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Robot!k Cerrah! ve 
Üroloj!
Robot!k cerrah! tüm dünyada g!derek yaygınla"ıyor. #ler! teknoloj! ürünü cerrah! robotlar üroloj!, j!nekoloj!, 
genel cerrah!, kulak-burun-bo$az ve kalp damar amel!yatlarında kullanılıyor. Bu yazıda, dünyada ve ülkem!zdek! 
robot!k cerrah! ve cerrah! robotun üroloj! amel!yatlarındak! kullanım alanları anlatılıyor.
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Robot!k Cerrah!
Robot!k cerrah!, laparoskop!k cerrah!n!n (genel anestez! al-

tında, karın bo"lu#unun kamera !le !zlenerek amel!yatın kapalı 
b!r "ek!lde yapılması) !ler! teknoloj! ürünü b!r cerrah! robot !le 
uygulanmasıdır. Örne#!n karın !ç! organlar robot!k cerrah! !le 
amel!yat ed!l!rken, göbek çevres!ndek! karın bölges!nde 8 mm-
12 mm’l!k 4 ya da 5 del!k açılarak, bu alanlardan karın !ç!ne 
“port” ya da “trokar” !sm!n! verd!#!m!z, !ç! bo", paslanmaz b!r 
metal ala"ımdan ya da plast!kten yapılmı" parçalar yerle"t!r!l!r. 
Bunlar, karın !ç! alan !le karın dı"ı ortam arasındak! ba#lantıyı 
sa#layan kanallardır. Port den!len bu yapıları !ç! çıkarılmı" tü-
kenmez kaleme benzeteb!l!r!z. Port’lara, robotun “drape” !sm! 
ver!len ster!l ve özel cerrah! kılı$ar !le kaplanmı" kolları ba#la-
nır. Robotun dört kolu vardır. Bunlardan b!r!ne üç boyutlu ve 
yüksek çözünürlükte görüntü sa#layan robot!k kamera ba#la-
nır ve karın !ç!ne gönder!l!r. Robotun d!#er üç kolu da y!ne ka-
rın bölges!ne yerle"t!r!len portlara ba#lanır. Robotun kollarının 
ucuna da cerrahın yapaca#ı amel!yatın "ekl!ne göre makas, do-
ku tutucu ya da doku yakalayıcı özell!kler! olan robot!k cerra-
h! enstrümanlar takılarak portların !ç!nden karın !ç!ne gönde-
r!l!r. Sıklıkla b!r adet port da, as!stanlık görev! yapan hek!m !ç!n 
yerle"t!r!l!r ve amel!yat alanına d!k!" materyal! !let!lmes!, ame-
l!yat bölges!nde olu"an sıvıların özel em!c! !le em!lmes! (cerrah! 
asp!ratör) ve cerrahın çıkardı#ı doku parçalarının alınması !ç!n 
kullanılır. Bu nedenle, cerraha yardım eden bu k!"!n!n e#!t!m! 
de çok öneml!d!r.

Robotla amel!yat yapan cerrah, robotun kollarını kontrol 
eden ve “konsol” adı ver!len kontrol panel!n!n ba"ına geçerek 
amel!yat yapar. Robot!k kolların uçları, konsolda oturan cerra-
hın el!n!n tüm hareketler!n! aynen ve t!tremeden yapar. D!#er 
b!r dey!"le robot kend! ba"ına amel!yat yapmaz, amel!yatı kon-
soldak! cerrah robotun kollarını yöneterek yapar. Robot!k kol-
ların b!r!nde yer alan üç boyutlu robot!k lens sayes!nde, doku-
ların der!nl!#! yüksek çözünürlüklü olarak görülür. Büyütme 
özell!#! olan robot!k lens dokuların detaylarını büyütür. Kon-
soldak! cerrah, robotun !k! kolunu aynı anda kullanarak amel!-
yat yapar. Robotun dördüncü kolunu !se b!r as!stan g!b! kulla-
nır. Laparoskop!k cerrah!den farklı olarak, robotun cerrah! ens-
trüman uçlarının, 540 derece açıyla tüm yönlere dönme özell!-
#! vardır. Örne#!n konsoldak! cerrah robotun dördüncü kolu !le 
tutup havaya kaldırdı#ı b!r doku parçasının altından geçen s!-
n!rler!n ve damarların detaylarını, üç boyutlu robot!k lens saye-
s!nde yüksek çözünürlüklü, üç boyutlu ve büyüterek görür. Ro-
botun d!#er kollarıyla bu damarları ve s!n!rler! amel!yat edece-
#! dokudan ayırarak koruyab!l!r ve zarar görmeler!n! önleyeb!-
l!r. Damarlar korundu#u !ç!n robot!k cerrah!de çok daha az ka-
nama olur. S!n!rler korundu#u !ç!n de bu s!n!rler!n yer!ne ge-
t!rd!#! vücut fonks!yonlarında (örne#!n !drar tutma ve sertle"-
me) çok daha az kayıp olması beklen!r. Konsoldak! cerrah tüm 
bu !"ler! ayakta de#!l oturarak, konforlu b!r "ek!lde yapar. Ayrı-
ca konsoldak! cerrahın amel!yatı yaparken ster!l g!y!nmes!ne de 
gerek yoktur. Bu "ek!lde günde b!rden çok amel!yat yapab!l!r.

41

Da V!nc! cerrah! robotu. 
Cerrah, konsol !sm! ver!len kontrol bölges!nde 
robotu kontrol ederek amel!yatı yapıyor.



Robot!k Cerrah! ve Üroloj!

Ba"ta üroloj!k amel!yatlar olmak üzere j!nekoloj!k, genel 
cerrah!, kulak-burun-bo#az ve kalp damar amel!yatları robo-
t!k cerrah! !le yapılab!l!r. D!#er b!r dey!"le, cerrah! robotun ol-
du#u b!r merkezde, tek b!r robot b!rçok cerrah! bölümü tara-
fından kullanılab!l!r. 

Amel!yatın yapılmasında kullanılan 
robot!k enstrümanlar 

Robot!k kolların uçları, konsolda oturan cerrahın el!n!n 
tüm hareketler!n! aynen ve h!ç t!tremeden yapar. 
(Doç. Dr. Abdullah Erdem Canda, Ankara Atatürk E$!t!m ve 
Ara"tırma Hastanes!, Robot!k Cerrah! Amel!yathanes!)

Hastanın vücuduna robotun kollarının ba$lanması
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Robot!k Cerrah!n!n En Sık Uygulandı"ı 
Üroloj!k Amel!yatlar

Robot!k cerrah! en sık prostat kanser! amel!yatları, mesane 
kanser! amel!yatları, böbrek kanser! amel!yatları ve böbrekten 
çıkan ana !drar kanalı darlı#ı amel!yatlarında uygulanır. 

Robot!k s!n!r koruyucu prostat kanser! amel!yatı 
Prostat kanser! erken evrede ve prostat dı"ına çıkmadan sap-

tandı#ında cerrah! tedav! uygulanması gündeme gel!r. Cerra-
h! tedav! seçenekler! arasında robot!k cerrah! g!derek daha çok 
uygulanıyor. Örne#!n ABD’de geçen yıl yapılan tüm prostat 
kanser! amel!yatlarının büyük ço#unlu#u (> % 80) Da V!nc! ro-
botu kullanılarak yapılmı". Yan! robot!k cerrah!, ABD’de prostat 
kanser! amel!yatlarında en sık uygulanan cerrah! yöntem hal!-
ne gelm!". Aynı durum Avrupa !ç!n de geçerl!. Bunun en önem-
l! neden!, cerrah! robotun sa#ladı#ı teknoloj!k üstünlükler ne-
den! !le amel!yatı yapan konsol cerrahının, prostat !le çok yakın 
kom"u olan damarları ve s!n!rler! görmes! ve koruyab!lmes!. 

Bu s!n!rler ve damarlar erkeklerde !drar tutmayı ve pen!s sert-
le"mes!n! sa#layan mekan!zmaları kontrol ett!#! !ç!n, robot-
la yapılan prostat kanser! amel!yatları sonrası !drar kaçırma ve 
sertle"me sorunlarının daha az oldu#u b!ld!r!l!yor. Damarların 
korunması neden!yle kanama da çok daha az oluyor. Bu neden-
le hastalar tüm dünyada g!derek artan b!r oranda robot!k cerra-
h! !le amel!yat olmayı terc!h ed!yor.

Robot!k s!n!r koruyucu mesane kanser! amel!yatları 
ve mesane çıkarıldıktan sonra robotla !nce ba"ırsaktan 
mesane yapılması 
Mesane kanser!n!n en büyük neden! s!garadır. Mesane kan-

serler!n!n bazı evreler!nde mesaney! cerrah! yöntemlerle çıkar-
mak ve daha sonra da !nce ba#ırsa#ı kullanarak yen! b!r mesane 
yapmak gerek!r. Mesane alınırken prostat da amel!yatın b!r par-
çası olarak alınır. Günümüzde robotlarla yapılan amel!yatların 
sayısı g!derek artıyor. Mesaneyle ve prostatla çok yakın kom-
"u olan damarlar ve s!n!rler, cerrah! robotun sa#ladı#ı teknolo-
j!k üstünlükler sayes!nde korunab!ld!#! !ç!n amel!yat sonrası !d-
rar kaçırma ve sertle"me sorunlarının daha az olması beklen!r. 
Aynı sebeple, bu tür mesane kanser! amel!yatlarında kanama da 
çok daha az olur. 

Dünyada b!rçok merkez mesaney! robotla yan! s!n!rle-
r! koruyarak çıkardıktan sonra robotu hastadan ayırıyor, da-
ha sonra karın bölges!nde kes! yapılarak açık amel!yatla de-
vam ed!l!yor. %nce ba#ırsa#ın yen! b!r mesane yapmak !ç!n kul-
lanılacak kısmı, karın dı"ına alınıyor ve açık amel!yatla ka-
rın dı"ında yen! mesane yapılıyor. D!#er b!r dey!"le amel!ya-
tın !k!nc! kısmında robot kullanılmıyor, açık amel!yat yapılıyor. 

30. Dünya Endoüroloj! Kongres!, 
"stanbul, 2012

30. Dünya Endoüroloj! Kongres! 4-8 Eylül 2012 tar!hler! arasın-
da "stanbul’da düzenlend!. Dünyadak! en büyük üroloj! kongre-
ler!nden b!r! olan bu toplantının ba#kanlı$ını "stanbul’dan Prof. 
Dr. Al! Rıza Kural yaptı. Yakla#ık 2000’! yurt dı#ından olmak üze-
re 2500’den çok k!#!n!n katıldı$ı kongre sırasında son teknolo-
j!n!n kullanıldı$ı çok sayıda canlı amel!yat yapıldı. Bu amel!yat-
lar arasında çok sayıda robot!k üroloj!k amel!yatlar da vardı. Ro-
botla yapılan amel!yatlar en çok prostat kanser! ve böbrek kan-
ser! hastaları üzer!nde uygulandı. Bu amel!yatları canlı olarak !z-
leme fırsatı bulan katılımcılar, dünyaca tanınmı# robot!k cerrah-
ların tekn!kler!n! !zleme ve ö$renme fırsatı buldu.

Robot!k prostat kanser! amel!yatında, 
prostat çevres!nden geçen s!n!rler!n robot!k cerrah! !le 

korunmasının "emat!k anlatımı
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Dünyada çok az sayıda merkezde (10 merkez kadar), bu bü-
yük amel!yatın !k!nc! kısmı da yan! !nce ba#ırsaktan yen! me-
sane yapma !"! de robotu hastadan ayırmadan, yan! robot kul-
lanılarak ve karın !ç!nde yapılıyor. %nce ba#ırsaktan robot-
la yen! b!r mesane yapmanın belk! de en büyük avantajı, ka-
rın açılmadan yapılan bu !"lem sırasında karın dı"ına alın-
mayan ba#ırsakların f!zyoloj!k özell!kler!n!n daha az bo-
zulması ve amel!yat sonrasında ba#ırsak haraketler!n!n ye-
n!den ba"lamasının ve !y!le"mes!n!n daha hızlı olmasıdır. 
Ülkem!zde tüm b!r amel!yatı ba"tan sona robotla !lk kez yapan 
k!"! ek!b!yle b!rl!kte Prof. Dr. M. Derya Balbay’dır. Bu ek!p, me-
sanen!n robotla alınması ve ardından !nce ba#ırsaktan y!ne ro-
botla mesane yapılması amel!yatları konusunda, günümüzde 
dünyanın en çok hasta sayısına sah!p ek!pler!nden b!r!d!r. 

Türk!ye’de Robot!k Cerrah!n!n Gel!#!m!
Ülkem!zde 2005’te robot!k cerrah!y! ba#latan ve bu konunun 
öncüsü olan k!#! Prof. Dr. Al! Rıza Kural’dır. Daha sonra sırasıy-
la 2008’de "stanbul’da T.C. Sa$lık Bakanlı$ı Ümran!ye E$!t!m ve 
Ara#tırma Hastanes!, 2009’da Ankara’da T.C. Sa$lık Bakanlı$ı An-
kara Atatürk E$!t!m ve Ara#tırma Hastanes!, "stanbul’da T.C. Sa$lık 
Bakanlı$ı Bakırköy Dr. Sad! Konuk E$!t!m ve Ara#tırma Hastanes!, 
2011’de Ankara’da Gaz! Ün!vers!tes! Tıp Fakültes!, Ankara Gülha-
ne Asker! Tıp Akadem!s! ve son olarak 2012’de "zm!r Ege Ün!vers!-
tes! Tıp Fakültes! robot!k cerrah!ye ba#ladı. Bu merkezlerden ayrı 
olarak, ba#ta "stanbul’da olmak üzere çe#!tl! özel hastanelerde ve 
özel vakıf ün!vers!tes! hastaneler!nde de 10 cerrah! robot var. Bu 
sayının önümüzdek! yıllarda artaca$ı tahm!n ed!l!yor.

1.    Robot!k mesane kanser! amel!yatlarının "emat!k anlatımı 

2.    Robot!k U-P darlık amel!yatlarının "emat!k anlatımı

3.    Robot!k böbrek tümörü amel!yatlarının "emat!k anlatımı

1

2

3
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Ankara’da robot!k cerrah!ye 2009’da Ankara Ata-
türk E#!t!m ve Ara"tırma Hastanes!’nde Prof. Dr. 
M. Derya Balbay !le b!rl!kte ek!b!m!z ba"ladı. Üro-
loj! kl!n!#!nde günümüze dek 500’e yakın robot!k 
üroloj!k amel!yat yapıldı. Bu ek!p 28 N!san 2012’de 
Ankara’dak! !lk Robot!k Üroloj! Sempozyumu’nu 
düzenled!, robot!k üroloj! !le !lg!l! çok sayıda ulus-
lararası b!l!msel yayın ve uluslararası kongrelerde 
konu"malar yaptı, ödüller kazandı.

Robot!k böbrek tümörü amel!yatları 
Ultrason, tomograf! g!b! radyoloj!k görüntüle-

me yöntemler!n!n sık kullanılması sayes!nde günü-
müzde böbrek tümörler! erken evrede ve küçükken 
saptanab!l!yor. Böylece tüm böbre#!n de#!l, yalnız-
ca tümörün alınması yeterl! oluyor. Bu amel!yat, 
sa#ladı#ı tekn!k avantajlar neden!yle robotla hayl! 
kolay ve ba"arıyla yapılab!l!yor. Robot!k cerrah!de 
kullanılan üç boyutlu lens!n büyütme özell!#! ve ro-
bot!k cerrah! enstrümanlarının kullanımının kolay 
olması, karma"ık tümörler!n böbrek korunarak çı-
karılmasını kolayla"tırıyor. 

Böbrekten çıkan ana !drar kanalı darlı"ının 
robot!k amel!yatları 
Her !k! böbrekten çıkan ana !drar kanalı (ürete-

ro-pelv!k b!le"ke), üreter den!len !drar kanalı olarak 
a"a#ıya do#ru !lerler ve mesaneye ba#lanır. Böyle-
ce !drar böbrekten mesaneye !let!l!r. Üretero-pelv!k 
b!le"ken!n darlı#ı (U-P darlık), bu bölgen!n kend!-
ne ba#lı b!r daralmaya ba#lı olab!lece#! g!b!, bu ka-
nalın üzer!nden geçen b!r damarın bası yapması ne-
den!yle de olu"ab!l!r. Darlık olu"tu#unda !drar böb-
rekten rahatça atılamaz ve artan basınç neden!yle 
böbrek !ç!ndek! !drar kanalları gen!"ler; bu durum 
uzun dönemde böbrekte !"lev bozuklu#una neden 
olur. Bu durum cerrah! yöntemlerle tedav! ed!leb!-
l!r ve robot!k cerrah! hayl! etk!l! "ek!lde kullanılır. 

%drar kanalına üstten bası yapan damar, sıklıkla 
böbre#e g!derek böbrek beslenmes!ne katkıda bu-
lundu#u !ç!n amel!yat sırasında bası yapan bu da-
marın fark ed!lmes! ve korunması çok öneml!d!r. 
Fakat damarın korunması !ç!n öncel!kle fark ed!l-
mes! yan! görülmes! gerek!r. Robot!k cerrah!de kul-
lanılan üç boyutlu lens ve konsoldak! cerrahın gör-
dü#ü alandak! dokuları büyüteb!lmes! sayes!nde, 
bu damarın fark ed!lmes! ve korunması hayl! ko-
layla"ır. Bu amel!yatlar sırasında darlık olu"an !d-
rar kanalı bölges! kes!l!p çıkarıldıktan sonra ger!de 
kalan !drar kanalı uç uca d!k!l!r. Bu amel!yatın bel-
k! de en öneml! kısmı burasıdır. Bu b!rle"t!rme !"le-
m!n!n düzgün yapılması hayl! öneml!d!r ve amel!-
yatın ba"arısını etk!ler. Amel!yatın bu kısmı, robo-
tun cerrah! enstrüman uçlarının cerrahın el!ndek! 
t!tremey! yansıtmaması, gerekt!#!nde robotun 3 ko-
lunun b!rden kullanılab!lmes! ve görüntü avantajla-
rı sayes!nde cerrah tarafından hayl! yüksek kal!te-
de yapılab!l!yor. Bu nedenle de yapılan amel!yatla-
rın sonuçlarının hayl! !y! olması beklen!yor.

%ler! teknoloj! ürünü robot!k cerrah!n!n hem 
cerrahlara hem de hastalara sa#ladı#ı tüm bu avan-
tajların yanı sıra yüksek mal!yet g!b! b!r dezavantajı 
var. Ancak kan !ht!yacının azalması, hastaların da-
ha hızlı !y!le"mes!, daha çabuk taburcu olması ve !"-
ler!ne daha erken dönmes! mal!yet! dolaylı da olsa 
dü"üreb!lecek faktörlerd!r. 

En öneml! noktalardan b!r! de robot kullanarak 
amel!yatı yapan cerrahın e#!t!m!, deney!m! ve b!l-
g!s!d!r. Robotu kullanan k!"!, cerrahtır. Prof. Dr. Se-
lam! Albayrak’ın da bel!rtt!#! g!b!, cerrah! g!r!"!m-
lerdek! ba"arıda cerrahın sanatı da çok öneml!d!r. 
Robot!k cerrah!, cerrahın sanatının ve robot!k s!s-
tem!n teknoloj!k avantajlarının b!r arada kullanıl-
dı#ı b!r cerrah! yöntemd!r.
Te#ekkür: Ba!ta hocamız sayın Prof. Dr. M. Derya Balbay olmak üzere, b"rl"kte 
Robot"k Üroloj" ek"b" olarak çalı!tı#ım sayın Doç. Dr. Z"ya Akbulut, 
Doç. Dr. Al" Fuat Atmaca, Doç. Dr. Serkan Altınova, Uzm. Dr. Ahmet Tunç Özdem"r 
ve Uzm.Dr. M. Fuat Özcan’a te!ekkür eder"m. Ayrıca bu yazıdak" res"mler" 
ç"zen graf"k tasarımcı ve ressam sayın Ersan Ya#ız’a ve eme#" geçen 
tüm TÜB$TAK personel"ne te!ekkür eder"m.

Ç!z!mler: Ersan Ya$ız

Dünyadak! ve Türk!ye’dek! “Da V!nc!” 
Cerrah! Robotu Sayıları
Kuzey Amer!ka’da yakla#ık 1650, Güney Amer!ka’da 
20, Avrupa’da 400, Orta Do$u bölges!nde 25, 
Asya’da 140 ve Avustralya’da 20 Da V!nc! cerrah! ro-
botu var. Nüfus ve yüzölçümü açısında ülkem!ze 
yakın olan Almanya’da 65, Fransa’da 55, buna kar-
#ın kom#umuz Yunan!stan’da 8, Romanya’da 10 Da 
V!nc! cerrah! robotu oldu$unu b!l!yoruz. Ülkem!zde 
!se 16 Da V!nc! cerrah! robotu var. 
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