
En güncel notlar,
Türkiye son 2 yıldır en çok satan ve güncellenen kitap serimiz,
Kendini kanıtlamış, Türkiye derecelerini gelenek haline getirmiş e-Yandal kalitesi ve 
tabi;
En iddialı hocalarla.
Kadın Doğum Yan Dal eğitimine hazır mısınız?

2020 Kadın Doğum Yan Dal eğitim programımız hakkında, derslerimiz başlamadan önce 
sizleri bazı konularda bilgilendirmek istedik.

Kadın Doğum YDUS eğitimi için konu anlatımı derslerimiz 19.09.2020 tarihinde 
başlayacak, 29.11.2020 tarihinde sona erecektir.  

Kadın Doğum YDUS derslerinin tamamı Ankara’da yüz yüze kendi sınıfımızda yapılacak, 
internetin olduğu her yerden online (canlı) izlenebilecektir.

Tekrarlarınızı rahat yapabilmeniz için program bir ha�a sonu ders, bir ha�a sonu boş 
olacak şekilde devam edecektir.

Konu anlatımı dersleri 85 saatin üzerinde olacaktır. Konu anlatımlı derslerimiz ile paralel Kadın 
Doğum Board Gold Edition derslerimiz ile paralel ilerleyecektir.

Yine Ankara’da 14.11.2020 – 20.11.2020 tarihleri arasında hızlandırılmış konu tekrarı ve 
soru kampı gerçekleştirilecektir. Bu kamp yaklaşık 60 saat sürecektir.

Kamp programımız Ankara dışından katılımcılarımız için online (canlı yayınla da) 
verilecektir.

e-Yandal Kadın Doğum Branşında şimdiye dek her yıl 
ders yapmış tek kurumdur ve sınava girecek öğrencilerin 
yaklaşık yarısının kaydını bünyesinde bulundurur.



Lorem ipsum

Lorem ipsum

Online canlı derslerimiz internet üzerinden görüntülü-sesli işlenir. 

Dersleri verimli izleyebilmeniz için canlı dersler öncesinde test 
(deneme) yayınlarımız olacak, test tarih ve saatleri size birkaç 
gün öncesinden bildirilecektir.

Derslerimiz, tecrübeli ve YANDAL sektörüne yıllarca emek vermiş hocalar 
tarafından hazırlanıp anlatılır.

Eğitim dönemi boyunca toplam 2 adet deneme sınavı yapılacaktır. 
Deneme sınavı sonuçlarınız, analiz programıyla değerlendirilecek ve 
detaylı sonuçlar size iletilecektir.

Yapılan yüz yüze dersler, ertesi günden itibaren o�ine olarak izlemenize 
açılacak, o�ine kayıtları gün sınırlaması olmadan (7/24), izlemenize 
açık kalacaktır.

O�ine dersleri dilediğiniz gibi hızlandırarak veya durdurarak 
izleyebileceksiniz.

Ders notları sisteminize yüklenecek, istediğiniz zaman çıktısını alarak 
dersi takip edebileceksiniz.

“e-yandal akademi” instagram sayfası sizlerin hizmetindedir. Sayfamızda 
YDUS soruları, yayınlar, YDUS ile ilgili tüm konuları bulabilirsiniz.

Eğitim danışmanı arkadaşlarımız diğer birimlerle sizin aranızda bir 
iletişim köprüsü olacaktır.

Degerli katılımcımız ;
e-Yandal; kalite, güven, memnuniyet, yenilikçilik prensipleriyle değer
katarak size hizmet vermekten gurur duyar.

Şimdiden sınavınızda başarılar dileriz.
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2020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Hormonlar (endokrin)

Menstrual Siklus ve folikulogenez 1 (endokrin)

Menstrual Siklus ve folikulogenez 2 (endokrin)

Amenore (endokrin)

Gebelik tanımları (obstetri)

Plasental Hormonlar (obstetri)

Abortuslar (obstetri)

Doğum Fizyolojisi (obstetri)

Op. Dr. Yunus Emre Purut Jinekolog Onkolog

19 Eylül Cumartesi

Ektopik gebelik (obstetri)

Fetal Fizyoloji (obstetri)

Maternal Fizyoloji (obstetri)

Prenatal değerlendirme (obstetri)

Prekonsepsiyonel bakım (obstetri)

Fetal iyilik hali(obstetri)

Fetal USG 3 SAAT (obstetri)

20 Eylül Pazar
Op. Dr. Fedi Ercan Perinatolog



2020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Distosi (obstetri)

Operatif doğum(obstetri)

Obstetrik kanamalar 2 SAAT (obstetri)

Gebelik ve teratojenite (obstetri)

Obstetrik genetik 1 SAAT(obstetri)

10 Ekim Cumartesi

Anormal seksüel farklılaşma ve KAH (endokrin)

Genital sistem embriyolojisi (endokrin)

Puberte(Endokrin)

11 Ekim Pazar
Op. Dr. Fedi Ercan Perinatolog Op. Dr. Fedi Ercan Perinatolog



Overin Epitelyal Tümörleri (onkoloji)

Seks kord stromal Tümörler (onkoloji)

Germ hücreli Tümörler (onkoloji)

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar (onkoloji)

2020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Serviks prekanseröz (onkoloji)

HPV ve HPV Aşısı (onkoloji)

Serviks Kanseri (onkoloji)

Vulvar İntraepitelyal Lezyonlar (onkoloji)

Vulva Kanser  (onkoloji)

Vajen Kanseri (onkoloji)

EİN (onkoloji)

Uterin Sarkomlar (onkoloji)

Op. Dr. Yunus Emre Purut Jinekolog Onkolog

17-18 Ekim Cumartesi-Pazar

Uterus Kanseri (onkoloji)



2020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

İnfertilite 1 (endokrin-infertilite)

İnfertilite 2 (endokrin-infertilite)

Kontrasepsiyon 1 (endokrin-infertilite)

Konstrasepsiyon 2 (endokrin-infertilite)

Menopoz ve HRT 1 (endokrin-infertilite)

Menopoz ve HRT 2 (endokrin-infertilite)

Op. Dr. Ali Kemal İlhan Perinatoloji yandal asistanı

31 Ekim Cumartesi

AUK / PALM COEIN (Endokrin)

PCOS 1 (Endokrin)

PCOS 2 (Endokrin )

Üriner inkontinans (Ürojin)

Pelvik organ prolapsusu (Ürojin)

1 Kasım Pazar
Op. Dr. Ali Kemal İlhan Perinatoloji yandal asistanı



2020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Amnion sıvı bozuklukları (perinatoloji)

Preterm doğum (perinatoloji)

Postterm doğum (perinatoloji)

IUGR (perinatoloji)

Plasenta (perinatoloji)

Fetal Anemi (perinatoloji)

Çoğul gebelikler (perinatoloji)

Gebelik ve sistemik Hastalıklar (perinatoloji)

Op. Dr. Fedi Ercan Perinatolog

14-15 Kasım Cumartesi-Pazar

Enfeksiyöz hastalıklar (perinatoloji) 



Jinekolojik enfeksiyonlar (jinekoloji)

Genital Ülserler (jinekoloji)

2020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Anatomi 1 (jinekoloji)

Anatomi 2(jinekoloji)

Jinekolojik muayene yöntemleri (jinekoloji)

Adneksiyal Kitleler (jinekoloji)

Pelvik Ağrı (jinekoloji)

Benign uterin patolojiler / Myoma Uteri (jinekoloji)

Endometriozis (jinekoloji)

Genital Sistem benign hastalıkları 2 (jinekoloji)

Op. Dr. Yunus Emre Purut Jinekolog Onkolog

28-29 Kasım Cumartesi-Pazar

Genital Sistem benign hastalıkları 1 (jinekoloji)


