
  TKRCD 2016 İLKBAHAR SEMPOZYUMU SONUÇ RAPORU 

 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği gelenekse ulusal kongresinin olmadığı 

yıllarda düzenlediği sempozyumlarından ilki TKRCD 2016 İlkbahar 

Sempozyumu(ESCP işbirliği ile) adı altında 11-13 Mart 2016 tarihleri 

arasında Wyndam Otel- ANKARA’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyumumuza 

katılan toplam katılımcı sayısı 156’dır. Sadece ülke içerisinden değil 

Azarbeycan’dan da değerli meslektaşlarımızın sempozyumumuza katılması 

bizim açımızdan sevindirici olmuştur. Sempozyumumuzun ana teması “Daha 

iyi tedavi” olarak seçilmiştir. Bu sempozyumun derneğin daha önce 

gerçekleştirilen benzer sempozyumları ile karşılaştırıldığında bazı farklılıkların 

olduğu hemen göze çarpmaktadır. İlki konuşmacılardan konuların klasik sunum 

tekniği yerine görüş-karşıt görüş doğrultusunda sunumlarını yapmaları 

istenmesidir. Konuların bu şekilde sunulması ile daha baştan doğal bir tartışma 

ortamının oluşturulması ve katılımcıların başlattığı bu ortama katılımcıları da 

çekmesi hedeflenmiştir. Doğal olarak tıpta her zaman siyah ve beyaz 

olmadığını, bir konunun ya evet ya da hayır şeklinde açıklanamayacağını, bazı 

alanlarda gri kesimlerin olduğunu bilmekteyiz, ancak toplantı sonrası 

katılımcılardan aldığımız geri dönüşümlerden bu hedefimize ulaştığımızı 

gözlemlemekteyiz. Yoğun bir içerik olması, ayrıca kahve aralarının olmaması; 

sanki ilk başta katılımcıların konsantrasyonunu olumsuz yönde etkileyecekmiş 

gibi görünse de toplantı salonunun devamlı dolu olması, katılımcıların 

istediğinde toplantıyı takip etmek adına kahve aralarından bile fedakarlık 

gösterebileceğinin bir göstergesi idi. ESCP 2016 kongresinin Türkiye’de 

yapılmasının iptal edilme kararına rağmen ESCP Türk Kolon ve Rektum 

Cerrahisi Derneğine olan desteğini devam ettirerek sempozyumun bir 

bölümünde bizlerle yakın işbirliği yapmış ve Dr. Eloy Espin Basany ve Yury 

Shelygin’i kendilerini temsilen sempozyumumuza göndermiştir. Bu değerli 

dostlarımız kendilerine ayrılan bölümde da yetkin sunumlarıyla deneyimlerini 

bizlerle paylaşmıştır. Bu konuda bizlere destek olan geçmiş dönem başkanımız 

ve ESCP’nin gelecek dönem başkanı Prof. Dr. Ethem GEÇİM’e teşekkürü bir 

borç biliriz. Sempozyumun yapılmasına kısa süre kalmasına rağmen 

sempozyumun sorunsuz olarak gerçekleşmesi için tüm desteğini gösteren 

TKRCD başkanı Prof. Dr. Selman SÖKMEN’e, sempozyum sekreteri olarak 



özverili şekilde görevini yapan Doç. Dr. Cihangir AKYOL’a, desteklerini her 

zaman arkamızda hissettiğimiz ve katılımları ile bizleri onurlandıran tüm kıdemli 

hocalarımıza ve sempozyumda bizlerle beraber olan tüm değerli katılımcılara 

teşekkürü bir borç biliriz.        
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