
 
 

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu 
 
"Şimdi asistan olsam... 
 
Türkiye ESRU'nun değerli üyeleri, 
İstanbul Tıp Fakültesinde 1986 yılında başladığım tıpta uzmanlık eğitimimi 1990 
yılında tamamladım.1986 yılında Türkiye'nin daha sonraki yıllar için bir ihtiyacı 
olan ve Türkiye'de az bulunan uzmanlık alanlarından Üroloji'yi tercih ettim. Bu 
tercihte babamın Nefroloji ana bilim dalında öğretim görevlisi olmasının da 
katkıları vardır. 
Asistanlığa başladığım ilk andan itibaren kendimi boşluk bırakmadan uzmanlığa 
hazırlmaya başladım. 
Şimdi asistan olsam… 
Bilgi üretimi konusunda daha bilinçli davranırdım. O zaman büyük bir iştahla 
duplikasyon olarak yürüttüğümüz orjinal olmayan çalışmaların çoğu evrensel 
bilgi üretimine katkıya dönüşmedi. 
Eğitim konusunda o zaman kılavuzlar şimdiki kadar yaygın olmadığından klasik 
kitaplardan veya AUA güncellemelerinden hastalara olan yaklaşım ve tedavi  
algortimini çözmeye çalışırdık. 
Şimdi asistan olsam… 
Teorik eğitimde algoritmler kolayca uygulandığı için,  algortimler dışında klasik 
bilgiyi içselleştirmeye çalışırdım. Pratikte uygulamalı eğitimde büyük bir iştahla 
tüm vakaları yapma arzusu içindeydik. Unuttuğumuz nokta uygulamada ancak 
belli bir sayının üzerinde öğrenme eğrisi tamamlanıyordu. Ve tıpta uzmanlık 
eğitimimiz sürecinde bu eğrisine asla ulaşamayacaktık. Yalnızca sistoskopi ve 
varikosel gibi minor vakalarda öğrenme eğrisini tamamlamak mümkün olmuştu 
Şimdi asistan olsam... 
İleride uğraşacagım  ve derinleşeceğim alt branşta nasıl olsa teorik ve pratik 
eğitimim devam edeceğinden, tıpta uzmanlık eğitimimi bir kök hücre olarak 
görüp temel bilgi ve becerileri kazanmaya çalışırdım. 
Asistanlığımda biyosistatistik konusunda yeterli eğitim alamadım. 
Şimdi asistan olsam... 



İleri biyoistatistik dahil bu konudaki bilgi ve becerimi artıracak tüm kurslara 
katılmaya çalışırdım. 
Asistanlık üsrecinde idari olarak kıdemlilerime asla hayır demedim. Dört yılda 
hiç yıllık izne çıkmadım.Sosyal hayatımı hafta sonları dahil sıfırladım ve DETAM 
da hayvan deneyleri ve mikrocerrahi yeteneğimi artırmaya harcadım. 
Şimdi asistan olsam… 
Başasistan olmak için yine bu şekilde çaba sarfederdim. 
Asistanlıkta hedeflerime ulaşmak için personel ve kıdemsiz asistanlara tavizsiz 
ve katı davranmaya çalıştım. Türkiyede o dönemde hiyerarşi ancak bu şekilde 
tesis edilebiliyordu. Şimdi devir değiştiği için katı kuralları uygulama zaman 
zaman "mobbing" olarak adlandırılabiliyor. O yüzden bu hiyerarşik düzeni 
kurmak konusunda bu dönemde zorlanabileceğimi düşünüyorum. 
Asistanlığımda en büyük arzularımdan bir tanesi prestijli üroloji dergilerinde 
hocalarımızı editörler bölümünde görmekti. Bu konuda tek parametrenin bilgi 
üretme oldugunu düşündüğüm için azami gayret gösterdim. Ancak bu 
yayınlardan çok azını uluslarası indexlerce taranan dergilerde yayınlatabildik. 
Şimdi asistan olsam… 
Hedefe yönelik uluslarası çalışma yapmayı hedeflerdim. 
Asistanlığımda aileme gerektiği kadar zaman ayıramadığımın farkındaydım. 
Hedeflere ulaşmak için maalesef aile hayatına ayrılan zamanı da kısıtlama 
gerekiyordu. 
Şimdi asistan olsam... 
Yine aynı şeyi yapmak zorunda kalırdım. 
Asistanlığımdaki en büyük eksiklik evrensel düzeyde bir mentora sahip 
olamamamdı. Ancak Anabilim dalı başkanı sedat tellaloğlu’nun vizyonu 
sayesinde uluslarası platformda kolayca kabul görebildik. Evrensel düzeyde 
mentor ile karşılaşmam ise Mevlana’nın Şemsi Tebrizi'ye rastlaması gibi, San 
Fransisco da ancak uzmanlığımın ilk yılında gerçekleşti. (Tom F. Lue) 
Asistanlığımın başlangıcından itibaren böyle bir evrensel mentorun çalıştığı 
anabilim dalı / departmanda çalışmak isterdim. 
Dört yıllık asistanlığım sürecinde sekiz yıllık çalıştım ve en çok hoşuma giden 
nokta nihai sorumluluğun uzmanlarda olmasıydı. Bizler de uzmanlara karşı 
sorumluyduk. 
Şimdi asistan olsam… 
Son altı ay klinikte sorumlu uzman gibi çalışmak isterdim. 
İstanbul Tıp fakültesi'nin 187 yıllık geçmişi ve o zamanki akademik kadrosu ile 
Türkiye'nin en önemli üroloji kliniklerinden biri olması nedeniyle iyi bir 
asistanlık dönemi geçirdim. 
Şimdi asistan olsam... 
Uzmanlık eğitimimi yine İstanbul Tıp fakültesi'nde tamamlamak isterdim. 


