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YBÜ Tıp Fakültesi Üroloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Atatürk 
EAH Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. 
Abdullah Erdem Canda kliniklerin-
de yapılan robotik cerrahi girişimle-
ri hakkında Sağlık dergisine bilgiler 
verdi. Prof. Dr. Derya Balbay önder-
liğinde başlattıkları robotik cerrahi 
girişimlerin 600’ü aştığını belirten 
Canda, Türkiye’de en fazla robotla 
ameliyat yapan kliniklerden birisi ha-
line geldiklerini söyledi.  

“ABD’de Prostat Kanseri 
Ameliyatlarının Yüzde 80’den 
Fazlası Robotik Cerrahi İle 
Yapılıyor”
Robotik cerrahinin dünyada hız-
la yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. 
Abdullah Erdem Canda, geçen yıl 
ABD’de prostat kanseri tanısı almış 
hastaların ameliyatlarını yaklaşık 
yüzde 80’den fazlasının robotik cer-
rahi ile gerçekleştiğini belirterek, 
“Avrupa’nın birçok gelişmiş ülkesinde 
de bu oran benzer şekilde. Buradan şu 
sonuç çıkıyor; prostat kanseri ameli-

yatları konusunda artık gelişmiş ül-
kelerde, oturmuş ve kabul edilmiş en 
sık uygulanan ameliyat yöntemi ro-
botik cerrahi.” dedi. 

“Kliniğimiz Robotik Cerrahi 
Konusunda Eğitim Misyonunu da 
Üstlenmiş Durumda”
Robotik ameliyatları tıp fakültesi öğ-
rencileri ve asistanların da izleyebil-
diğini, kliniklerinin bu yönüyle 
eğitim vazifesi de gördüğünü belirten 
Canda, “Biliyorsunuz tıp fakültesinde 
klinik anatomi eğitimi çok önemlidir. 
Robotik cerrahi ameliyathanemizde 
3 büyük boyutlu görüntü sunan dev 
bir monitörümüz var. Bu monitör ta-
mamen eğitim amacıyla kullanılıyor. 
Zaman zaman tıp fakültesi öğrenci-
lerimiz, zaman zaman da bu işe me-
raklı başka hastanelerden gelen arka-
daşlarımız oluyor. 3 boyutlu gözlük 
takarak bu monitör sayesinde onlar 
da sinemada 3 boyutlu film seyreder 
gibi takip edebiliyorlar. Cerrah, ame-
liyat yaparken baştan sona ameliyatı 
onlar da izliyor. Salonda öğrenci var-

sa ameliyatın detaylarını, anatomik 
yapılarını anlatıyoruz. Öğrenci ve 
asistan eğitimi açısından böyle olum-
lu bir faydası var.” dedi.  

“Türkiye’nin ilk İngilizce Robotik 
Üroloji Kitabını Çıkardık”
Robotik cerrahi konusunda yeni mes-
lektaşların yetiştirildiği, öğrencilere, 
asistanlara eğitim verilen aynı zaman 
da bilimsel olarak çalışmalar yapılan 

“Robotik Cerrahide  Eğitim ve Bilim Merkezi Haline Geldik”

YBÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Atatürk EAH 
Üroloji Kliniğinden Doç. Dr. Abdullah Erdem Canda:

2009 yılında Da Vinci robotu ile Ankara’da ilk robotik ameliyatı yaptıkları günden bu 
yana 600’den fazla robotik ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Abdullah 

Erdem Canda, Türkiye’de en fazla robotik cerrahi yapan kliniklerden biri olduklarını 
söyledi. Yetişmiş ve deneyimli ekipleriyle çok tercih edilen bir klinik haline geldiklerini 
belirten Canda, yurt dışından bile hasta kabul ettiklerini ifade ederek “Türkiye’nin her 
yerinden hatta yurt dışından, Balkan ülkelerinden, Orta Asya’dan gelen hastalarımız 

oluyor. Bilimsel olarak uluslararası standartlarda bu işi yapıyoruz. Oldukça çok 
sayıda uluslararası bilimsel yayın yaptık ve bu sayede tanınır hale geldik. Ben ve diğer 
arkadaşlarım robotik üroloji konusunda birçok kongreye konuşma ve sunum yapmak 

üzere davet ediliyoruz. Robotik cerrahi konusunda yeni meslektaşlarımızın yetiştirildiği, 
öğrencilere, asistanlara eğitim verilen, aynı zaman da bilimsel olarak çalışmalar yapılan 

bir merkez haline gelmiş durumdayız.” dedi. 




