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• TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
• Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yaptı.
• İki buçuk yıl süreyle mikrocerrahi, jinekolojik laparoskopi ve in vitro
fertilizasyonun dünyadaki öncülerinden Prof. Victor Gomel’in
direktörlüğündeki University of British Columbia’da Üreme Endokrinolojisi ve
İnfertilite üst ihtisası yaptı. Bu alanda formal klinik fellowship yapan az
sayıdaki doktorların ilkidir.
• Kanada dönüşünde Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyeliği yaparken
1996’da Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinin Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezinin kurucu direktörü olarak İstanbul’a geldi.
• Dr Urman Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesinin Kadın Sağlığı Merkezi
Direktörü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurucu hocalarından birisi ve Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın kurucu Başkanıdır.
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında, kariyerini Türkiye’de sürdüren Türk bilim insanları içerisinde en
üretken akademisyenlerin başında gelen Prof. Urman’ın H indeksi 2018 itibarıyla 33’e ulaşmıştır.
Yüksek akademik başarısının yanında başarılı bir klinisyen ve cerrah olan Prof. Urman bir dönem TJOD
İstanbul şubesinin iki dönem de Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği’nin (TSRM) başkanlığını yaptı.
Birçok ödülünün içerisinde 2012’de TSRM Yaşam Boyu Başarı ödülü ve 2018’de UNESCO ICRO Pionneer in
Frontiers in Reproduction and Stem Cells bulunmaktadır.

Kendisi ile kariyerinin nasıl şekillendiği ve bu performansa nasıl ulaştığı nasıl sürdürdüğü ile ilgili kısa bir
röportaj yaptık.

Barış Ata (BA): Neden jinekolog olmak istediniz?
Bülent Urman (BU): Tesadüfen oldum. Esasında genel cerrah olmak istemiştim. O zamanlarda TUS yoktu.
Mecburi hizmette Genel Cerrahinin sınav açmasını beklerken açmayınca Hacettepe Kadın Doğumun açılan
sınavına başvurdum ve kazandım.

BA: Eğitim hayatınızın dönüm noktası diyebileceğiniz, sonraki yaşamınız değiştiren bir an var mı?
Varsa nedir?
BU: Eğitim hayatımın dönüm noktası Hacettepe’de asistan olarak çalışırken Victor Gomel hoca ile tanışmam
oldu. Hacettepe’ye kongreye gelmişti. Konuşma yaptığı salondan bölüme kadar çantasını taşıdım ve eşlik
ettim. Benimle sohbet etti. Yurt dışında fellowship yapmak istediğimi söyledim. Bakalım dedi ve sonra da
kabul edildim ve Kanada’ya gittim. Kanada bana çok şey kattı. Ufkum genişledi, bilimsel bir bakış açısı verdi.
Kritik analiz yetilerim gelişti. Çok sayıda yayın yaptım. Bu da bilimsel yükselme basamaklarında bana bir
sıçrama noktası yarattı.
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BA: Profesyonel hayatınızın dönüm noktası diyebileceğiniz bir an var mı?
BU: İstanbul’a gelmem diyebilirim. Üniversiteden ayrılarak bir özel hastaneye geldim. Yıl 1996. Bu pek
görülmüş bir şey değildi. Herkes Bülent Urman bitmiştir dedi ama ben aksini kanıtladım. Nerede olduğunuz
değil kim olduğunuz ve hayatınızı nasıl yönlendirdiğiniz önemli.
BA: Gerçekten de 22 yıldır aslında akademik bir misyonu olmayan özel bir hastanede çalışmanıza
rağmen hem çok yüksek akademik çıktınız var hem de çok sayıda insan yetiştirdiniz. Nasıl
yapıyorsunuz?
BU: Yaptığımdan zevk alıyorum. Beni her şeyden çok mutlu ediyor. Yoksa yapamazdım. Para kazanmayı
ikinci plana itip etik ve dürüst çalışmanın ödülünü alıyorum. Para nasıl olsa kazanılıyor.
BA: Uzun yıllardır hem klinik hem akademik alanda çok yüksek performans gösteriyorsunuz, zaman
sıkıntısı çektiğiniz ve, önünüzde neredeyse çıkacak basamak kalmadığı halde bu motivasyon ve
enerjiyi nasıl buluyor nasıl sürdürüyorsunuz?
BU: Enerjimin tükendiğini hissettiğim zamanlar oldu tabii ki. Yanımda çalışan gençler, kursiyerlerim, Koç
Üniversitesi bana yeni enerjiler aşıladı. Enerjimi yanımda çalışan arkadaşlarım ve genç uzmanlarıma
borçluyum.
BA: Her alanda bu kadar başarılı bir kariyerden sonra arkanızda ne bırakmak istiyorsunuz? En çok
anılmak istediğiniz bir özelliğiniz var mı?
BU: Her zaman dürüst ve etik olmak. Gençlerin önünü açmak. Kimsenin omuzlarına basmadan ve emeğini
çiğnemeden çalışmak ve yaptığımın en iyisini yapmak benim mottolarım. Bunlarla anılmak isterim.
BA: Size imrenen genç meslektaşlarınıza ne önerirsiniz?
BU: Yapabileceğinizin en iyisini yapın. Olabileceğinizin en iyisi olun. Arkadaşlarınızı ve yanınızda çalışanları
kırmayın. Onların iyi yanlarını ortaya çıkarın. Çok çalışın, etik çalışın, dürüst çalışın. Alçak gönüllü olun.
Meslektaşlarınızı kötülemeyin.
Söylediklerinizi yapın ve yaptıklarınızı söyleyin.
Bildiklerinizi öğretin,
becerilerinizi paylaşın, yetiştirdiğiniz insanlar sizin hayatınızdaki en büyük kazancınız olacaktır.
Bülent Urman hocamıza bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.
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