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Sayın meslektaşlarım; hepinize merhaba. Yavaş yavaş yaz aylarına yaklaştığımız bu 
günlerde JED e-Bülten’in, Mayıs sayısı ile tekrar sizlerle buluşuyoruz. Bu ayki 
sayımızda da çalışma özetlerine, yaptığımız ve yapacağımız toplantıların detaylarına ve 
endoskopi dünyası ile ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Ne mutlu bizlere ki Jinekolojik 
Endoskopi Derneğimizin bu yıl 15.yılını kutluyoruz. JED hiç şüphesiz Jinekolojik 
Endoskopi ile ilgili kurulduğu 2003 yılından günümüze kadar birçok yapılmayanı yapmış 
ve birçok başarılara imza atmıştır. Endoskopinin sadece büyük şehirlerde, büyük 
hastanelerde değil, Anadolu’nun birçok ücra köşesinde yapılmasına vesile olmuştur. 
Kuruluşumuzun 15.yılında JED’i kurucu hocalarımızla ve önceki yönetim kurulu 
üyelerimizle mayıs ayında bir araya gelerek kutlayacağız. Nice 15 yıllara.
Öncelikle önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılardan ve daha sonra da yapmış 
olduğumuz toplantılar hakkında kısaca bilgi vermek isterim.
 
31 Mayıs – 1 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul’da, Medtronic Innovation 

Center’da Hayvan ameliyathanesinde pratik uygulamalı Jinekolojik Laparoskopi Kursumuzu gerçekleştireceğiz. 
Detaylarını bültenimizin ilerleyen sayfalarında ve dernek web sitemizden bulabilirsiniz. 
 
4-5 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul’da Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İleri Düzey Endoskopik Robotik 
Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE)’nde Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursumuzu gerçekleştireceğiz. Detaylarını 
bültenimizin ilerleyen sayfalarında ve dernek web sitemizden bulabilirsiniz.
 
29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuvarında, Jinekolojik 
Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu düzenlenecektir. Kursiyerler teorik eğitimin yanında deneyimli 
eğitmenler eşliğinde kadavrada Laparoskopi, Histeroskopi ve Sistoskopi eğitimi alarak pratik yapma imkanı 
bulacaklardır. 
 
23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında JED’in alt grubu Genç Endoskopistler Platformu (GEP) ’nun ikinci sempozyumu 
olan 2. GEP Sempozyumu’nu Antalya’da gerçekleştirdik. Çok sıra dışı bir formatta yapılan toplantıda, ‘’Anatomi 
Oturumu’’, ‘’Komplikasyon Oturumu’’, ‘’Ben Bilmem Hocam Bilir’’, ‘’Video Karnavalı’’  ve ‘’Türkiye Sütür Yarışması’’ gibi 
birçok sıra dışı yarışma yer almıştır. Toplantıda örnek bir “Endoskopi Ameliyathanesi” kuruldu, deneyimli hocalarımız 
“Endoskopi Ameliyathanesi Nasıl Olmalı?” temasını katılımcılarla interaktif olarak paylaştı. Toplantıya gerek 
meslektaşlarımızdan gerekse endüstri’den çok beğenildiği ile ilgili geri dönüşlerin olması bizleri çok sevindirmiştir. 
 
1-2 Mart 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.nda, İtalya‘dan Prof. Dr. Fabio 
Ghezzi‘nin katılımı ile İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi ‘’Endometriozis Cerrahisi’’ Kursu gerçekleştirildi. Bu kurs’ta 
Endometriozis hakkında iki günlük konu anlatımı ve ameliyathaneden canlı cerrahi yayın gerçekleştirildi. 
14-15 Nisan 2018 tarihinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında, Johns 
Hopkins Üniversitesinden misafir öğretim üyesi  Dr. Mostafa Borahay‘ın katılımı  ile Jinekolojik Laparoskopi Kursu 
düzenledik. Bu kursta teorik sunumlar, laparoskopik sütür kursu, video karnavalı ve ameliyathaneden canlı yayınlar 
gerçekleştirdik.

 
Bülten’de yer almasını istediğiniz konular veya sorularınız olursa dernek@jed.org.tr,  e-posta adresinden bize 
ulaşabilirsiniz. JED önümüzdeki dönemde hepimizi heyecanlandıracak yeni kurslar, toplantılar ve projeler ile karşınızda 
olacaktır.
 
Bizi izlemeye devam edin.
 
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı                                                                                  



Total Laparoskopik Histerektomi sonrası Laparoskopik vs transvajinal Kaf 
Kapatılması:İtalyan Jinekolojik Endoskopi Derneği Randomize Kontrollü Çalışması
Uccella S, Malzoni M, Cromi A, Seracchioli R, Ciravolo G, Fanfani F, Shakir F, Gueli Alletti S, Legge F, Berretta R, Corrado G, Casarella L, 

Donarini P, Zanello M, Perrone E, Gisone B, Vizza E, Scambia G, Ghezzi F Am J Obstet Gynecol. 2018 Feb 2. pii: S0002-9378(18)30078-4

MAKALELERDEN SEÇMELER

Özet:

Histerektomi sonrası izlenebilen kaf dehisensi oldukça 

sorunlu bir komplikasyondur. Çeşitli yaklaşımlar bu konu 

için araştırma konusudur.

 

Amaç:

Total laparoskopik histerektomi (TLH) sonrasında 

laparoskopik veya vajinal yol ile kaf kapatılmasının 

dehisens ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması. 

Dehisens için muhtemel risk faktörleri de araştırma 

konusudur.

 

Tasarım:

Benign nedenlerle yapılmış TLH sonrasında, olgular 

laparoskopik veya vajinak kapama açısından 1:1 

randomize edilmiştir. Olguların gizliliği bilgisiyar destekli 

sistem ile sağlanmıştır. Kolpotomi için monopolar enerji 

60W olarak ayarlanmıştır. Vajinal kapamalar, tek tabaka 

0-poliglaktin örgülü sütür ile yapılmıştır. Tüm olgularda 

posterior periton kapamaya dahil edilmiştir. Laparoskopik 

sütürler intrakorporeal olarak atılmıştır. Tüm olgular 3 ay 

sonra kontrole çağrılmıştır. Kaf dehisensi için bağımsız 

değişkenler Univariate ve multivariate olarak analiz 

edilmiştir. 

 

Sonuçlar:

Toplam 1395 olgu dahil edilmiştir (695 vajinal kapama ve 

700 laparoskoik kapama). Bazal özellikler, gruplar arasında 

benzer bulunmuştur. Vajinal yol ile kaf kapaması uygulanan 

olgularda, istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha fazla kaf 

dehisensi (%2.7 vs %1 OR=2.7) ve kaf ile ilgili 

komplikasyonlar (%9.8 vs %4.7 OR=2.1, kanama, 

hematom, infeksiyon vs..) saptanmıştır. Bu gerekçeler ile 

araştırma gözlem komitesi çalışmanın daha erken 

sonlanmasını önermiştir. Dehisens üzerine etki eden 

parametreler açısından multivariate analizde, hem 

dehisens hem de diğer komplikasyonlar açısından vajinal 

kapama tek başına bağımsız bir risk faktörü olarak 

saptanmıştır. Premenapozal statü ve sigara içimi de 

dehisens için anlamşlı bulunmuştur. 

 

Sonuç ve Özet:

TLH sonrasında kafın laparoskopik olarak kapatılması, 

hem dehisens hem de diğer komplikasyonların (kanama, 

hematom, infeksiyon, re-sütürasyon) azaltılması açısından 

anlamlı bulunmuştur.

 

 

 

 

 



Profilaktik Bilateral Salpinjektominin Over Fonksiyonları Üzerine Uzun Dönem 
Etkileri: 3-5 Yıl Sonrası  
Roberta Venturella, Daniela Lico, MD, Massimo Borelli, PhD, Maria G. Imbrogno, MD, Gabriele Cevenini, PhD, Errico Zupi, PhD, Fulvio Zullo, 
PhD, Michele Morelli, PhD   J Minim Invasive Gynecol. 2017 Jan 1;24(1):145-150. doi: 10.1016/j.jmig.2016.08.833. Epub 2016 Sep 13.

 

Çalışmanın Amacı:

Profilaktik bilateral salpingooferektomi (PBS) işleminden 

3 ay sonrasına kadar over fonksyonlarının korunduğu 

daha önce gösterilmiş idi. Ancak, cerrahiden yıllar 

sonrasında bile aynı şekilde fonksyonların korunup 

korunmadığını ortaya koymak, özellikle son yıllarda over 

kanserinden korunmak için ortaya atılan bu cerrahi 

işlemin özellikle cerrahi menopoz ile ilgili olup olmadığını 

ortaya koymak adına önemlidir. Total laparoskopik 

histerektomi (TLH) işlemi esnasında PBS eklenmesinin 

over fonksyonları açısından uzun dönem sonuçlarını 

araştırmak için bu çalışma tasarlanmıştır. 

 

Metod:

Gözlemsel çalışma (Kanada Task Force II-3)

 

Mekan:

Magna Graecia Üniversitesi Kadın Doğum departmanı

 

Olgular:

2010-2012 yılları arasında TLH ve eş zamanlı PBS işlemi 

uygulanmış 79 olgu, 2015 yılında hastaneye geri çağrılıp 

over fonksyonları açısından değerlendirilmiştir. 79 

olgudan 8 tanesi yeniden gelmeyi kabul etmemiştir. 

 

Girişim:

Over yaşı, OvAge adı verilen bir istatistiksel model ile 

değerlendirilmiştir. Bu modelde; AMH, FSH, 3-boyutlu 

antral follikül sayımı, vasküler indeks, akım indeksi ve 

vasküler akım indeksleri değerlendirilmiştir. Kontrol grubu 

olarak uterus ve overleri intakt  652 sağlıklı olgu 

değerlendirmeye alınmıştır. Gruplar arasında ovaryen 

yaşlar, doğrusal istatistiksel model ile yapılmıştır. 

 

Ölçümler ve Çalışma Sonuçları:

Ölçülen ana parametre, PBS ve kontrol grubu arasındaki 

over yaşıdır. PBS yapılan ve kontrol grubu arasında, yaş-

over yaşı-AMH-FSH-3-boyutlu antral follikül sayımı ve 

diğer indeksler açısından gruplar arasında anlamlı 

farklılık saptanmamıştır. 

 

Sonuç:

Bu modele göre, TLH esnasında PBS uygulaması ile, 3-5 

yıla kadar ki zaman diliminde over yaşlanması üzerine 

herhangi bir olumsuz etkisi izlenmemiştir.  

 

 



Laparaskopi sırasında Pnömoperitoneumun ve Hasta Pozisyonunun İntrakranial 
Basınçlar Üzerine Etkisi: Prospektif Komperatif bir Çalışma
Sahay N, Sharma S, Bhadani UK, Singh A, Sinha C, Sahay A, Ranjan A, Agarwal M.  Journal of Minimally Invasive Gynecology 2017; (17)31,129-9

Özet:

Amaç:

Laparoskopik cerrahi sırasında pnömoperitonemun ve 

baş pozisyonunun intrakranial basınçlar (ICPs) üzerine 

etkisini optik sinir kılıf çapının (ONSD) sonografik 

ölçümünü yaparak değerlendirmek.

Çalışma dizaynı: Prospektif gözlemsel çalışma (Kanada 

Görev Kolu II-1)

 

Yer:

Üçüncü basamak  hastane

 

Hastalar:

Kasım 2015 ve ekim 2016 tarihleri arasında elektif 

laparoskopik cerrahi için hastaneye kabul edilen, 

Amerikan Anestezistler Cemiyeti risk grubu 1 olan ve 

vücut kitle indeksi ≤29 kg/m2 olan, yaşları15 ile 50 

arasında değişen 61 kadın çalışmaya dahil edilmiştir.

 

Müdahaleler:

Hastalar baş aşağı Trendelenburg pozisyonuna (grup 1, 

n=33) ve baş yukarı ters Trendelenburg pozisyonuna 

alınmıştır.

 

Sonuçlar:

ONSD sonografiyle 4 kez ölçülmüştür: pnömoperitoneum 

öncesi bazalde, pnömoperitoneumdan sonra, hastaya 

pozisyon verildikten sonra ve pnomoperitoneum tahliye 

edildikten sonra.

• Gruplar arasında hasta demografikleri benzer 

bulunmuştur.

• ICP, pnömoperitoneumdan sonra ONSD ile 

belirtildiği üzere anlamlı artış göstermiştir (grup 

1’de p=.0001 ve grup II’de p=.0011).

• Hastalar hangi baş pozisyonuna getirilirse 

getirilsin; ONSD, ICP’de daha da fazla artış 

göstermiştir. Artış oranı baş-aşağı Trendelenburg 

pozisyonundaki hastalarda, ters 

Trendelenburg’daki (baş-yukarı) hastalara kıyasla 

daha yüksek bildirilmiştir.

• Bazal ve preoperatif ONSD değerlerine, hastaların 

desufle edilmesinden 5 dakika sonra dahi 

ulaşılamamıştır.

 

Yorum: 

Pnömoperitoneum, ICP’de artışa neden olur. Hasta 

pozisyonu, laparoskopik prosedürlerde olduğu gibi baş 

aşağı da olsa baş yukarı da olsa ICP’yi daha da 

kötüleştirir. Hastanın desufle edilmesini izleyen 5 dakika 

boyunca ONSD bazal değerlerine dönmez.

 

 



31 Mayıs – 1 Haziran Hayvan Ameliyathanesinde Jinekolojik Laparoskopi Kursu
Medtronic Innovation Center, İstanbul
31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da, Medtronic Innovation Center’da Hayvan ameliyathanesinde 
pratik uygulamalı Jinekolojik Laparoskopi Kursu gerçekleştireceğiz. Detaylarını bültenimizin ilerleyen 
sayfalarında ve dernek web sitemizden bulabilirsiniz. 

DERNEĞİMİZDEN HABERLER

Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu, 4-5 Haziran 2018, İstanbul, 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İleri Düzey Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE) 

 
4-5 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul’da Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İleri Düzey 
Endoskopik Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi (CASE)’nde Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursumuzu 
gerçekleştireceğiz. 

GÜNCEL



Jinekolojik Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu, 
29 Haziran – 1 Temmuz 2018, İstanbul.
29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarında, ‘’Jinekolojik 
Laparoskopi Histeroskopi Sistoskopi Kadavra Kursu’’ düzenlenecektir. Kursiyerler teorik eğitimin yanında deneyimli 
eğitmenler eşliğinde kadavra’da Laparoskopi, Histeroskopi ve Sistoskopi eğitimi alarak pratik yapma imkanı 
bulacaklardır. Çok faydalı olacağına inandığımız bu toplantımıza katılmanızı şiddetle tavsiye ederiz.



 
 
 
Harran Tıp Jinekolojik Laparoskopi Kursu
14-15 Nisan 2018 tarihinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında, 
Johns Hopkins Üniversitesinden misafir öğretim üyesi  Dr Mostafa Borahay‘ın katılımı  ile Jinekolojik 
Laparoskopi Kursumuzu gerçekleştirdik. 

Bu kursta teorik sunumların yanı sıra, laparoskopik sütür kursu, ameliyathaneden canlı yayın ve video 
karnavalında genç meslektaşlarımız video sunumlarıyla dolu dolu iki gün geçirdik. Bu toplantının 
gerçekleştirilmesinde büyük emek harcayan, başta JED Yönetim Kurulu üyemiz sayın Doç. Dr. Erdal Sak 
hocamız olmak üzere tüm Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne teşekkür ederiz.

DERNEĞİMİZDEN HABERLER

GEÇMİŞ AKTİVİTELER



 
 
 
1-2 Mart 2018 tarihinde İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi ‘’Endometriozis Cerrahisi’’ 
Kursunu gerçekleştirdik.
1-2 Mart 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında, 
İtalya‘dan Prof Dr Fabio Ghezzi‘nin katılımı ile İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi ‘’Endometriozis Cerrahisi’’ 
Kursu gerçekleştirildi. Bu kursta Endometriozis hakkında iki günlük konu anlatımlarının yanısıra 
ameliyathaneden de canlı cerrahi yayın gerçekleştirilmiştir.

 



ÖZEL RÖPORTAJ: Prof. Dr. Recai Pabuçcu

JED ailesi olarak bu ayki bültenimiz için sayın Prof. 

Dr. Recai Pabuçcu ile röportaj yaptık. Kendisini Ufuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ziyaret ettik. 

Kendisi tarafından sıcak ve samimi bir şekilde 

karşılandık. Sayın hocamıza teşekkür ederiz.hocam.”

 

Sayın hocam kendinizden bahseder misiniz? 

1952 yılı’nda Malatya’da doğdum. 5 yaşına kadar orada 

yaşadım. 1956 yılı’nda anne tarafımında daha önce göç 

etmesi nedeniyle İstanbul’a taşındık. 1957 yılı’nda 

Bakırköy’de Kartaltepe İlkokulu’nda ilköğretim hayatıma 

başladım ve daha sonra Küçükçekmece’de İlkokulu 

bitirip, 1966 yılı’nda  Küçükçekmece Ortaokulu’nda 

ortaokulu tamamladım. 1966 yılında Kuleli Askeri Lisesi 

imtihanlarını oldukça iyi bir sırada kazanmamla hem 

askerlik hem de lise eğitimim başlamış oldu. Askerlik 

yaşamım 1966 dan 2005 yılına kadar devam etti.   1969 

senesi’nde askeri liseyi bitirdiğimde önümdeki yol Kara 

Harp Okulu’na gönderilip subay olarak mezun olmaktı. 

   Bizler Harp Okulları’na kaynak olacak öğreciler olarak 

yetiştirilmiştik ancak o dönemde Silahlı Kuvvetler’in tabip, 

diş tabibi ve mühendis ihtiyacı vardı. Bunlar toplam 

sayımıza göre azınlıkta olan ihtiyaçlardı. 450 kişinin 400 

kişisi üniversite eğitimi için müracaat etmişti. O zamanki 

okul komutanı rahmetli Kurmay Albay Bayram ARSLAN 

bu duruma çok kızdı ve bir gece toplantı yaparak bizlere 

kızgın olduğunu belli ederek “ Sizler vatan haini misiniz? 

Biz sizi Harp Okulu için yetiştiriyoruz sizler üniversite için 

başvuruyorsunuz” şeklinde sitem dolu bir konuşma yaptı. 

Diğer taraftan Kuleli Askeri Lisesi’nin çıtasının 

y ü k s e k olması ve başarılı olmasının 

istenmesi durumları da vardı. Kuleli’de 

dereceye giren ilk 20 kişi üniversite 

imtihanına girmeleri için seçildi. 450 

kişi zaten seçme öğrencilerden 

oluşuyordu ve ben de ilk 

beşte olduğum için beni de seçtiler ve oldukça iyi bir 

puanla askeri öğrenci olarak 1969 yılı’nda Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’ne kaydım yapıldı. Silahlı Kuvvetler’in ihtiyaçları 

doğrultusunda “ya mühendis olacaksın ya doktor, başka 

seçeneğin yok ordunun ihtiyaçları bunlar” dediler. 

Cerrahpaşa’ya giren 2. dönem öğrencilerdik. 1975 yılı’nda 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden derece ile mezun oldum. 

Dönem 3.’sü olduğumu hatırlıyorum ve hem “Dahiliye” 

hem de “Kadın Hastalıkları ve Doğum” bölümleri’nden 

hocalarım asistan olmam için teklifte bulundular. Çünkü o 

dönemde dereceye giren ilk 3 kişi istediği kliniğe asistan 

olarak girebiliyordu. Asker olmam nedeniyle maalesef bu 

hakkımı kullanamadım.

 

Hocam asistanlık yıllarınızdan bahseder misiniz?  

Nerede ihtisas eğitimi aldınız ve Nasıl geçti? 

Akademik hayata ilgim vardı ancak o zamanlar sadece 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi vardı ve Tıp Fakültesi de 

değildi. Akademik olarak Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir 

kuruluştu.  Askerlikten ayrılmak için yasal hakkım da 

vardı; rahmetli Prof. Dr. Tarık Minkari bana mide ülserim 

nedeniyle vagotomi + piloroplasti ameliyatı uygulamıştı.  

Genel Kurmay Başkanlığı, sağlık nedeniyle ayrılmak için 

yasal hakkım olmasına rağmen çalışkan ve başarılı bir 

öğrenci olmam nedeniyle ayrılmamı engelledi. Bu nedenle 

Cerrahpaşa’da kalamadım. O zamanlar mezun olup 

GATA’ya gelen tabipler 1 yıl stajyer tabip olarak kliniklerde 

rotasyon yaparlardı. Ayrıca “askeri hijyen” ve “harp 

cerrahisi” gibi askerliğe özgü dersler de verilirdi. Ben 

stajımı bir yıl boyunca kadın doğum ağırlıklı olarak yaptım. 

O döneme ait bir anımı sizlerle paylaşmak isterim;  o 

zamanki hocalarımızdan Prof. Dr. Saim Mermut’a beni 

takdim ettiler “arkadaş kadın doğuma başlamak istiyor” 

dediler. Hoca “hiçbir yerde dikiş tutturamadın buraya mı 

geldin?” dedi. Benim de özgüvenim çok yüksekti Amerikan 

Board Sınavları gibi sınavlara çalışıyordum. Ben de 

hocaya “ben buraya hoca olmak için geldim” demiştim. 



1976 yılında kıta görevimi icra etmek üzere Tatvan 10. Piyade Tugayı’nda göreve başladım. O zamanlar yüzbaşı 

rütbesindeydim. 3 senelik kıta görevimde bütün eğitim ve tatbikatlara katıldım. Göreve başlamamın 2. Ayında Muradiye-

Erciş depremi oldu. Çok sayıda ölü ve yaralı vardı. Deprem sabahı Tatvan’dan bölgeye ulaşıp 3 ay deprem bölgesinde 

görev yaptım. 1978 senesinde kadın doğum ihtisası için imtihana girdim ve sınavda başarılı oldum. 

    1979 senesinde GATA’da kadın doğum ihtisasına başladım. Çalışkan olmam ve sorulara çok iyi cevap vermem beni 

arkadaşlarımın arasında daha ön plana çıkarmıştı. Size bir anımı daha anlatayım; 1980 senesi’idi bromokriptini tanıtmak 

için İspanya’dan Prof. Del Poso isminde bir hoca lansman toplantıları yapıyordu. Gülhane’den kadın doğum kliniği olarak 

hepimiz gittik ben de ilk defa bir bilimsel toplantıya katılıyordum. Orada Hacettepe ve Ankara Tıp Fakülteleri’nden gelen 

katılımcıların çok aktif olarak sorular sorup tartışmalara katıldıklarını gördüm ve benim bu tartışmaların içinde 

olamamamdan çok üzüntü duydum. “ Günün birinde Tanrı bana inşallah bir fırsat verir de ben de Gülhane’yi her yerde en 

iyi şekilde temsil ederim” diye içimden dua ettim.  Sonrasında bu dileğim gerçek oldu. Bizim dönemimizde kadın doğum 

doktoru olup da kariyer için kalmak çok akıllıca değildi, çünkü dışarıya giden arkadaşlarımız muazzam para 

kazanıyorlardı. 1983 senesinde asistanlık dönemim bitti ve hocalarımın takdiri ile “başasistan” olarak kaldım. Bu arada da 

Gülhane 1981 senesinde tıp fakültesi oldu. Başlangıçta Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden destek alındı 

ama sonrasında çok başarılı ve köklü bir kuruluş haline geldi. Bu durum oradaki hocaları da motive etti. Ankara 

Üniversitesi’ne olan akademik bağlılık da ortadan kalkmıştı. 1983 yılında YÖK tarafından yardımcı doçent kadrosu 

çıkarıldı ve beni o kadroya atadılar. Bir dönem tek başasistan olarak çalıştım ve akşamları genelde hastaneye 

geliyordum. Yakın zamanda kendisi de kadın hastalıkları ve doğum alanında doçent olan oğlum Emre Göksan o zaman 5-

6 yaşlarındaydı,  telefonda bana “baba kaç santim olmuş hasta “ diye sorardı.

 

Hocam yurtdışı tecrübeniz olduğunu biliyoruz..  bu konuyu bize anlatır mısınız?

Hastanede gece gündüz kalmam Gülhane’nin komutanı ve Cerrahi Kliniği’nin direktörü rahmetli Prof. Dr. Tümgeneral 

Necati Kölan Hoca’nın dikkatini çekmiş. Emir subayını çağırıp ona “nisaiyenin başasistanını Amerika’ya gönderelim” diye 

not aldırmıştı. O dönemde Prof. Dr. İnal Ülgenalp hoca kliniğimizde ikinci hoca idi. Kendisi kariyerimi yönlendiren minnet 

duyduğum bir hocamdır. Hocalarım beni çağırdı ve yurtdışına eğitime gideceğimi söylediler. Hangi konuda çalışacağım 

diye sorduğumda “mikroşirurji“ öğrenmem gerektiğini söylediler. 1985’li yıllarda Türkiye’de “Jinekolojik Mikrocerrahi“ 

kavramı yeni gelişmeye başlamıştı. O dönemde rahmetli Prof. Dr. Mülazım Yıldırım ve Prof. Dr. Kutay Biberoğlu jinekolojik 

mikrocerrahi ameliyatlarına başlamışlardı.  O zamanlar Pubmed v.s yoktu. İndeks Medicus kitaplarından konuyu 

araştırdığımda karşıma 4 kişi çıkıyordu. Bunlar Victor Gomel, Robert Winston, Kurt Swolin ve Michel Cognat’idi. Hikmet 

Hassa Hoca ve rahmetli Mülazım Yıldırım Hocanın da referansları ile Michel Cognat ve Robert Winston’dan kabul yazısı 

geldi ama detaylı incelediğimde en iyi serinin Victor Gomel Hoca’da olduğunu gördüm. Kendisine mektup yazdım ve  “bu 

sene müsait pozisyon yok seneye tekrar yazışalım” cevabını aldım. İzmir’e lisan imtihanına gittim; Hava Lisan Okulu’nda 

yapılan bu sınavı geçemezsek Silahlı Kuvvetler bizi yurtdışına staj tahsile göndermiyordu. O sınavı geçtim ve sınavdan 

sonra Victor Hoca’nın kardeşi Murat Gomel’in o sırada Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Çene Cerrahisi 

Bölümünde doçent olduğunu öğrendim. Kendisiyle görüşmeye gittim ve kendisine dedim ki “Ağabeyinizin yanına gitmek 

istiyorum ama beni bu yıl alamayacağını söyledi. Beni kabul etmemesinin nedeni beğenmemesi değil kontenjan 

olmaması imiş. Ben ne bir cemiyete bağlıyım ne de ailem çok güçlü Anadolu’dan gelmiş bilek gücüyle çalışan bir adamım 

size vereceğim tek söz sizi mahcup etmeyeceğim ve bu ülkeye döndüğümde bu ülkeye faydalı bir adam olacağımdır 

onun için gitmek istiyorum”. Bu onu çok etkilemiş ve Victor hocaya demiş ki “ Ben işin detayını bilmem ama bu adam çok 

faydalı olacak ona kefil olmak istiyorum onu yanına al”. Bana 15 gün sonra Victor Hoca’dan bir mektup geldi mektupta 



Aralık ayında başlayabileceğim yazıyordu. Bu arada 1985 

Temmuz’unda Victor Hoca’nın İzmir ziyareti oldu evinden 

havaalanına giderken arabasına binip kendisiyle görüşme 

şansım oldu. Türkçe konuştuk ve bana sordu “Ne 

okuyorsun ?” ben de “Speroff” dedim. O da “ Speroff çok 

iyidir” dedi. Hala Speroff en iyi kitaptır biliyorsunuz. !985 

Aralık’ta gittim Vancouver Kanada’ya. Ben gittikten bir yıl 

sonra kamera geldi ilk zamanlar direkt gözle bakılıyordu. 

Dış gebelik ve diagnostik ameliyatları yapılıyordu. 

Mikrocerrahi alanında çok iyilerdi açık ameliyatta 

mikroskopla haftada 7-8 tubal reanastomoz yapıyorlardı. 

Tüp bebek merkezinde Basil Ho Yuen vardı o da bana 

endokrini öğretti. Gider gitmez seminerler başladı. Bana 

seminer konusu verildi. Her hafta Samuel Yen’den bir 

konu işleniyordu. Bir taraftan yoğun endoskopiler ve 

mikrocerrahi operasyonları bir taraftan seminerler derken 

eğitim dolu bir 15 ay geçirdim. Çok şeyler öğrendim 

ufkum genişledi. Endoskopiyi orada öğrendim o zaman 

Türkiye’de endoskopi neredeyse hiç yoktu. Victor Hoca 

dönüşte bana “Sen Türkiye’nin 15 yıl ilerisindesin şu an” 

dedi. Kendisine çok şey borçluyum ufkumu açmıştır. 

 

Yurtdışı dönüşü Gülhane’de neler yaptınız hocam?

YDönüşte 1987 Ekim ayında Doçentlik imtihanına girdim 

ve doçent oldum. Önümde klinikte 9 kişi vardı ve 

emekliler, istifalar oldu ve kısa sürede  ikinci adam oldum. 

Bu arada öğrendiklerimi uygulama şansı buldum İnal 

Hoca önümü açtı kendisine müteşekkirim. 

Mikrocerrahileri yapıyordum.1988’de kamera aldırdım. 

OPU’lar 1985’li yıllarda translaparoskopik yöntemle 

yapılırdı. 1990’lı yıllarda vajinal pick-up başladı. Klinikte 

beraber çalıştığımız benden sonra başasistan olarak 

kalan Dr. Saffet Dilek Hocayı Onkolojiye Dr. İskender 

Başer Hocayı da Perinatolojiye yönlendirdim. Bu arada 

çalışmalarıma devam ettim. Türkiye’de ilk operatif 

histeroskopi işlemlerini ben yaptım. Laparoskopik dış 

gebelik v.s 1989’da Ulusal kongreye 19 bildiri götürdüm. 

Oldukça güzel bir kongre oldu bütün genç grup benim 

yanımdaydı. Şimdilerde sizlerin Fatih Hoca’nın yanında 

olduğunuz gibi. Sonra beni İzmir’e davet ettiler 

konuşmaya 1990’larda histeroskopi konuşmaya Fatih 

Şendağ o zaman asistandı sağolsun havaalanından alıp 

kliniğe götürdü beni. Kendisinin o zamanlardan gayretli bir 

arkadaş olduğunu anlamıştım. 1990’ların başında 

Gülhane’de ilk histeroskopi sempozyumunu yaptım 

yaklaşık 300 kişi katıldı. O zaman canlı yayın şansımızda 

yoktu sonra kursiyerleri 80 -100 kişilik gruplara böldük. 6-7 

tane kurs yaptım ve Türkiye’deki ilgili hekimlere 

histeroskopiyi ameliyathanede gösterdik. Yurtdışından 

hocalar da çağırdım. 

  Kanada’dan ilk döndüğümde karbondioksit ile 

histeroskopi yapıyorduk. Yapa yapa japon bayrağı 

görüntüsünden kaviteyi nasıl göreceğimizi öğrendik. 

Kendime bir atlas yaptım adetin ilk gününden siklusun 

sonuna kadar endometrium nasıl görülüyor diye. Sonra 

karbondioksitin içinden tel koyup ilk defa septum 

operasyonu yaptım. Yine 1991 yıllarında Fransa’da 

histeroskopi sempozyumuna gittim ve orada yaptığımı 

gösterdim dediler ki “senin buraya gelmene gerek yok sen 

bu işi biliyorsun”. Ama sıvı ile histeroskopi yapılmasını 

orada gördüm. Endomatı orada gördüm ve Gülhane’ye 

aldırdım. Tabi bir süre sonra popüler oldum birçok hasta 

bana refere edildi ve sayısını kaydedemediğim kadar 

operatif histeroskopi operasyonları yaptım. Bundan 7-8 

sene önce 3000’in üzerinde histeroskopi yapmıştım. 1989 

senesinden sonra büyük kongrelere hep konuşmacı olarak 

davet edildim. Hem ülkede hem yurtdışı’nda kliniği temsil 

ettim. Çok şükür hayalim gerçek olmuştu.  1993 yılı’nda 

profesör oldum. İnal Hoca emekli olunca 2 senelik 

profesörken Anabilim Dalı Başkanı oldum. 9 sene yaptım o 

görevi. Kendi bulunduğum dönemde Gülhane Kadın 

Doğum çok üst düzeye gelmiştir. O dönemde Esat Orhon, 

Tansu Küçük, Namık Duru, Vedat Atay’ın yetişmelerine 

katkıda bulundum. Sonra Müfit Yenen’in onkoloji, Ali 

Ergün’ün perinatoloji alanlarında yetiştirilmek üzere 

yurtdışına gönderilmesini sağladım.  1995-2004 yılları 

arasında anabilim dalı başkanlığını yaptığım GATA Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Kliniği ulusal ve uluslararası alanda 

çok popüler bir klinik olmuştur. 

 



Hocam GATA Tüp Bebek Ünitesini açma sürecinden bahseder misiniz?

1987 -1988 yıllarında açmamız gereken tüp bebek merkezini hoca ile GATA komutanı arasındaki sıkıntılar nedeniyle çok 

gecikmeli olarak 1995’te açabildik. Ben 1987’de Kanada’dan dönerken tüp bebek medyumlarını ve dökümanlarını 

yanımda getirmiştim. O zamanlar tüp bebek kurumları AÇSAP’a bağlıydı. Tüp bebek ile ilgili yapılan bir komisyon 

toplantısına diğer hocalarla birlikte ben de davet edildim. Toplantıda Vancouver’dan getirdiğim dökümanları Sağlık 

Bakanlığı’na takdim ettim. Sağlık Bakanlığı’na verdiğim ekipman ve dökümanlar daha sonra açılacak tüp bebek 

merkezleri için neredeyse bire bir örnek oldu. Bakanlık benim verdiğim ekipmanları, kurulacak merkezlerden isteyerek tüp 

bebek merkezi açılması konusunda izinleri vermeye başladı. Gülhane’de Türkiye’deki 13. Tüp Bebek merkezini açtık ama 

o sene tüp bebek merkezleri arasında çok iyi bir derece yaptığımızı söyleyebilirim. 2004 senesinin ağustos ayına kadar 

her yıl kongreler, sempozyumlar, asistan eğitimleri derken bir baktım 30.000’e yakın diagnostik ve operatif laparoskopi 

yapmışım. Bu arada tabi Yücel Karaman Hoca ile tanıştık çok yakın arkadaş olduk. Lazer cerrahisinin Türkiye’ye 

gelmesinde Yücel Hocanın katkısı büyüktür. Ben de kliniğe lazer aldırdım. Dünyada ne kadar güncel işlem varsa hepsini 

Gülhane Kadın Doğum’a getirdim. Bu arada Müfit Yenen’i Daniel Darjan’ın ve Curley’in yanına gönderdik ve onkolojik 

cerrahi açısından yetişti. Döndü ve Türkiye’de ilk endoskopik paraaortik lenfadenektomiyi yaptı. 2005 senesinde kendi 

isteğimle Silahlı Kuvvetler’den emekli oldum. 

 

Hocam emekli olduktan sonra neler yaptınız?

Geçen sene rahmetli olan Rıdvan Ege hocamın da isteği ile Ufuk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nü 

kurdum. Şu anda kliniğimizde 3 profesör 3 doçent bulunmakta. Ben Ufuk Üniversitesi’ne girdiğimde yanımda sadece bir 

uzman arkadaşım vardı ve daha sonra kendisi ayrıldı. Sonra kadromuz genişledi. 2001’de özel bir tüp bebek merkezi 

kurduk. 2009’da bazı problemler nedeniyle ortaklardan ayrıldık. Şu an Dr. Gürhan Keleş’le devam ediyoruz. Oldukça iyi 

bir siklus sayımız var ve başarı oranımızda Türkiye standartlarına göre oldukça iyi bir düzeyde.

 

Genç hekimlere tavsiyeleriniz nelerdir? Eğitim ile ilgili projeleriniz var mı?

Arkadaşlara birinci tavsiyem öncelikle bir hedef belirleyip bu hedefe yönelik ciddi çalışmalarıdır. İnanmaları gereklidir. 

Kimse Süperman değildir. Ben de öyle çok yetenekli bir adam değilimdir. İlk elime alışta hemen yaparım demiyorum ama 

çalışmak azmetmek önemlidir. Herkesin bir öğrenme eğrisi vardır. Ben laparoskopik miyomektomiyi yaparken 3 defa 

hasta kanadı ama açmadım ve sonra işi öğrendim 8-10 vakadan sonra sütüre hakim oldum. O dönemlerde karton 

kutularda televizyona görüntü vererek eğitimi gerçekleştirdik. Türkiye’de İlk defa L/S histerektomi + Burch operasyonunu 

Esat Orhon’la birlikte Gülhane’de biz yaptık. Vajinal histerektomilerde gülle kadar miyomu morsele ederek çıkardık. 

Vazgeçmeden hedefledikleri konular üzerinde çalışmalarını öneririm. Çalışmak ve özveri çok önemlidir. Ailenizden 

çocuğunuzdan zaman çalmanız gerekebilir. Her güzel neticenin bedeli vardır. Özellikle asistanlık eğitimlerini iyi 

üniversitelerde yapmalarını öneririm. İhtisas sonrası mutlaka fellowship dediğimiz uzmanlık sonrası eğitimi yapmalarını 

öneririm. Bu dönemde evliliklerini ertelemelerini öneririm, çünkü ikisi bir arada çok zordur. Ben iki çocuğumu hiç 

göremedim. Hastalanmaları durumunda hep anneleri bakardı. Hekim arkadaşlar 10 çeşit iş yaparlarsa her iş %10 

olacaktır, onun için bir iş yapsınlar. Ben her işi yapayım diyen arkadaşlar başarılı olamazlar.

 

 

 

 



Hocam dernekler hakkındaki düşünce ve önerileriniz 

nelerdir?

TSRM’nin kuruluşu ilk benim evimde planlanmıştır. Cihat 

Ünlü, ben ve Timur Gürgan beraber kurduk o derneği. 

Fakat arkadaşlarla maalesef yollarımız ayrıldı. Bazı genç 

arkadaşlarımız çok heyecanlı oluyorlar. Ben herkesin 

heyecanına saygı duyuyorum ama baktık ki zarar 

verecekler ayrıldık. 2008 yılında Üreme Tıbbı Derneği’ni 

kurduk ve sonra Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Vakfını kurduk. Ben o vakfın ve derneğin 

kurucu başkanıyım. Sonra ben, Timur Hoca, Erol Hoca, 

Turan Hoca birer dönem başkanlığını yaptık. Şu anda 

ÜTCD başkanlığını Bülent Gülekli Hoca yapıyor.  Ben abi 

olarak diyorum ki eğer bunu hepimiz hazmedersek o 

zaman bu toplum ilerler. Dernekçilik ne getiriyor? Çok 

özveri gerektiren bir iştir. Belki kendi meslektaşlarınız 

arasında popüler olabilirsiniz ama kendinizden vererek bu 

işi yaparsınız. Bırakın gençlere yol açılsın. Biz ÜTCD 

olarak misyonumuzu tamamen değiştirdik. Hep gençlere 

burslar veriyoruz ama bu arkadaşlar da bu ülkeye yararlı 

işler yapmalı. fellowship pozisyonları için burslar 

vereceğiz ama bir şartla; bursiyerler dönüp gelecekler ve 

bulundukları üniversiteye katkıda bulunacaklar. Bize bunu 

taahhüt edecekler. Aynı konuda ayrı ayrı dernekler 

olmamalı, herkesin birleşmesi lazım ve kişilerdeki “me too 

effect” in kalkması gereklidir. Herkes bir dönem bir şeyler 

yapıp o şemsiyenin altına bir asker gibi girmelidir. Biz belli 

yaşlara geldik hala hafta sonları kurslar yapıyoruz. 

Örneğin son 2 haftada sırasıyla İzmir, Ankara’daydık. 

Jinekolojik Mikrocerrahi eğitimi veriyoruz. Bu hafta da 

İstanbul’da mikrocerrahi eğitimi vereceğiz. Urfa’dan 

İzmir’e mikrocerrahi, histeroskopi, vajinal histerektomi v. s 

konularda eğitimler veriyoruz. Kitaplar tercüme ettirip 

dağıtıyoruz. 20 tane trainer box aldık ve arkadaşlara 

dağıttık hep eğitimler veriyoruz. Bu amaçla 6 tane 

operasyon mikroskopu ve 20 adet mikrocerrahi seti alıp 

derneğin envanterine kaydettik. JED ve TJOD ile ortak 

projeler üretiyoruz. Artık Türkiye çapında güzel 

organizasyonlar yapmalıyız. Her konuda olduğu gibi bu 

misyonumuza da tabi ki tüm arkadaşlarımızla özellikle 

genç arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz. 

 

 

 

 

Prof.Dr.Recai Pabuçccu hocamıza bu güzel röpörtaj 

için teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 



4- GEP Özel Bölümü (2. Genç Endoskopistler Platformu 

Sempozyumunun Ardından)

a) GEP Başkanından
Değerli Meslektaşlarım,

Bu yıl 23-25 Şubat tarihlerinde Antalya da 2. sini 

düzenlediğimiz ve sizlerden gelen geri bildirimler 

doğrultusunda çok başarılı geçtiğini bildiğimiz “Genç 

Endoskopistler Platformunun (GEP) Sempozyumunun” 

ardından bu ay ki Jinekolojik Endoskopi Derneği aylık 

bülteninin GEP özel sayısında sizlerle birlikte olmanın 

haklı gururu ile karşınıza çıkıyoruz. 

 

Kısaca GEP’ten bahsetmek gerekirse;

GEP ülkemizde Jinekolojik Endoskopi alanında lider, 

ulusal ve uluslararası organizasyonları ülkemiz 

dahilinde gerçekleştiren ve bu alanda 15 yıldır eğitim 

faaliyetlerine devam eden Jinekolojik Endoskopi 

Derneği çatısı ve himayesi altında genç 

endoskopistleri temsil etmesi için kurulmuş özel bir 

çalışma grubudur. 

 

Bu özel çalışma grubu; 

• Ülkemizdeki jinekolojik endoskopi alanına ilgi 

duyan genç doktorların tek çatı altında 

toplanabilmeleri,

• Bu doktorların JED ve GEP aktivitelerinde aktif 

olarak katılmalarının teşvik edilmesi, 

• Ülkemizdeki jinekolojik endoskopi eğitiminin 

standardizasyonunun ve uyumunun 

geliştirilmesi, 

• Jinekolojik endoskopi alanında eğitim ve sertifikasyon 

programları için çalışmaların teşviki,

• Jinekolojik endoskopi alanında eğitimin 

desteklenmesi,

• Genç doktorların planlanan bilimsel araştırmalarda 

görev almaları ve yeni bilimsel araştırma alanları 

oluşturmasını teşvik etmek,

• Jinekolojik endoskopi ile ilgilenen genç doktorların 

uluslararası jinekolojik endoskopi dernekleri ile 

irtibatlarının sağlanabilmesi, 

amaçları doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Bu 

amaçlara ulaşılabilmesi için, ulusal ve uluslararası 

dernekler ile işbirliği kurmak ve jinekolojik endoskopi 

alanında ihtisas süresi ve ihtisas sonrası mevcut eğitim 

önerilerinin sağlanması ve bu önerilerin güncellenmesi için 

çalışmalar yapmak, ülkemizdeki jinekolojik endoskopi 

alanına ilgi duyan doktorların bilimsel araştırma projeleri 

üretebilmesine destek sağlamak, ihtisas sonrası jinekolojik 

endoskopi alanında eğitimin devamının sağlanabilmesi için 

merkezlerin oluşturulması için çalışmalar yapmak için 

gayretler de göstermektedir.

 

Hepinizin yakından takip ettiği ve içerisinde bulunmaktan 

memnuniyet duyduğunuzu bildiğimiz bu çalışma grubunun 

yaklaşık 5 yıldır JED’nin tüm etkinliklerinde aktif olarak rol 

almıştır. Bunun yanında ülkemizde ve belki de dünyada ilk 

olarak gündeme getirdiği Endoskopik Ameliyat Video kayıt 

ve bu videoların yorumlanması ve kısaltılması 

aşamalarındaki zorlukları gidermek için birçok kez “Video 



kayıt ve Edit Etme Teknikleri” kursları düzenlemiştir. Yine ülkemizde hem asistanlık eğitimdeki meslektaşlarımızın hem 

de uzmanlık sonrası ihtiyaç duyan meslektaşlarımızın laparoskopik cerrahi tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmak 

için neredeyse ülkemizin her köşesinde “Laparoskopik Sütür Kurslarında” aktif rol aldık. Bu tecrübelerin birikimi ve 

değerli JED yönetim kulunun saygı değer Başkanı Prof.Dr. Fatih Şendağ ve üyelerinin katkı ve destekleri bu yıl “Genç 

Endoskopistler Sempozyumunun 2. sini başarılı, coşkulu ve eğlenceli olarak tamamladık. Bu sempozyumumuzda diğer 

tüm toplantı, kongre, çalıştay ve sempozyumdan çok daha farklı bir konsept ile eğitimimize katkı sağlamayı 

başardığımızı düşünüyoruz. 

Jinekolojik Endoskopi Derneği ve Genç Endoskopistler Platformu sizlerden aldığı destek ve övünç ile daha iyilerini 

yapmaya devam edecektir. Lütfen bizi izlemeye devam ediniz ve taklitlerimizden sakınınız.

Saygılarımla,

 

Genç Endoskopistler Platformu adına Başkan

Doç. Dr. Ali Akdemir

 

 

 

 

 



a) Timur Gürgan Hoca ile GEP ve 
Güncel üzerine Kısa Kısa...
Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde tıp alanının çeşitli disiplinlerinde dernekler, 

üniversiteler, hastahaneler, merkezler, firmalar ve kişilerce 

giderek artan sayıda kongre, toplantı, simpozyum ve 

kurslar düzenleniyor. Katılımcıların sundukları sağlık 

hizmetinin daha kaliteli, güncel, ekonomik, yaygın olarak 

sunabilmelerine  katkıda bulunmak, onların  eğitim, 

tecrübelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bu 

toplantıların hepsi maalesef istenilen amaca ulaşmaktan 

uzakta kalıyor.

Toplantıların düzenlenmesi için önemli bir finansal destek 

gerekiyor. Bu destekte genellikle konularla ilgili firmalardan 

sağlanıyor. Firmaların toplantı destekleri çeşitli nedenlerle 

giderek azalıyor. Aynı konuda faaliyet gösteren dernekler, 

hastahaneler, kuruluşlar ve kişiler hizmet yarışı yaptıklarını 

söyleyerek zaman zaman aynı tarihlerde ve aynı bölge ve 

yerlerde toplantı düzenliyorlar. Toplantı enflasyonu bir 

taraftan kaliteli organizasyon yapılabilmesi için gerekli 

şartları sağlayamıyor, diğer taraftan katılımcıların aynı 

konuları tekrar tekrar hatta aynı konuşmacılardan 

dinlemeleri toplantıların eğitim amacından uzaklaşmasına 

ve bazen turistik bir seçeneğe dönüşmesine yol açabiliyor. 

Büyük zorluklara oluşturulmuş bilimsel programlara ilgi 

azlığından toplantı salonları boş kalabiliyor. Toplantıyı 

düzenleyen kuruluşların ve bu toplantılardan bilimsel 

olarak faydalanmak isteyen meslektaşlarımızın artık 

anlaşmazlıklarını, egolarını, gruplaşmalarını kısacası ortak 

hareket etmelerini engelleyen ne varsa arkada bırakmaları 

planlı, programlı bir strateji içinde ulusal toplantılarını 

düzenlemeleri ve bu toplantılarda en yüksek düzeyde 

bilimsel, akademik ve sosyal fayda sağlamaları gerekiyor.

Dünya’da toplantı organizasyonlarında önemli değişmeler 

oluyor. Daha ekonomik, bilimsel düzeyi ve konuları 

katılımcıların ilgi alanlarına ve hedeflerine göre seçilmiş, 

aktif tartışmaların olduğu, katılımcıların kararlarını 

deneyimleyebileceği ve test edebileceği, görsel 

çalışmaların yapılabildiği, çalışma gruplarıyla ortak hareket 

ve karar mekanizmalarını yaşabileceği, tecrübeli liderlerle 

tartışmalar yapıp bilgi alışverişinde bulunabileceği 

toplantılar düzenleniyor. Katılımcılar pasif izleyici olmaktan 

çıkarılıyor. Toplantılar isteyenin çalışmalarını sunduğu ve 

tartışabildiği platformlara dönüşüyor. Katılımcılar yeni 

meslektaşlarını tanıyorlar onların ne yaptıklarını 

yapabildiklerini görüyorlar, eksikliklerini tamamlıyorlar, yeni 

fikirlerle karşılaşıp yeni uygulamaları test edebiliyorlar. 

Programlara bilgi yarışmaları konuluyor. Ameliyat videoları, 

komplikasyonları ve tedavi yolları tartışılıyor. Beceri 

geliştirme kursları sonunda en başarılı katılımcılar seçiliyor 

ve ödüllendiriliyor. Kazananı bol kaybedeni olmayan 

yarışmalar ortak anılarla gülümsemeyle ,sevgiyle işleniyor. 

Bütün bunlar bir kardeşlik, meslektaşlık, eşitlik  ortamında, 

ortak değerlere, emeğe, bilgiye, ustalara saygı ve vefa ile 

yapılıyor. Genç, deneyim kazanmak isteyen katılımcılar en 

yüksek faydayı görüyorlar. Mesleklerinin farklılığını, 

özelliklerini, potansiyelini keşfederek yaptıklarını daha fazla 

seviyorlar. Ortak sorunlarda yalnız olmadıklarını 

hissediyorlar ileriye umutla güvenle bakıyorlar. Daha fazla 

katılımcı, daha fazla eğitim, daha fazla üretim, daha fazla 

bilgi, daha fazla motivasyon ile daha sonraki toplantılara 

katılım isteği yaratılıyor. Bu şekilde ilişkiler kuvvetleniyor ve 

ortak çalışma olanağı sağlanıyor.‘

’GEP Kendi alanında ilklerden biriydi, Tekrarlanması, 

yaygınlaştırılması, desteklenmesi örnek alınması 

gereken bir  organizasyon’’

 

23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Jinekolojik Endoskopi 

Derneği tarafından Antalya’da düzenlenen Genç 

Endoskopistler Platformu’na katıldım. Organizasyon ve 

uygulama yönünden yukarıda belirtilen normlara uyan, 

konuların, uygulamaların, bilimsel ve eğitim aktivitelerinin 

bir festival havasıyla uluslararası düzeyde yaşandığı bir 

toplantı idi. Kendi alanında ilklerden biriydi. Tekrarlanması, 

yaygınlaştırılması, desteklenmesi örnek alınması gereken 

bir  organizasyondu. Ben kendi adıma çok şey gördüm, 

değerlendirdim ve ileriki uygulamalarım için fikirler edindim. 

JED Yönetim Kurulu’nu  ve emeği geçenleri kutluyorum.

 

Prof. Dr. Timur Gürgan

 



c) 2. GEP Sempozyumu Hakkında 
Meslektaşlarımızdan Kısa Kısa...
 

‘’Bir Kez Daha Bu Ailenin Bir Üyesi Olduğum 
İçin Onur Duydum’’
Sıkıcı ve saatler süren toplantılardan, sürekli aynı 

konuların aynı kişiler tarafından sunulduğu 

konuşmalardan ve daha çok toplantı salonları yerine 

deniz ve havuz kenarında geçirilen kongrelerden sonra, 

bu iki toplantı benim için çok şey ifade ediyor. Her şeyden 

önce dikkati sürekli canlı tutan, interaktif katılımlı, 

yaptığımız iyi işleri olduğu kadar, hatalarımızı da 

paylaştığımız, birbirimizle kavga etmediğimiz bir toplantı 

formu veya Fatih hocanın da ifade ettiği gibi bir kamp 

“GEP”. Oda arkadaşımla birlikte kalmanın bile başta bir 

önyargı oluşturmasına rağmen, aslında dostluk ve 

arkadaşlığı ne kadar pekiştirdiğini de fark ettim bu 

kampta. Hepimizin aynı safta olduğunu hatırlatan bu 

kamp için ve sadece yılda bir kez değil, başım ne zaman 

sıkışsa bir telefon kadar bana yakın olan JED ve GEP 

ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki 

varsınız…

Doç. Dr. Beril YÜKSEL

‘’Bilimsel içeriğin bu kadar eğlenceli ve yüksek 
konsantrasyonla verilebileceğini eminim ki 
sadece bizlere değil tüm dünyaya gösterdiniz’’
 
Sevgili Ali Akdemir hocam öncelikle JED ve GEP yönetim 

kuruluna teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 1. ve 2. GEP 

sempozyumlarına katılma şansına sahip olduğum için çok 

şanslı hissediyorum. GEP sempozyumları gerçekten çok 

sıradışı ve eğitici olmasının dışında biz genç cerrahları 

yüreklendirici motive edici ve güvenle ilerlemek için 

atacağımız adımlar açısından yol gösterici  oldu. Türkiye’nin  

en ücra köşelerinde dahi endoskopik cerrahinin yapıldığını 

görmüş olmak bizleri gerçekten yüreklendirdi. 

Bilimsel içeriğin bu kadar eğlenceli ve yüksek 

konsantrasyonla verilebileceğini eminim ki sadece bizlere 

değil tüm dünyaya gösterdiniz.

Bizlere bu eşsiz konsepti ve en önemlisi içtenliğinizi ve 

birikimlerinizi sunduğunuz için gönülden teşekkürler.

Emeğinize sağlık

Uzm. Dr. Ayşe Meryem Uslu

 

 



‘’Ve belki de camiada ilk defa  ‘bir kuruluşun tamamımın‘ uzmanlara ayrım yapmaksızın  
gerçekten desteklediğini hissettim’’
Söylemeliyim ki ilkine katılamadığımda üzülmüştüm. Arkadaşlar ballandırarak anlatmıştı. Bu yılkine katılmaya ESGE’de 

karar verdim. 3 gün oldukça keyifli, eğitici geçti. Ve belki de camiada ilk defa  ‘bir kuruluşun tamamımın‘ uzmanlara ayrım 

yapmaksızın  gerçekten desteklediğini hissettim. Kendi adıma laparoskopiyi ancak temel düzeyde yapabiliyorum. Ancak   

kamp  - Fatih hocanın deyimiyle -  sonrası, daha çok üzerine eğilmem gerektiğini ve eğitim alarak çok daha iyi olacağımı,  

pratik yaparak ancak gelişebileceğimi ve gelişmem gerektiğini net bir şekilde anladım. 

Organizasyonun renkli ve hızlı akışı , dikkat dağınıklığı olmadan  konuları takip etmeyi sağladığı için çok memnunum. 

Ayrıca tek salonda topluca hareket etmenin verdiği pozitif enerjide çok güçlüydü. Acaba yan salondaki sunuyu kaçırdım mı 

(?) paniği yaşamamak çok iyi oldu.

Seneye GEP te görüşmek üzere.

Elinize emeğinize sağlık.

Op.Dr.Füreya Zilal Hocagil

 



‘’ÖĞRENİRKEN EĞLENDİK, 
EĞLENİRKEN ÜRETTİK’’
Özellikle Kadın Doğum la ilgili Kongre, 

Sempozyum, Panellerin sıkıcı ve durağan geçtiğine 

dair yerleşmiş genel bir kanı vardır. Ben de birincisi 

düzenlenen GEP Sempozyumuna giderken bunun 

çok da farklı geçmeyeceğine inanarak gitmiştim 

ama tam bir hayal kırıklığına(!) uğradığımı ifade 

etmeliyim. 

Bilgi verme amaçlı bir sürü organizasyon 

düzenlenebilir fakat bilgilendirirken eğlendiren, 

dinleyicileri işin içine katabilen, orda olan herkesi 

oraya ait hissettirebilen ve en önemlisi de o ailenin 

bir ferdi olarak kendinizi görmeyi sağlayabilen az 

organizasyon yapılabilir. GEP, işte tam da bunların hepsini bir arada sundu bizlere.

İlkinde dinleyici olarak gittiğim GEP Sempozyumu o kadar eğlenceli, farklı, verimli geçti ki ikincisini iple çektim ve 

ikincisinde aktif katılımcı olmayı canı gönülden istedim.  Çünkü burada gerçek anlamıyla tam bir aile sıcaklı vardı. 

Doğunun sıradan bir ilçesinde yoğun çalışma ortamında şartlarımı da zorlayarak ikincisine katıldım ve iyi ki de katılmışım 

diyorum. Diyorum çünkü öğrenirken eğlenebileceğim, kendimi özgür bir şekilde ifade edebileceğim, güzel paylaşımlarda 

bulunacağım bir ortam yakaladım.

 

Düzenlenen ilk GEP’te öğrendiğim yeni bilgilerle görev yaptığım yerde Laparoskopi ameliyatlarını aktif bir şekilde 

yapmaya başladım. İkincisinden sonra ise o bilgi şöleninden kaptıklarımızı böyle organizasyonlara gelme fırsatı 

bulamayan diğer cerrah arkadaşlarımla paylaştım. Zira çok değerli, çok tecrübeli bir o kadar da bildiklerini bizimle 

paylaşma gayretinde olan hocalarımızdan öğrendiklerimizi aktarma arzusu doğmuştu bende de. 

Sadece doğru yaptığımız şeyler mi bizi geliştirir? Yalızca doğrularımızı paylaşarak mı diğer meslektaşlarımıza katkıda 

bulanabiliriz? Yoksa yanlışlarla, hatalarla yüzleşmenin de katkısı olur mu başkalarına? “komplikasyon oturumu” etkinliği 

işte tam da böyle bir katkı sundu hepimize. Bir bulmaca çözme tadında, ameliyatlarda yapılan yanlışları görmemizi 

sağladı. ‘’anotomi oturumu’’ un da eski bilgilerimizi 

yeniden gözden geçirdik değerli hocalarımızın 

düşüncelerinden faydalandık. Sütür şampiyonası da 

ayrı heyecan verdi.

Mesleki yaşamımda bana yeni ufuklar kazandıran, beni 

geliştiren GEP’le tanışmamı sağlayan  Erdal sak 

hocama çok teşekkür ediyorum. Fatih Şendağ ve Ali 

Akdemir hocam başta olmak üzere tüm hocalarıma 

sonsuz teşekkürler. İleride gerçekleşmesini istediğimiz 

GEP’leri dört gözle beklediğimi söylemek istiyorum.  Bir 

sonraki etkinlikte tekrar görüşmek arzusuyla...

Uzm. Dr. Ahmet YILDIZBAKAN

 

 



“EĞLENCELİ DİSİPLİN”
JED ve GEP sempozyumları ile ilgili aslında yazılacak çok 

şey olduğunu ama hepsini yazmanın mümkün 

olamayacağını fark ettim. Bilimsel toplantı kavramına çok 

farklı bir boyut kazandırdığı artık herkesin kabul ettiği bir 

gerçek. Ama beni kalbimden bağlayan kısmı bütün 

ortama hakim olan “EĞLENCELİ DİSİPLİN” anlayışı. 

Herkes hangi saatte nerede olacağını, ne yapacağını 

bilerek bir plan çerçevesinde ve takım ruhu ile hareket 

ederken, üstelik hasta haliyle uğraşan hocalarımız da 

vardı ama katılımcılar ve hocalarımız dahil kimsenin 

bundan şikayetçi olduğunu görmedim. Kongreyi 

düzenleyen hocalarımızın yanı sıra katılımcıların da bu 

takıma dahil olduğu; yarışmalarla, farklı oturumlardaki 

görev paylaşımları ile her fırsatta hissettirildi. 

Komplikasyon oturumuyla, aslında herkesin 

paylaşmaktan çekindiği ama cerrahinin belki de en can 

alıcı noktalarının açık yüreklikle paylaşılması, yaptığımız 

işin ciddiyetini hatırlatıp korkuturken, bu 

komplikasyonlarla nasıl baş edilebileceği ve yapılabilirliği 

gösterilerek bize cesaret verdi.  Sahne önündeki bu 

eğlenceli eğitimin arkasında hocalarımızın aslında her bir 

detayı ne kadar ince düşündüklerine ve çalıştıklarına 

bizzat şahit oldum. Bir gece öncesinden oturumda görev 

alanlarla oturumun provasının yapılması, çıktıların alınması, 

nelere dikkat edileceği gibi birçok detayın üzerinden 

geçilmesi benim için programın disiplinli çalışmasından kısa 

bir kesitti sadece. Denizi ve güneşi selamlayarak güne 

başladığımız sabah yürüyüşü bölümü ise tek kelimeyle 

muhteşemdi. Elbette bu eğlenceli disiplin anlayışının olduğu 

özgür ortamın kaçınılmaz neticelerinden biri 

‘’Üretkenlik’’olacaktı. Doğu illerinde çalışan arkadaşlarımızın 

SU BORUSU ile yaptıkları uterin manipülatör bunun kanıtı 

oldu ve kongredeki favorilerimdendi bahsetmeden 

geçemedim. Eğlendik, öğrendik, motive olduk ve çalışırken 

dinlendik daha ne olsun. RAKİP olduk ama kavga etmedik bir 

aile olduk. Her şey için başta Fatih Şendağ ve Ali Akdemir 

olmak üzere tüm hocalarımız ve emeği geçen HERKESE çok 

teşekkürler.

Uzm. Dr. Özlem ERTEN

 

 

 



21st Advanced Workshop on 
Gynecologic Laparoscopic Anatomy & 
Minimally Invasive Surgery with 
Emphasis on Laparoscopic 
Hysterectomy, , 1-2 Haziran 2018, 
Louisville.
Louisville/Kentacky USA’de artık gelenekselleşmiş 
olan bu toplantı 1-2 Haziran tarihinde 
gerçekleşecektir. AAGL tarihinin en uzun soluklu 
kursu olması ise bu kursun diğer bir özelliğidir. 
Aşağıdaki linkten kursun detaylarına ulaşılabilir. 
https://louisville.aagl.org

ENDOSKOPİ DÜNYASINDAN HABERLER

AAGL Global Hysteroscopy Summit, 27-28 
Temmuz 2018, Kanada
Kanada’da yaz aylarında gerçekleştirilecek toplantı 
özellikle histeroskopiye meraklı meslektaşlarımıza hitap 
ediyor. Aşağıdaki internet adresinden tüm detaylara 
ulaşılabilir.  https://toronto.aagl.org

 

47.AAGL Global Kongresi, 11-15 
Kasım 2018, Las Vegas.
Geleneksel yıllık kongre gene geleneksel olduğu 
üzere kasım ayında Las Vegas’da 
gerçekleştirelecek. Henüz abstract gönderme 
şansınızın olduğunu hatırlatmak isteriz. 
Aşağıdaki internet adresinden tüm detaylara 
ulaşılabilir.

https://www.aagl.org/c4a/
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