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Şimdi asistan olsam… 

Çok istesemde bu ihtimal gerçekte olmadığına göre öncelikle ben asistanken 
neler yaptım, neleri eksik yaptım, neleri de fazladan yaptım değerlendirmeli,  
sonrada ihtisasımın bitiminden bugüne aradan geçen 20 yıldanfazla süreden 
sonra bugünkü şartlar o gün olsaydı daha neler yapmayı akılcı bulurdum 
bunların üzerinde durayım. 

Asistanlığımda yaptığım ve bugün asistan olsam yapacağım işlerin başında 
kendime bir hedef koymak olurdu. İlk asistanlığa başladığım gün hocamın 
odasında tanışma ve hoş beşten sonra bana hedefim sorulmuştu. Ben de sıradan 
bir uzman olmak istemediğimi, akademik hedeflerim olduğunu ifade etmiştim. 
Bugünde olsa aynı hedefi kor ilaveten takip edilen bir teknik geliştirme çabası 
içinde olmayı ilave ederdim. 

Asistan olduğum 80li yılların sonu 90 ların başında Türkiye de kişisel 
bilgiyasarlar dolayısıyla internet yoktu. Anemnezlerin elle yazılmayıp  daktiloyla 
yazılması lükstü. Bilgiye ulaşmak kolay değildi. O yıllarda tozlu kütüphane 
raflarında indeks medikuslarda yayın aramak, başlığına ulaştığın makalenin 
dergisine ulaşmak gerekirdi ki İstanbul Üniversitesinin kütüphanelerinde 
bulunmayan dergiler Ankara’dan siparis edilir veya yurt dışına 
başvurulurdu.Artık evimizde rahat koltuğunuzda bütün dünyanın bilgisine 
birkaç tuş ile bilgisayardan hatta cep telefonundan kolayca ulaşılıyor. Üstelik 
dergi ve kaynak sayısı o kadar arttı ki artık bilgiye ulaşmamamak için neredeyse 
özel gayret sarfetmek gerekiyor! Bu nedenle bügün asistan olsaydım bilgiye 
ulaşma becerilerimi mükemmelleştirir, bu bilgilere hergün ulaşır kendimi her 
gün güncellerdim.  

Yabancı lisanımıbilimsel bir konuyu her yönüyle tartışabilecek kadar 
geliştirirdim.  Sunu, istatistik, iletişim teknikleri konularında eğitim alır, mesleki 
görgülerimi ve becerilerimi geliştirecek Uluslararası ilişkiler kurardım. Bugün 
dünyanın dört bir yanında benimle birlkte ihtisas yapan geleceğin hocalarıyla 
bugünden dostluklar tesis ederdim. Yurtdışındaki güncel üroloji pratiğini 
geliştiren her yönüyle yüksek bilimsel özellikleri olan merkezlerden seçtiğim 
birkaçına araştırma ve bilgi görgü artırma ziyaretleri yapardım. 

Yaptığım ve katıldığım bilimsel aktiviteleri dökümante eder, gireceğim her 
operasyondan önce konuyu temel kaynaklardan okur, okuduklarımı operasyon 



izlerken, asistans yaparken ve bizzat yaparken adım adım doğrulardım. Böylece 
okuduklarımın kalıcı ve faydalı olmasını sağlardım.  

Okuyup öğrendiklerimden ve yakın takip ettiğim literatürden çıkartımlar yapar 
yeni fikirler geliştirerek çalışma konuları oluştururdum. Anabilim dalımda veya 
kliniğimde yapılan her çalışmaya katkı vermek için gayret gösterirdim. Makale 
yazmanın tekniklerini öğrenir daha asistanlığım bitmeden birçok uluslararası 
orjnal makalenin birinci isim yazarı olurdum.  

Deneysel çalışmalara ve hayvan çalışmalarına ağırlık verir, tez konusu olarak 
üroloji temel biliminde bir araştırma konusu seçer, üroloji sahasındaki sayısız 
NEDEN? sorularından hiç olmazsa birine cevap bulmaya çalışırdım.  

Şimdi asistan olsam gençliğimin kıymetini bilir, düzenli spor yapar, aileme ve 
sevdiklerime daha nitelikli zaman ayırır, hastalarımla aramızda geçen  hoş ve 
ders verici durumları bir kenara not alır, bunları bir anı kitabı haline getirirdim...  

 


