
Değerli TKRCD Üyeleri, 

 

23-24 Ekim tarihinde II. Kolorektal kadavra kursumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı uygulama salonunda gerçekleştirildi.  Kursa 44’ü teorik, 16’sı 

uygulama salonunda olmak üzere toplam 60 kursiyer katıldı. Bunun yanı sıra üniversitemiz 

Genel Cerrahi ve Anatomi bölümünde stajyer öğrenciler de eğitim amacıyla kursumuza 

katıldı. 

Kolorektal ve pelvik cerrahinin 15 önemli konusu, cerrahi anatomi temelinde video 

ağırlıklı kısa sunumlar halinde tartışıldı. Kolorektal kadavra kursu I-V oturumları 4 masada 

gerçekleştirildi. Rotasyonlu 8 eğitimci ve 16 kursiyer 1 kolorektal hemşiresi, teknik ekip ve 

yardımcı personel, 2’si kadın 2’si erkek kadavrası üzerinde çalıştı. Canlı cerrahide 

kullandığımız tüm altyapı ve cerrahi enstrümanlar sağlandı. İki masada açık cerrahi 2 masada 

laparoskopik olmak üzere diseksiyonlar yapıldı. Toplam 2 gün 15 saat süreyle (kurs saat 

19.00’da tamamlandı) tam anlamıyla aktif katılım sağlandı. Uygulama sırasında teorik salon 

ile soru-cevap şeklinde iletişim kurularak tecrübeler paylaşıldı; tartışmalı noktalar, canlıda 

ulaşılamayan anatomik yapılar ortaya kondu. Yoğun ilginin olduğu diseksiyon bölümünde 

bazı kursiyerlerin aralarda bile salondan ayrılmayarak diseksiyona devam ettikleri gözlendi. 

Öğretim üyelerinin katkısı ve çabası çok önemliydi: Sanki yıllardır bir kadavra okulunda görev 

yapıyormuşçasına tıkır-tıkır çalıştılar. İzninizle burada kendilerine tekrar teşekkür etmek 

isterim. Uygulamaları salondan izleyen, interaktif tartışmalara katılan kursiyerler de gerek 

görüntü aktarım kalitesinden, gerekse kısıtlanmamış bilgi aktarımından memnun olduklarını 

dile getirdiler. Standart total mezokolik ve mezorektal eksizyonun anatomik ilkelerinin 

gösterilmesinin yanı sıra karaciğer mobilizasyonu ve vasküler diseksiyonu, diyafragmatik 

peritonektomi Aorta-Kaval-İliyak lenfadenektomi, TATME, sakrektomi ve pelvik taban 



hastalıklarına yönelik özellikli işlemler de çok ilgi çekti. Videoya çekilen tüm uygulamaların 

bölüm bölüm edit edilmesi ve derneğin web sayfasına konması planlanmaktadır.  

 Kadavra kursunun bütünleyici yapısının kolorektal ve pelvik cerrahi eğitiminde çok 

önemli bir rol oynadığı açık bir gerçektir. İleriye dönük olarak bu kursların tekrarlanmasına 

olan gereksinim de çok fazladır. Bu hedefe ancak TKRCD’nin ve akademik kurumların 

kesintisiz bilimsel desteği ve özverisiyle ulaşılabilinir.  

 Kadavra kursumuzun gerçekleştirilmesinde somut katkısı bulunan, emeği geçen 

herkese teşekkür eder saygılarımı sunarım.  
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