
ÜTCD Video Endoskopi Kulübü

ÜTCD video kulüp meslektaşlarımızın ameliyat videolarının yayınlanması için oluşturulmuş bir platformdur. Bu sayede 
meslektaşlarımızın gördükleri ilginç vakaları veya eğitim amaçlı kayıt altına aldığı ameliyatları tüm meslektaşlarımızla dernek 
aracılığıyla paylaşmaları amaçlanmaktadır.  Bu amaçla gönderilecek videolar dernek tarafından belirlenen iki tarafsız hakem 
tarafından belirlenen kriterler ile değerlendirilecektir yayınlanması uygun olanlar ÜTCD video endeskopi kulübünde 
yayınlanacaktır. Bunlarla beraber yayınlanan videolar içerisinden seçilen videoların TJMRS dergisinde video sunum olarak 
yayımlanması sağlanacaktır. Belirli aralıklarla videolar arasında yapılan değerlendirme ile kriterler arasında en yüksek puanı 
alan video sahibine ÜTCD kongre katılımı ücretsiz olarak sağlanacaktır. Bu amaçla ÜTCD video kulüpte yayımlanması için 
gönderilecek videolarda aşağıdaki kriterlerin olması istenmektedir:

1)Videolar aşağıda yazılı olan üç kolondan birer farklı  anahtar kelime  ile etiketleneceğinden yani ana başlıklardan bir; konu 
başlıklarından bir ve endoskopik yöntem/ teknik başlıklarından bir anahtar kelime (Tablo.1) seçildikten sonra editör, videoyu 
ilgili hakeme yönlendirecektir. Böylece anahtar kelimeleri içeren tüm videolar değerlendirilmek 
üzere…………………………………………………………..adresine  gönderilebilir. Değerlendirilen videolar içerisinde eğitim amaçlı olabilecek 
videolar ayrı bir sınıflamaya dahil edilecektir.



Endoskopik yöntem/ teknik Ana başlıklar Konu başlıkları

Laparoskopi İnfertilite Adezyolizis 
Histeroskopi Ürojinekoloji Myom 
Robotik Onkoloji Ovaryan benign kitleler
Mikrocerrahi Genel jinekoloji Endometriyozis
V-Notes Obstetrik Derin pelvik endometriyozis

Ektopik gebelik
Fallop tüpü operasyonları 

Uterus operasyonları
Jinekolojik Onkoloji operasyonları 

Nöropelveoloji operasyonları

Üretral süspansiyon operasyonları

Sakral kolpopeksi
Sistorektosel operasyonları

Fistül operasyonları
Endoskopik serklaj 
İntrauterin fetal cerrahi
Farklı enerji modaliteleri
Apendektomi 
Komplikasyonlar
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2) Videolar kulüp sitesine yüklendikten sonra yayımlanması ve paylaşılması hakları için video sahiplerinden onam alınarak 
bu haklar dernek bünyesine geçecek ve videolarda dernek amblemi bulunacaktır.

3) Video yüklerken sitede yer alan basamaklar dikkatlice takip edilerek eksiksiz yükleme yapılmalıdır. 

4) Video gönderen hekimler cerrahilerini geliştirmek üzere alanında uzman kişilerden yorum ve eleştiri almak isterlerse, bu 
yorum ve öneriler için alanında uzman kişilerle paylaşılacak ve sizinle birebir iletişime geçilecektir.

5)Hasta onamı ve çıkar çatışmaları video yüklenirken belirtilmelidir.

6) Video Makale yayın kuralları

•Video ilk 5 sn yazar, kurum bilgisi, ve yapılan cerrahiyi belirten bir başlık içermelidir.

•Video 5-25 sn hasta bilgilerini, tetkik/görüntüleme bulgularını, kullanılacak özellikli cerrahi 

aletler, anestezi şekli ve hasta pozisyonu ve varsa  trokar yerleşimini  içermelidir.

•Video makalede anlatımı destekleyecek şekil, resim, grafik ve tablo kullanılabilir.



•Video makale max.  8 dakika uzunluğunda, en az 720 piksel kalitesinde olmalıdır.
•Video edit hızı max 2x olacak şekilde düzenlenmelidir.
•Videolarda sesli anlatım olması zorunlu olmamakla birlikte kullanılması (Türkçe) önerilmektedir.
•Videolarda müzik bulunmamalıdır.
•Cerrahi adımlar uygun başlıklar/seslendirme ile akışa uygun olarak belirtilmelidir.
•Video son 10 sn de total operasyon süresi, hastanın intra/postoperatif komplikasyon bilgisi, taburculuk ve patoloji sonucu 
belirtilmelidir.
•Tüm videolar aşağıda belirtilen formatta bir özet (max 250 kelime-word ya da  Pdf) dosya ile birlikte sunulmalıdır. 
7) Video montajlar için istenilen herhangi bir program kullanılabilir ve video montajla ilgili yardım alınmak istenirse internet
sitemizde bulunan video montajı ile ilgili yayımlanan video ve sunumlardan yararlanılabilir.
•Örnek video montajı aşağıda anlatılmıştır.



Özet olarak Video Makale Yazım Kuralları

•Makale başlığı, yazar bilgisi (ORCID bilgisi dahil), kurum bilgisi ve iletişim bilgileri eksiksiz olmalıdır.

•Kısa bir literatür özeti ( max 100 kelime) ve amaç yazılmalıdır.

•Hasta öyküsü ve kullanılan ekipman belirtilmelidir.

•Planlanan cerrahi ve cerrahi basamaklar yazılmalıdır.

•Operasyon ile ilgili total ameliyat süresi, taburculuk süresi, intraoperatif kan kaybı, komplikasyonlar ve patoloji sonucu 
belirtilmelidir.

•Anahtar kelimeler (max 5), çıkar çatışması, hasta onamı ve referanslar (max 5) yazılmalıdır.



HİSTEROSKOPİ LAPAROSKOPİ ROBOTİK V-NOTES MİKROCERRAHİ GESEA

Turan Çetin Onur Karabacak Gürkan Kıran Cihan Kaya Turan Çetin Gamze Sinem
Çağlar

İlay Gözükara Batuhan Turgay Fatih 
Şanlıkan

Gamze Sinem
Çağlar
İlay Gözükara

Mustafa 
Kaplanoğlu

8) Video Değerlendirme Kurulu (Tablo.2) ve Değerlendirme Formu (Tablo.3)

Tablo.2



ÜREME TIBBI CERRAHİSİ DERNEĞİ VİDEOENDOSKOPİ KULÜBÜ VİDEO 
DEĞERLENDİRME FORMU 

SLAYT BAŞVURU NO: 
SORUMLU OTÖR: 
DEĞERLENDİRME HAKEMİ: 

 

DEĞERLENDİRME KATEGORİLLERİ 

PUAN 

1 2 3 4 5 

Yapılan cerrahinin 

düzeyi 

(1) Basit işlemler 

(2) Minor cerrahi 

(3) Orta seviye 

(4) Major cerrahi 

(5) İleri seviye  

     

Format (başlık, giriş, materyal ve metod, 

sonuç/ tartışma slaytları) uygun mu? 

     

Görüntü kalitesi nasıl? 

 

     

Seslendirme ve anlatım kalitesi nasıl? 

 

     

Gerekli yerlerde yazı ve işaret kullanımı 

uygun mu? 

     

Herhangi bir marka veya modelin reklamı 

için uygunsuz bir durum var mı? 

     

TOPLAM SKOR  

       
 

PUAN YAYINA UYGUNLUK 
0-10 ARASI YETERLİ DEĞİL 
10-20 ARASI YAYINLANABİLİR 
20-30 ARASI İYİ KALİTEDE 
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9) GESEA (Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment)

Endoskopik cerrahi (histeroskopi ve laparoskopi) konusunda eğitim Kadın Hastalıkları ve Doğum eğitimin vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Uzmanlık öncesi başlayan bu eğitimin standardizasyonu oldukça zordur. Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisi (EAGS), 
Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği (ESGE) ve Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Koleji ve Board’u (EBCOG) iş birliği içinde 
endoskopik cerrahinin eğitim kurallarını ve stratejisini standardize etmek planı içinde bilimsel araştırmalar yapmış ve bunun
sonucunda laparoskopik psikomotor beceri değerlendirme ve kazanmada kabul edilmiş bir program oluşturmuştur. 
Bu program yani Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment (GESEA) adı altında Avrupa’da yıllardır devam 
etmektedir. Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde bu eğitim programları kurslarla ve kongreler içerisinde düzenlenen organizasyonlar 
ile mükerrer seferler yapılmıştır. Bu eğitim modeli Avrupa’da üzerinde çalışılmış ve akredite olmuş bir eğitim programıdır.. 
Avrupa’da geçerli sertifikasyon ve diplomayı sağlayan bu eğitimlerin pratikleri artık ülkemizde verilmektedir. Üreme Tıbbı Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Vakfı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği bu akredite eğitimleri kongrelerinde ve özel düzenlenen kurslar 
ile vermeye başlamıştır. İlk kez GESEA eğitimi 31 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. GESEA eğitimi aynı standart ekipman ve pratikleri tüm katılımcılara sunmaktadır. Bu eğitimi veren 
eğitmenlerin GESEA eğitici belgesi bulunmaktadır. Bu eğitimi içeren kurslar ile adaylar kendi psikomotor becerilerinin farkında 
olabilmekte; kendi seviyesini diğer katılımcılar ile karşılaştırılabilmekte, laparoskopik ve histeroskopik beceri ve yetkinliği final 
rapor olarak öğrenebilmektedir. Ek olarak, bu temel eğitimler ile GESEA programının ileri sertifikasyon sınavlarına 
hazırlanılabilinirsiniz.



GESEA eğitimine nasıl başlayabilirim? 
GESEA eğitimi için ilgili web sitesi IRCAD (Research Institute against Digestive Cancer) tarafından oluşturulmuş WEBSURG sitesi 
(https://websurg.com/en). Öncelikle bu siteye kayıt olmak gerekiyor. IRCAD‘ın online üniversitesi olarak kurulmuş olan bu sitede 
jinekoloji dışında da endoskopik cerrahi ile ilgilenen çok farklı branşlarda videolara ve yayınlara buradan ulaşılabilir. 
Daha sonra GESEA eğitimine başlamak için bu sayfadaki menü altında bulunan eğitim bölümünde Winners başlığına tıklamak 
gerekiyor (https://websurg.com/en/winners). 
Winners adı altında verilen bu eğitim 3 seviyeden oluşuyor. Bu eğitim IRCAD‘ın jinekoloji ekibinin başında yer alan Profesör 
Wattiez ve Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisi, IRCAD ve Websurg tarafından geliştirilmiştir. Bu program sadece jinekologlara 
özgüdür. 
Bu eğitimin amacı jinekologlara 3 seviyede tüm endoskopi eğitimini vermektir. Her seviyede iki zorunlu aşama bulunur. Bu 
aşamaları tamamlayarak sertifikasyon alınıp sonraki aşamaya geçilebilinir. 
•Teorik eğitim ve değerlendirme: Her aşamada teorik konu anlatımını içeren videolar mevcuttur. Bu videoları izleyerek sonrasında
size verilen küçük testleri doğru cevaplamanız gerekmektedir. Pratik eğitim öncesinde her seviyede bu aşamayı tamamlamanız 
gerekmektedir. 
•Pratik eğitim ve değerlendirme: Teorik sertifikasyonu geçmeyi başardığınızda, pratik eğitimlere başlayabilirsiniz. Pratik eğitimler 
yurtdışında ESGE kongresinde, Leuven/Belçika’da Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisinde veya Avrupa’ daki akredite eğitim ve 
test merkezlerinde verilmektedir. Ülkemizde ise Üreme Tıbbı Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfı ve Üreme Tıbbı ve Cerrahisi 
Derneği kongrelerinde ve özel düzenlenen kurslar ile bu eğitimi alabilirsiniz.  
Pratik eğitimlerde,
Laparoskopik Psikomotor Beceri Değerlendirme (LASTT Metodu, SUTT metodu):
LASTT: 3 egzersizden oluşan psikomotor test ile kamera navigasyonu ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir. 
SUTT: Sütür atma 
Histeroskopik Psikomotor Beceri Değerlendirme’yi (HYSTT metodu):
HYSTT: özel hazırlanmış uterine çevre modelinde yapılan egzersizler



GESEA Eğitiminde Sertifikasyon:

Her seviyede pratik ve teorik eğitimleri tamamladığınızda o seviye için sertifika alıp, bir üst seviyeye geçebilirsiniz. 

a)Seviye BACHELOR IN ENDOSCOPY: Laparoskopi için gerekli baz bilgilerden oluşur. 
Teorik eğitimi winners sitesinden tamamladıktan sonra teorik 50 sorudan oluşan bir sınavı geçmek ve pratik eğitim sonrası pratik 
sınavını almak sertifikasyon için gerekli. 
b) Seviye MINIMALLY INVASIVE GYNAECOLOGIC SURGEON: Eğitim alan kişinin jinekolojide standart endoskopik cerrahi 
uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlar. 
Teorik eğitimi winners sitesinden tamamladıktan sonra teorik 50 sorudan oluşan bir sınavı geçmek gerekir. Bu sınavda soruların 
%90’dan fazlasını doğru cevaplamak gerekiyor.  Pratik eğitim sonrası pratik sınavını almak 2. SEVİYE sertifikasyon için gerekli.
c)Seviye LAPAROSCOPIC PELVIC SURGEON: Jinekoloji yanında üroloji, kolorektal cerrahi ve vasküler cerrahi ile ilgili konuları içeren 
yeni bir seviyedir. Endometriosis gibi özel pelvik kondüsyomları tedavi etmek üzere ve ürolojik, vasküler ve bağırsak 
komplikasyonlarında jinekoloğun aktif rol alabilmesi için gerekli eğitimlerden oluşur.   
Teorik eğitimi winners sitesinden tamamladıktan sonra teorik 50 sorudan oluşan bir sınavı geçmek gerekir. Bu sınavda soruların 
%90’dan fazlasını doğru cevaplamak gerekiyor.  Pratik sınavı henüz belirlenmedi. 



GESEA Eğitiminde Diploma: 
Bu eğitimlerde her aşamada alınan sertifikasyon sonrası diploma da alınabilir. Diploma başvuru koşulları her aşama için aşağıda 
özetlenmiştir.  Diploma başvurusunda aşağıda belirtilen koşullar dışında ESGE kongrelerine katılım ve endoskopik cerrahi kurs ve
workshoplarına katılım istenmektedir. 
ESGE Level 1 Diploma: BACHELOR IN ENDOSCOPY (1. Seviye) sertifikası alındıktan sonra 30 endoskopik işlemde gözlemci olarak 
bulunduğunu bildirmek yeterlidir. 
ESGE Level 2 Diploma: MINIMALLY INVASIVE GYNAECOLOGIC SURGEON (2. Seviye) sertifikası alındıktan sonra 5 yıl içinde, 50 adet 
laparoskopik (ESGE level 3) ve 50 adet histeroskopik (myomektomi, ablazyon, polipektomi v.b.) işlemi ilk cerrah olarak 
uyguladığını resmi olarak belgelemek gereklidir. 
ESGE Level 3 Diploma: LAPAROSCOPIC PELVIC SURGEON (3. Seviye) sertifikası alındıktan sonra 50 adet laparoskopik (ESGE level 4) 
ve 50 histeroskopik (tip1/tip 2 myom, uterine septum, rest, Ascherman, adenomyosis, niche cerrahisi) operasyonu tamamlamak 
gereklidir. 


