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BAŞKANIMIZDAN
Değerli JED Ailesi, Hepinizin bildiği son
durumlardan dolayı kongremizi ötelemek
zorunda kaldık. Ama tabii ki Covid enfeksiyonu
bizi durduramadı. Çok çok önemli isimlerle bir
çok webinarlar yaptık. Yine dünyada ilk olan
Online sütür eğitimlerimiz devam etti. Aynı
zamanda şu an okumakta olduğunuz JED bülteni
de büyük bir özveriyle hazırlanıyor ve sizlere
sunuluyor. Bu Bültenin hazırlanmasında emeği
geçen bütün arkadaşlarıma ve yeni bülten
sorumlumuz ve editörümüz Prof. Dr. Barış
Mülayim’e şükranlarımı sünüyorum.
Bütün dünyayı etkileyen veya ülkemizle sınırlı bir çok sorunlar olabilir.
Önemli olan bu sorunlar karşısında pes etmemek ve ilerlemeye devam
etmektir. Gelişmeleri açık olmak ve eğitimi sürdürebilmektir.
Biz JED ve GEP olarak bu misyonumuzu ilelebet sürdüreceğiz. Asla
yılmayacağız ve pes etmeyeceğiz.
Hepinize sağlıklı huzurlu güzel günler diliyorum. Sağ kalın endoskopi ile
kalın.
Prof. Dr. Gazi Yıldırım
Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı
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EDİTÖRDEN KISA KISA

YENİ EDİTÖRÜMÜZ

7 Ekim 1973 tarihinde Antalya’da doğdum. İlkokul , ortaokul ve liseyi
Antalya’da okudum. Antalya Anadolu Lisesi’nden 1991 yılında,
Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldum. 1997 –2001
yıllarında Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü’nde asistanlık eğitimimi tamamladım.
1999 yılında Londra St Mary’s Hastanesi’nde Üroloji ve Kadın Hastalıkları
ve Doğum Bölümü’nde gözlemci doktor olarak çalıştım.
2002 yılında
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandım. 2004 yılında Merzifon
100 yataklı Hava Hastanesi’nde askerlik görevimi tamamladıktan sonra 2006
yılında Yardımcı Doçent oldum.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Hastanesi’nde Jinekolojik
Endoskopi (laparoskopi/histeroskopi) ve infertilite (kısırlık tedavisi)
çalışmalarıma devam ettim. 2012 yılında Doçentik ünvanına hak
kazandım. 2013 yılı içerisinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
çalışarak Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası
aldım.(Tüp Bebek Sertifikası) 2015 yılında uluslararası geçerliliği olan
Jinekolojik Laparoskopist Diplomasını
(MIGS) ve ayrıca Da vinci
Robotik Cerrahi Sertifikası’ nı aldım.
www.jed.org.tr

EDİTÖRDEN KISA KISA
Daha sonra doğduğum şehre Antalya’ya döndüm. 2015--2019 yıllarında
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü Eğitim Görevlisi kadrosunda çalıştım.
Ağustos 2019 tarihinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Profesörlük kadrosuna
atandım. Halen burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı başkanı
olarak çalışmaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım.
Asistanlık dönemimde tanıştığım jinekolojik endoskopiyi hiç bırakmadım,
fırsat ve imkan bulduğum ulusal, uluslararası her organizasyona katılmaya
çalıştım. Jinekolojik Endoskopi Derneği’nin (JED) ilk kongresinden itibaren
ve Jinekolojik Endoskopi Derneği’ni tanıdığım günden itibaren, derneğin
her faaliyetini takibe başladım ve içinde olmaya çalıştım. JED’den çok şey
öğrendim, halen öğreniyorum ve elimden geldiğince öğretmeye
çalışıyorum.
Derneğimizin sesi ve adeta sancağı olan JED bültenini çok önemsiyorum.
Bu sancağı hep birlikte dalgalandırmalı yükseklerde taşımalıyız. Benden
önce JED bültenimizin editörlüğünü yapan sevgili Doç Dr Taner USTA’ya ve
ekibine tüm emekleri ve dergiyi bu güzel noktaya taşıdıkları için çok
teşekkür ederim. Kendisiyle halef selef olmamızda çok güzel bir
rastlantıdır. Ayrıca JED başkanımız Prof Dr Gazi YILDIRIM ve Prof Dr Fatih
ŞENDAĞ hocalarımıza da bu görevi bana teslim ettikleri için çok teşekkür
ediyorum. Tüm ekibimle birlikte, mutluluk, onur ve büyük bir heyecanla,
zevkle ve azimle çalışmayı umut ediyorum.
Sevgili JED aileme, sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Barış Mülayim
JED Bülten Editörü
JED Yönetim Kurulu Üyesi
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JED Ailesi olarak Türk Milleti’nin egemenliğinin 100. Yılını kutluyoruz
Derneğimiz, eğitimlerine ve online kurslarına, ‘Yeni Normal’ imize uyum sağlayarak
devam ederken; ilim ve bilim yolunda bize ışık tutan, Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ ilkesi doğrultusunda, JED Ailesi olarak
Türk Milleti’nin egemenliğinin 100. Yılını kutluyoruz.
JED Ailemizin hazırladığı videoyu sizlere sunuyoruz

https://youtu.be/IgIcxuUZPxM
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JED TV
Total Laparoskopik Histerektomi - Doç Dr Ali Akdemir
https://youtu.be/leSkspufszY

Video Gönder

www.jed.org.tr

JED MAKALELER
Benign Nedenler ile Uygulanacak Total Laparoskopik Histerektomi (TLH)
Operasyonunda 2 Farklı Damar Mühürleme Tekniğinin Etkinlik Açısından
Karşılaştırılması
J Obstet Gynaecol Res. 2019 Nov;45(11):2220-2227. doi: 10.1111/jog.14096. Epub 2019 Aug 19. PMID: 31423703 Clinical Trial.
Aykan Yuksel B, Karadag B, Mulayim B.

Total Laparoskopik Histerektomi Modelinde Farklı Cerrahi Deneyimlerin
Karşılaştırılması
Obstet Gynecol. 2020 Jul;136(1):97-108. doi: 10.1097/AOG.0000000000003897.
PMID: 32541295 Arora C, Menzies A, Han ES, Lee M, Lauer JK, Hur HC, Kim JH, Advincula AP.

Total Laparoskopik Histerektomide Komplikasyon Riskini Öngörü Modeli:
Ulusal Cerrahi Kalite İyileştirme Programı Veritabanı
Pepin KJ, et al. Am J Obstet Gynecol. 2020. PMID: 32247844

ENDOSKOPİST’in DÜNYASI
Tüm dünyada COVID-19 ile yapılan mücadele kapsamında çoğu ülkede normalleşme sürecine
geçilmesi birçok kongre ve kurs programlarının da duyurulmasına imkan verdi. Yurtdışında ekim
ayı içinde European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) ve Endoscopy in Gynaecological
Oncology (ESGO) ortak olarak “Pre-Intermediate Course in Robotic Gynaecological Oncology
Surgery” kursunu gerçekleştirecekleri duyurusunu yaptılar (1). Bir önceki sayımızda belirttiğimiz
üzere ESGE ve ESGO eylül ayında da ortak olarak “ESGO/ESGE Advanced Course on Endoscopy in
Gynaecological Oncology” kursunu gerçekleştirmeyi planladığını açıklamıştı (1).
Belçika’nın Ghent şehrinde 14-16 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu kurs için ideal
adayının, robotik cerrahide başlangıç deneyimi olan, jinekolojik onkolojide en az 10 robotik vaka
gerçekleştirmiş, hastanesinde aktif bir robot bulunan ve akıcı ingilizcesi bulunan genç
endoskopistler olduğu belirtilmiştir (1). Katılacak adayların başvurularında eğitmenlerinden bir
referans mektubu getirmeleri de istenecektir (1). Katılmak isteyen endoskopist arkadaşlarımızın bu
hususları gözönüne alarak kayıt yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.

Resim 1. Pre-Intermediate Course in Robotic Gynaecological Oncology Surgery kursunun resmi
internet sitesi (1).
Kursun ilk gününde Prof Jordi Ponce başkanlığındaki oturumlarda ileri robotik cerrahi için hasta
seçimi, port yerleştirilmesi ve yeni robotik enstrümanlar Salvatore Gueli Alletti gibi ünlü isimlerin
yer aldığı eğiticiler tarafından anlatılacaktır (2). Ayrıca ilk gün basit histerektomi, retroperitoneal
anatomi, pelvik/paraaortik lenfadenektomi ve uterin manüplator kullanımı gibi temel konuların
yanında sinir koruyucu cerrahi ve yeni kuşak
görüntüleme yöntemlerinden olan indosiyanin yeşil
kullanarak lenf nodu disseksiyonu gibi ileri düzey
konulara da değinilecektir (2).
Kursun ikinci gününde canlı cerrahiler yapılacaktır. Ayrıca
venöz ve arterial kanamalar, üriner sistem yaralanmaları
ve sinir hasarı gibi intraoperatif komplikasyonların
yönetimi anlatılacaktır. Expert videoları eşliğinde bu
komplikasyonlarla
başetme
konusunda
eğitim
verilecektir (2).
Kursun son günü hayvan laboratuvarında “hands on”
port
yerleşimi,
ileri
enerji
kullanımı,
pelvik
lenadenektomi ve komplikasyon yönetimi (sütürasyon,
hemostaz) uygulaması yaptırılacaktır (2).
Resim
1.
Pre-Intermediate
Course
in
Robotic
Gynaecological Oncology Surgery kursunun program
kapağı (2).
Bu kurs robotik cerrahiyi uygulama imkanı bulunan ve
uygun kriterleri taşıyan genç jinekoonkologlar için güzel
bir eğitim kaynağı olabilir.
Referanslar:
1. https://www.esgo.org/courses/pre-intermediate-course-in-robotic-gynaecological-surgery/
2. https://www.esgo.org/media/2019/09/Pre-Intermediate_programme_2020_V5.pdf

Prof. Dr. Rudy Leon De Wilde
jinekolojik
endoskopik
cerrahide
dünya
çapında
önemli bir hoca olmasını
yanında
katıldığı
eğitim
programlarıyla
da
endoskopiye hevesli olan bir
çok
meslektaşımıza
da
yardımcı
olmaktadır.
Dr.
Rajesh Devassy ile birlikte
Prof. Dr. Rudy Leon De Wilde
27 Kasım- 4 Aralık
2020
tarihleri arasında “MinimalAccess
Surgery
Diploma
German Diploma In Basic &
Advanced Laparoscopic Surgery” adı altında Pius Hospital hastanesi Oldenburg, Almanya’da bir
kurs düzenleyeceklerdir (1).
European Society for Gynaecological Endoscopy
(ESGE) ve Gynaecological Endoscopic Surgical Education
and Assessment (GESEA) tarafından da kabul edilen bir
sertifikalı eğitim verilmesi planan bu kursta hastane içindeki
aktif işleyiş eşliğinde birlikte katılımcılara hem teorik hem de
pratik eğitim verilecektir (1). Kursun aktif eğitiminin
başladığı ikinci gün histeroskopik canlı cerrahiler yapılacak
sonrasında kursiyerlere hayvan laboratuvarında hands on
eğitim verilecektir.
Kursun ikinci gününde ESGE ve GESEA programına
giriş için becerileri test edilecektir (1). Devamında sutur
teknikleri, batına giriş, port yerleşimi konuları anlatılacaktır
(1). Diagnostik laparoskopi, laparoskopik ovarian kistektomi,
endometrioma cerrahisi gibi temel eğitimler kursun üçüncü
gününde de sürecektir (1). Her gün LASTT (Laparoscopic
Skills Training and Testing method) ve SUTT (Suturing and
knot tying Training and Testing method)
tekniği ile
katılımcıların kazandıkları temel beceriler test edilecektir (1).
Kurs boyunca ayrıca katılımcılara canlı cerrahilerde “hands
on” eğitim de verilmesi planlanmaktadır (1). Bu kurs
laparoskopik radikal histerektomi gibi ileri düzey canlı
onkolojik cerrahiler ve expert videoları ile dolu bir programa
sahiptir. Eğitimin son gününde teorik sınav ve LASTT / SUTT
tekniklerine
uygun
şekilde
pratik
uygulama
sınavı
yapılacaktır.

Bu eğitim programının bir hastanenin içinde, bir endoskopik cerrahi merkezinde olması katılımcılar
için büyük bir avantaj olabilir. Bir endoskopik cerrahi merkezinin işleyişini görmenin, cerrahi öncesi
ve sonrası hastaları izleme imkanı bulmanın her eğitim programında bulunmayan bir fırsat olduğu
kanaatindeyiz
Referanslar:
1. https://www.drrajeshdevassy.com/training/
2. https://www.drrajeshdevassy.com/course-information/

TECHNO - JED
Laparoskopik histerektomi (LH) konusunu temel alarak hazırladığımız bu JED bültenimizde LH
sırasında çoğu endoskopistin operasyon süresinin uzamasına sebep olan yada yeni başlayan
arkadaşlarımızın uygularken zorluk çektiği kolpotomi ve vajinal kaff kapatılması ile ilgili endüstri
tarafından sektöre sunulan cihazları tanıtacağız.
McCarus-Volker FORNISEE SYSTEM:
McCarus-Volker FORNISEE SYSTEM kendine güvenen manipülasyon, üstün görselleştirme ile
beraber hassas ve ışık kılavuzlu disseksiyon temaları ile kullanıma sunulmuş bir üründür (1).
McCarus-Volker FORNISEE® sistemin, hassas kolpotomi insizyonları için vajinal fornikslerin üstün
şekilde görselleştirilmesini sağladığı ve uterusun sezgisel manipülasyonuna izin veren tek ışıklı
uterus manipülatör olduğu üretici firma tarafından bildirilmiştir (1).

McCarus-Volker FORNISEE® sistemi vajinal
fornikslere
tam
olarak
yerleştirildiğinde
servikse tam olarak oturan başlığın (servikal
kap) yaklaşık ¼’lük kısmında illuminasyon
veren bir hatta sahiptir. Manüplatör bir ışık
kaynağına bağlıdır (1).
Cihaza ait 30mm,
35mm, 40mm olarak birden fazla servikal cap
mevcuttur (1). Uterusun içinde bulunan
kısmın ucundaki açılanabilir çapanın ileri
derece antefleksiyon ve retrofleksiyona imkan
sağlayarak
manüplasyonu
kolaylaştırdığı
üretici tarafından belirtilmektedir (1).

McCarus-Volker FORNISEE SYSTEM ile ilgili ilk olarak Greenberg JA 2013 yılında kendi
deneyimlerini bir makalede sunmuştur (2). Benzer şekilde 2014 yılında Gutierrez MM ve ark.
deneyimlerini poster olarak sunmuş ve cihazın avantajlarından bahsetmiştir (3). En son olarak
Gutierrez MM ve ark. 2017 yılında prospektif, nonrandomize bir çalışma yapmışlar ve bu yeni
teknolojik ürünün güvenli, verimli, işlevselliğe sahip ve kullanımının kolay olduğunu belirtmişlerdir
(4).
Referanslar:
1.
https://www.lsisolutions.com/products/4/mccarus-volker-fornisee-system/
2.
Greenberg JA. McCarus-Volker FORNISEE™ System. Rev Obstet Gynecol. 2013; 6(1):
e41–e42.
3.
Gutierrez MM et al. The McCarus-Volker ForniSee® System: A Novel Transilluminating
Colpotomy Device and Uterine Manipulator for Use in Conventional and Robotic-Assisted
Laparoscopic Hysterectomy. Volume 21, Issue 6, Supplement , S59, November 01, 2014.
DOI:https://doi.org/10.1016/j.jmig.2014.08.211
4.
Gutierrez MM, Pedroso JD, Volker KW, Howard DL, McCarus SD. The McCarus-Volker
ForniSee®: A Novel Trans-illuminating Colpotomy Device and Uterine Manipulator for Use in
Conventional and Robotic-Assisted Laparoscopic Hysterectomy. Surg Technol Int. 2017;30:191196.
Ti-KNOT® DEVICE
Ti-KNOT® DEVICE, otomatik sütür sabitleme sistemi vajinal kafın kapatılması sırasında
kullanımının faydalı olduğu iddia edilerek sektöre sunulmuş bir cihazdır. Ti-KNOT® DEVICE ile elle
bağlanmış düğümlere güçlü, güvenli ve güvenli bir alternatif sunulduğu üretici firma tarafından
belirtilmektedir (1).

LH’de vajinal cuffın intrakorporal olarak kapatılması özellikle uzun süren vakaların sonunda azalan
dikkat ve bozulan ergonomik şartlar nedeniyle birçok endoskopist için zorlayıcı bir hale
gelmektedir. Ayrıca çoğu yeni başlayan endoskopist bu etabı gerek sütür becerisinin az olması
gerekse çeşitli dış faktörler (ameliyathane süresinin kısa tutulma isteği, sırada bekleyen diğer
vakalar, poliklinik ve diğer görev yerlerine yetişme çabası nedeniyle …vb) nedeniyle maalesef
vajinal olarak tamamlamaktadır.

Ti-KNOT® cihazının 5 mm çaplı, 31 cm uzunluğundaki şaftı, minimal invaziv prosedürler sırasında
uzaktan sütür sabitlemesi için optimize edilmiştir (1). Ergonomik kol, cerrahların Ti-KNOT®
FASTENER'i kıvırmasını sağlarken, sütürasyonun tek bir kolay sıkma ile yapılmasını sağlar (1).

Ti-KNOT® DEVICE’ın LH’da vajinal kaff kapatılmasındaki etkinliği ile ilgili prospektif veya
retrospektif bir çalışma literatürde bulunamamıştır. Ancak Schilling D ve ark. gastroözefajial
bileşkede Ti-KNOT® DEVICE ile uygun ve güvenli bir teknik ile laparoskopik sütürasyon yapıldığını
belirtmişlerdir (2). Ayrıca
Martin MJ ve ark. tarafından yapılan güncel bir sunumda da
laparoskopik ince barsak cerrahisinde de Ti-KNOT® DEVICE’ın kullanılabileceği bilgisine yer
verilmiştir (3).
Referanslar:
1.
https://www.lsisolutions.com/products/5/ti-knot-device/
2.
Schilling D, Kiesslich R, Galle PR, Riemann JF. Endoluminal therapy of GERD with a new
endoscopic suturing device. Gastrointest Endosc. 2005;62(1):37-43. doi:10.1016/s00165107(05)01576-2
3.
Martin MJ, Pakula AM. Minimally invasive surgery techniques for the management of urgent
or emergent small bowel pathology: A 2018 EAST Master Class Video Presentation. J Trauma
Acute Care Surg. 2018;85(1):229-234. doi:10.1097/TA.0000000000001889

JED’ in MUTFAĞINDAN
Covid – 19 Pandemisi nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde ara verilen eğitimlere Jinekolojik
Endoskopi Derneği olarak aynı hızla online’dayız. JED ailesi olarak ZOOM’ da sizlerle buluşup
online toplantılarımız ve ‘Hands On’ eğitimlerle sizlerle olmaya devam ediyoruz.
‘JED Online Eğitim Serimizde’; Yurtiçi ve yurtdışından birçok meslektaşımızın katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızı, ‘JED Usta ile Buluşma Serimiz’de dünya çapında alanında
uzman hocaların katıldığı büyük ilgi gören toplantılarımızı gerçekleştirdik.
Genç Endoskopistlerimiz için düzenlediğimiz; ‘GEP Webinarları’nda da GEP sempozyumlarımızdaki
enerjimizle, onlineda da hem eğlenip hem öğrenebilmeyi başardık.
19 Temmuz 2020 Pazar günü yine ‘Online Laparoskopik Hands On Sütür Kursu’muzun 2.sini
gerçekleştirdik, başarıyla geçen kurslarımızla meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmaya
devam edeceğiz.
JED,Türkiye’nin her yerindeydi, artık evinizde.
Kaçırdığınız ve tekrar izlemek istediğiniz eğitim videolarımızı derneğimizin web sitesinden veya
sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.
Bizi izlemeye devam edin.

ONLİNE LAPAROSKOPİK HANDS ON SÜTÜR KURSLARI
Derneğimizin, yıllarca ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği birçok meslektaşımıza katkıda
bulunduğumuz laparoskopik sütür kurslarımız ‘Yeni Normalimiz’ e uyarlanmış şekliyle sizlerle.
Dünya’ da bir İLK olacak eğitimimizde Box Trainer’ lar adresinize gönderilerek ve 10 kursiyer ile
birlikte Online ‘Hands On’ eğitimimizi gerçekleştirdik.
Dünya’da ilk kez ‘ONLİNE LAPAROSKOPİK HANDS ON SÜTÜR KURSU’ muzun ilki 21 Haziran
2020’de gerçekleştirdik.
Yoğun ilgi gören kursumuzun ikincisini yine 19 Temmuz 2020’de başarılı şekilde tamamladık.
Yoğun ön kayıtların devam ettiği kurslarımızda üçüncü kursumuz için tarih yakın zamanda
duyurulacaktır.

•

JED USTA İLE BULUŞMA SERİSİ
Usta ile Buluşma Serimizde dünya
çapında alanında uzman hocaları ZOOM
platformunda sizlerle bir araya getirdik.
16 Temmuz 2020 Perşembe akşamı
Hindistan’dan
değerli
Dr.Shailesh
Puntambekar bizlere ‘Pelvik Anatomoi
ve Adım Adım Radikal Histerektomi’ yi
anlattı. Webinarımız yoğun katılım ve
ilgiyle gerçekleşti.

12
Temmuz
2020
Pazar
Akşamı
Amerika’dan değerli Dr. Ceana Nezhat ile
birlikte ‘Torasik Endometriozis’ konusunu
tartıştık.

9 Temmuz 2020 Perşembe akşamı, endometriozis alanında dünyaca ünlü, İtalya’dan değerli Dr.
Mario Malzoni’yle ‘Derin Endometriozis Cerrahi Tedavisi’ konusunu yine keyifli ve eğitici bir
oturumla tamamladık.

JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ ONLİNE EĞİTİM SERİSİ
Gerçekleştirdiğimiz Webinarlarımız
Kaçırdığınız, tekrar izlemek istediğiniz Webinarlarımıza derneğimizin web sayfası www.jed.org.tr
adresinden videolar sekmesinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

1 Temmuz 2020, Çarşamba 21:00 – 22:30
Jinekolojik Onkolojide Laparoskopik Cerrahi
Değerli TJOD Başkanımız Prof.Dr. Ateş Karateke ve JED Bilimsel Kurul Başkanımız Prof. Dr. Fatih
Şendağ Hocamızın moderatörlüğünde yine dopdolu bir webinarla Temmuz ayında da sizlerle olmaya
devam ettik.

24 Haziran 2020, Çarşamba 21:00 – 22:30
Histeroskopik Cerrahi
Günlük pratiğimizde çokça kullandığımız, birbirinden değerli hocalarımızın bilgilerini bizlerle
paylaştığı ‘Histeroskopik Cerrahi’ webinarımızla sizlerleydik.

17 Haziran 2020, Çarşamba 21:00 – 22:30
Laparoskopik Myomektomi
Moderatörlüğünü JED Ailemizden çok değerli iki hocamız; Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Prof. Dr. Gazi
Yıldırım’ın yaptığı, ve yine bizleri uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden iki değerli
hocamızın ; University College London Hospital’ den sayın Prof. Dr. Ertan Sarıdoğan ve University of
Texas Medical Branch’dan Prof. Dr. Sami Gökhan Kılıç’ın katılımıyla yoğun bir ilgi ile gerçekleştirdik.

10 Haziran 2020, Çarşamba 21:00 – 22:30
Laparoskopik Histerektomi
Özellikle genç meslektaşlarımızın oldukça ilgi duyduğu ve yapmak istedikleri ameliyatlardan biri
olan ‘Laparoskopik Histerektomi’ konulu webinarımız Değerli Onursal Başkanımız Prof. Dr. Hikmet
Hassa ve YK üyelerimizden Op.Dr.Volkan Kurtaran’ ın moderatörlüğünde gerçekleşti, Almanya’dan
bizlere katılan ve değerli bilgilerini

3 Haziran 2020, Çarşamba 21:00 – 22:30
Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi
Değerli JED Başkanımız Prof. Dr. Gazi Yıldırım ve YK Üyelerimizden Prof. Dr. Eray Çalışkan’ ın
moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Laparoskopik Endometriozis Cerrahisi’ konulu Webinarımız yine
yoğun ilgi gördü.

28 Mayıs 2020, Perşembe 21:00 – 22:30
Pelvik Organ Prolapsus Cerrahisi
Değerli Bilimsel Kurul Başkanımız Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Eğitim Programı Sorumlumuz Doç.Dr.
Ali Akdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Pelvik Organ Prolapsus Cerrahisi’ webinarımızı
150’nin üzerinde meslektaşımızın katılımıyla oldukça faydalı bir şekilde gerçekleştirdik.

GENÇ ENDOSKOPİSTLER PLATFORMU
GEP WEBİNARLARI SERİSİ
Bildiğiniz gibi Jinekolojik Endoskopi Derneğimiz, genç endoskopistlere destek veren, kapılarını açan
ve bilimsel toplantılarda da gençlere yer veren ilk dernektir.
JED’ in Webinarları devam ederken GEP Webinarlarımızla da Genç Endoskopistlerimiz sizlerle
buluştu.
GEP Webinarları Serimizde; 20-21 Haziran 2020’de Genç Endoskopistlerimiz için ‘Her Yönüyle
Elekrocerrahi’ ve ‘Batına Giriş Teknikleri Update’ konularını gözden geçirdik.

Genç Endoskopistler Platformumuz, sempozyumlarında olduğu gibi onlineda da aynı heyecan, aynı
dinamizm ve aynı enerji ile eğitimlerimizi sürdürdük. 27-28 Haziran 2020’de gerçekleştirdiğimiz
GEP Webinar Serimizin 2.sinde ‘Video Karnavalı’yla gençlerimiz videolar üzerinden anlatım
yaparken; ‘Anatomi Öğreniyoruz’ da Mavi ve Kırmızı Takım arasında kıyasıya yarış yapıldı. Online’da
da eğlenerek öğrendik.

Yeni Normalimizde Dikkat Etmemiz Gerekenler!

