kalması	 düşünülemezdi.	
Asistanlık	 dönemimizde	 İstanbul	 Tıp	 Fakültesi’nde	
endoürolojinin	 yoğun	 olarak	 yapılmaya	 başlanması,	
başta	 başasistanımız	 Op.Dr.	 Öner	 Şanlı	 olmak	 üzere	
hocalarımızın	da	desteğiyle	asistanlığımın	 son	yılında	
Amerika	Birleşik	Devletleri	Michigan	Üniversitesi’nde	
endoüroloji	alanında	gözlemci	olarak	bulunmam	endo-
üroloji	alanına	özellikle	de	laparoskopik	cerrahiye	ilgi-
mi	arttırdı.	Uzmanlık	sonrası	da	aldığım	bu	eğitim	ve	
beceriyi	 zorunlu	 hizmette	 bulunduğum	 Silivri	 Devlet	
Hastanesi’nde	 uygulamaya	 koyarak	 pekiştirdim.	
Haseki	Eğitim	Araştırma	Hastanesi’nin,	Prof.Dr.Ahmet	
Yaser	 Müslümanoğlu’nun	 önderliğinde	 endoüroloji	
konusunda	zirveye	 taşınmış	olması	benim	endoürolo-
jiye	 ilgimi	daha	da	arttırdı.	Son	olarak	kliniğimize	şef	
olarak	 atanan	 Doç.Dr.	 Zafer	 Gökhan	 Gürbüz’ün	 tec-
rübelerini	paylaşması	ve	sınırsız	desteği	kendime	olan	
özgüvenimi	tazeledi.

 Gelecekte	Endoüroloji	alanında	neler	yapmak	isti-
yorsunuz?
	 Endoüroloji	 alanı	 geliştikçe	 daha	 da	 gençleşen	 bir	
alan.	 Minimal	 invaziv	 cerrahi	 her	 seferinde	 daha	 da	
kendini	 yenileyebiliyor.	 Daha	 düne	 kadar	 açık	 cerra-
hiyle	 yapılan	 taş	 ameliyatları	 şu	 anda	 micro-PNL	 ya	
da	 retrograde	 intrarenal	 cerrahi	 ile	 yapılıyor.	 Burada	
bize	düşen	görev,	 teknolojiye	ayak	uydurmak	ve	yeni	
teknoloji	üretmek	konusunda	bütün	varlığımızı	ortaya	
koyup	 muasır	 medeniyetler	 arasında	 milletimizi	 en	
güzel	şekilde	temsil	etmek	olacaktır.

 Son	olarak	neler	söylemek	istersiniz?
	 Endoüroloji	 her	 zaman	 yenilenen	 bir	 alan	 olarak	
yoluna	 devam	 etmektedir.	 Bu	 doğrultuda	 teknolojik	
gelişmeleri	 yakından	 takip	 edip	 yeni	 gelişmeler	 üret-
mek	 konusunda	 çaba	 sarf	 etmemiz	 gerekmektedir.	
Bu	konuda	belirli	 eğitimler	almak	gerektiğinden	Türk	
Endoüroloji	Derneğinin	eğitim	programlarından	fayda-
lanılması	gerektiğini	düşünüyorum.
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Op.	Dr.	Abdulmuttalip	Şimşek
S.B.	Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi
Üroloji	Kliniği

 Op.Dr.	Abdulmuttalip	Şimşek	kimdir?
	 1980	yılında	Doğubayazıt’ta	doğdum.	İlk-orta	ve	lise-
yi	 Iğdır’da	 tamamladıktan	 sonra	 İstanbul	Üniversitesi	
İstanbul	 Tıp	 Fakültesi’ni	 1999	 yılında	 kazandım.	 2005	
yılında	mezun	olup	aynı	yıl	Bezm-i	Alem	Vakıf	Gureba	
Eğitim	 ve	 Araştırma	 Hastanesinde	 Üroloji	 ihtisasına	
başladım.	 2010	 yılında	üroloji	 uzmanı	 olarak	 İstanbul	
Lütfiye	 Nuri	 Burat	 Devlet	 Hastanesi’ne	 mecburi	 hiz-
metimi	 yapmak	 üzere	 atandım.	 Mecburi	 hizmetimi	
tamamladıktan	 sonra	 Haseki	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi’nde	göreve	başladım.

 Neden	bu	alana	yöneldiniz?
	 Endoüroloji	 spesifik	 bir	 alandan	 çok	 günümüzde	
tüm	üroloji	 uzmanlarının	 az	 ya	 da	 çok	 ilgilendiği	 bir	
alan	haline	gelmiştir.	Asistanlığım	yıllarında	hocaları-
mın	androloji,	kadın	ürolojisi	ve	üroonkoloji	alanlarına	
ilgili	olmalarından	dolayı	ben	de	özellikle	androloji	ile	
ilgilenmeye	 başladım.	 Ancak	 mecburi	 hizmetim	 sıra-
sında	 Bakırköy	 Dr.	 Sadi	 Konuk	 Eğitim	 ve	 Araştırma	
Hastanesi’nde	Laparoskopik	ve	Robotik	üroloji	alanın-
da	aldığım	eğitimle	endoüroloji	alanındaki	eksikliğimi	
büyük	 ölçüde	 giderdim.	 Şuan	 kliniğimizde	 Doç.Dr.	
Zafer	Gökhan	Gürbüz	hocamızın	liderliğinde	ve	yoğun	
desteği	 ile	 endoüroloji	 alanına	 olan	 ilgim	giderek	 art-
maktadır.

 Gelecekte	Endoüroloji	alanında	neler	yapmak	isti-
yorsunuz?
	 Teknolojik	gelişmelerin	çok	yoğun	ve	hızlı	değiştiği	
günümüzde,	daha	önce	uyguladığımız	birçok	ameliyat	

yöntemini	şimdi	daha	az	invaziv	tekniklerle	uygulaya-
bilmekteyiz.	Ancak	hastalara	sağladığımız	bu	konforu	
kendimiz	içinde	geliştirmemiz	gerekir.	Özellikle	PCNL	
sırasında	 ameliyat	 ekibinin	 aldığı	 radyasyon	 dozunu	
azaltacak	 yeni	 ekipmanlara	 hala	 ihtiyaç	 var.	 Belki	
günün	birinde	robotik	cerrahinin	gelişmesiyle	bu	sorun	
aşılabilinir.	Hastaları	tedavi	ederken	kendi	sağlığımızı	
göz	ardı	etmemeliyiz.

	 Son	olarak	neler	söylemek	istersiniz?
	 Üroloji	 alanındaki	 yeniliklerin	 büyük	 çoğunluğu	
endoürolojik	girişimler	için	geliştirilmektedir.	Bu	geliş-
melerin	 birçoğu	 ülkemizde	 hocalarımızın	 desteği	 ile	
kısa	 sürede	 uygulanmaktadır.	 Endoüroloji	 derneğinin	
yurtiçinde	sunduğu	eğitim	desteğinin	yanı	sıra	yurtdışı	
eğitim	bursları	ile	bu	eğitim	politikasını	güçlendireceği-
ni	düşünüyorum.

Op.Dr.	Erkan	Sönmezay
S.B.	Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi
Üroloji	Kliniği

	 Op.	Dr.	Erkan	Sönmezay	kimdir?
	 1981	yılında	Bulgaristan’ın	Kırcali	şehrinde	doğdum.	
İlkokul	 2.sınıfı	 bitirdikten	 sonra	 İstanbul’a	 göç	 ettik.	
2000	 yılında	 Pertevniyal	 Lisesi’nden,	 2006	 yılında	 da	
İstanbul	Üniversitesi	İstanbul	Tıp	Fakültesi’nden	mezun	
oldum.	 2007	 yılında	 Bakırköy	 Dr.Sadi	 Konuk	 Eğitim	
ve	 Araştırma	 Hastanesi	 Üroloji	 Kliniği’nde	 uzmanlık	
eğitimine	başladım	ve	2013	yılında	da	eğitimimi	tamam-
ladım.	Sonrasında	da	zorunlu	devlet	hizmeti	yükümlü-
lüğüme	S.B.Haseki	Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi’nde	
başladım	ve	halen	de	devam	etmekteyim.
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 Neden	bu	alana	yöneldiniz?
	 Günümüzde	gelişen	teknoloji	ile	birlikte	tıp	alanın-
da	ve	özellikle	 endoüroloji	 alanında	da	birçok	yenilik	
olmuştur.	 Bunlardan	 en	 önemlisi	 belki	 de	 minimal	
invaziv	 tedavi	 yöntemlerinin	 ortaya	 çıkışı	 ve	 hızla	
gelişmesidir.	Endoürolojik	yöntemler,	hemen	tüm	üro-
lojik	hastalıkların	tedavisinde	yeri	olan	modalitelerdir.	
Bu	 yüzden	 bu	 yöntemlerin	 öğrenilmesi	 biz	 üroloji	
hekimleri	 için	 bir	 zorunluluk	 haline	 gelmiştir.	 Eğitim	
aldığım	 kliniklerde	 de	 bu	 yöntemler;	 gerek	 endosko-
pik,	gerek	laparoskopik,	gerek	de	robotik	endoürolojik	
girişimler	olsun	başarıyla	uygulanmaktaydı	ve	değer-

li	 hocalarım	 bizlere	 bu	 yolda	 önümüzü	 aydınlatan	
birer	 ışık	 olmuşlardır.	 Kliniğimizde	 de;	 Doç.Dr.Zafer	
Gökhan	 Gürbüz	 hocamızın	 desteği	 ve	 endoüroloji	
alanındaki	deneyimleri	sayesinde	bu	yolda	daha	emin	
adımlarla	ilerleyeceğimizi	düşünüyorum.

 Gelecekte	Endoüroloji	alanında	neler	yapmak	isti-
yorsunuz?
	 Kendimizi	 sürekli	 yenileyerek,	 modern	 tıp	 tekno-
lojilerini	 takip	 ederek	ve	 öğrenerek	dünyanın	gerisin-
de	 kalmamaya	 çalışmak	 ilk	 hedeflerimizden	 olmalı.	
Dolayısıyla	 öncelikle	 şu	 anda	 mevcut	 endoürolojik	
becerilerimizi	 daha	 da	 geliştirmek	 ve	 tekniklere	 daha	
da	hakim	olmaya	 çalışmak	gerektiğini	düşünüyorum.	
Ancak	bu	şekilde	toplumumuza	ve	dünyaya	faydalı	bir	
insan	olabileceğimizi	aklımızdan	çıkarmamalıyız.

 Son	olarak	neler	söylemek	istersiniz?
	 Yukarıda	 bahsettiğimiz	 yenilikler	 ve	 gelişmelere	
ayak	uydurmak	için	dünyayı	yakından	takip	etmek	ve	
Endoüroloji	Derneğimizin	 eğitim	programlarını,	 hatta	
uluslar	arası	derneklerin	düzenlediği	eğitim	program-
larını	 dikkatle	 takip	 etmek,	 bunlara	 katılmak	 için	 her	
fırsatı	değerlendirmek	gerektiğini	düşünüyorum.
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