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Dr. Canda is a member of Robotic Urology Working Group of Young Academic 
Urologists-YAU, European Association of Urology-EAU

Dr. Canda, of 2nd SEERSS Robotik Cerrahi Kongresinin başkanı  
Dr. Konstantinos G. Stravodimos ile birlikte. 

Dr. Canda with Dr. Konstantinos G. Stravodimos, president of  
2nd SEERSS International Congress in Robotic Surgery. 

11-13. Ekim. 2013 tarihlerinde, Atina’da 2nd SEERSS (South East 
European Robotic Surgery Society) Kongresi düzenlendi. Bu toplantıya 
ülkemizden konuşmacı olarak davet edildim. Bilimsel programı 
oldukça güzel hazırlanmış ve başarılı geçen bu toplantı, tarihi eserlerin 
hemen yakınında yer alan oldukça güzel bir ortamda gerçekleşti. 
Robotik Genel Cerrahi, Üroloji, Jinekoloji, KBB, Kalp Cerrahisi ve 
Göğüs Cerrahisi konusunda davetli olan konuşmacılar oldukça ilgi 
çekici konuşmalar ve sunumlar yaptılar. Ben de ülkemizde ve Ankara 
Atatürk Hastanesindeki robotik cerrahinin gelişimi ile ilgili bir 
sunum yaptım. 

Bu toplantının düzenlenmesinde büyük emeği geçen başta Prof. 
Konstantinos M. Konstantinidis, Doç. Dr. Konstantinos G. 
Stravodimos ve Dr. Savas Hiridis olmak üzere tüm emeği geçen 
meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu robotik cerrahi topluluğunun, 
düzenlenen toplantılar ve bilimsel etkinlikler sayesinde katılımcı 
meslektaşlarımız arasında hem robotik cerrahi konusundaki bilgi ve 
deneyimin paylaşılmasını ve arkadaşlığın artmasında önemli bir rol 
oynadığını düşünüyorum.

It was a great pleasure for me to be invited as a speaker to participate in 
the 2nd SEERSS Congress that was held on 11-13. October. 2013 in 
Athens, Greece. This is the first time that a Turkish Robotic Surgeon is 
attending this new Robotic Surgery Society. This meeting was a great 
success with outstanding scientific program that was held in a very nice 
venue located just next to a great history outside. Invited distinguished 
international speakers who are worldwide known experts in their fields 
including General Surgery, Urology, Gynecology, ENT, Heart Surgery 
and Thoracic Surgery gave very interesting talks related with robotic 
surgery, its applications and future. I had the chance of speaking on 
development and progress of robotic surgery in Turkey and at our 
institution. 

I would like to thank particularly to Professor Konstantinos M. 
Konstantinidis, Associate Professor Konstantinos G. Stravodimos, Dr 
Savas Hiridis and also to those who have put lots of efforts to organize 
this wonderful meeting. I am sure this society will increase the 
collaboration and friendship between the participants in addition to 
establishing a platform to share information, knowledge and experience 
in the field of robotic surgery.
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Dr. Canda, Dr. Vasilis Mygdalis ile birlikte oturum yönetirken.

Dr. Canda, chairing the session together with Dr. Vasilis Mygdalis.

Dr. Canda ve Dr. Nicolae Constantea oturum yönetirken.

Dr. Canda, chairing the session with Dr. Nicolae Constantea.

Dr. Canda, kongreye katılan Yunanlı cerrahlar ile birlikte.

Dr. Canda, together with Greek robotic surgical colleagues.

Dr. Canda, toplantıya Yunanistan, Danimarka ve Fransa’dan katılan meslektaşları ile birlikte 
kahve içerken.

Dr. Canda, having a coffee with colleagues from Greece, Denmark and France.

Dr. Canda, kongre başkanı ve düzenleme kurulu üyeleri ile birlikte.

Dr. Canda together with congress president, organizing committee members and colleagues.

Dr. Canda, toplantıya Yunanistan, Danimarka ve Fransa’dan katılan meslektaşları ile birlikte 
öğle yemeği yerken.

Dr. Canda, having a lunch with colleagues from Greece, Denmark and France.

Dr. Canda konuşması sırasında.

Dr. Canda giving his talk during the congress.

Atina’daki tarihi Akropolis’den bir görünüm.

Appearance of historical Acropolis in Athens.


