
10. Laparokopik Kolorektal Cerrahi Kurs Raporu  
 

 

  Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 10. Laparoskopiik Kolorektal  

Cerrahi Kursu 28- 29 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve 

Sürekli Tıp Eğitim Merkezi (SÜTEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

 Kurs programının oluşumu ve hayata geçirilmesinde toplam on bir öğretim üyesi görev almıştır. 

Prof.Dr. Ali Akyüz, Prof.Dr. Yılmaz Büyükuncu, Prof.Dr. Dursun Buğra, Prof.Dr. Abdullah Zorluoğlu, 

Prof.Dr. Türker Bulut, Prof.Dr. Sümer Yamaner, Prof.Dr. Uğur Sungurtekin, Prof.Dr. Oktar Asoğlu, 

Doç.Dr. Emre Balık, Doç.Dr. Ersin Öztürk, Doç.Dr. İlker Sücüllü kursta aktif görev almıştır.  

  Kursa diğer laparoskopi kurslarında olduğu gibi yoğun bir talep olmuştur.  Bu kursa yurt içinden 

değişik illerinden katılan 30 meslektaşımız dışında 3’de Azeri meslektaşımız katılmıştır. Bu kursun ana 

sponsor firması Covidien firması olmasının yanında Karl Storz firmasının Ankara ve İstanbul temsilcilikleri 

(Gentek ve GenMed) en ileri ve yeni görüntüleme ve kayıt  sistemleri ile destekleyerek  kursun  

teknolojik alt yapısının bir adım daha ileriye taşınmasını sağlamıştır. Yine Karl Storz firmasının İstanbul 

temsilciliği tarafından  kahve araları ve öğlen yemekleri organize edilmiştir.  

 Kurs programının oluşturulması sırasında laparoskopik kolorektal cerrahideki temel bilgilerin 

olabildiğince kısa ve öz olarak verilmesi hedeflenmiş olup  zamanın büyük bir kısmının ameliyatlara ve 

ameliyatlar sırasındaki tartışmalara ayrılmıştır. Bu kapsamda iki günde toplam altı cerrahi girişim 

sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş ve hastalar taburcu edilmiştir. Bu laparoskopik ameliyatlar: sağ 

hemikolektomi, sigmoid kolon rezeksiyonu, aşağı anterior rezeksiyon, ventral rektopeksi, total kolektomi 

ve anterior rezeksiyon’un hepsi açığa geçilmeden laparoskopik olarak tamamlanmıştır. Ameliyatlar 

esnasında oluşan kanama gibi sorunlara nasıl çözüm bulunduğu canlı olarak gösterilmiştir. Kurs sırasında  

kursiyelerin oturumlara interaktif olarak katılımı teşvik edilmiştir. Kursiyelerin tamamının 

ameliyathaneye dönüşümlü olarak girmeleri sağlanmıştır. İki günlük yoğun bir kurs sürecinin sonunda 

sertifikalar dağıtılarak kurs sonlandırılmıştır. Kursiyerlere ayrıca bir anket formu dağıtılarak doldurmaları 

istenmiştir.  

Kurs sonunda Doç.Dr.Emre Balık’ın yaptığı konuşmada laparoskopik kolorektal cerrahiye 

başlamak için teknik altyapı ve bu kurs gibi yarı pratik, yarı teorik bilgilendirmelerin yeterli olmayacağı, 

aksine cerrahların gerek kadavra çalışmaları ve gerekse yetkin merkezlerde rotasyona gelerek asistans ve 

denetim altında laparoskopik kolorektal cerrahiye başlamalarının daha doğru olacağı vurgulanmıştır.  

 Kurs sırasında ameliyatlarda yoğun emek harcayan İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri, asistanları,  ameliyathane hemşireleri ve personellerinin 

verdikleri  destek için teşekkürlerimizi sunarız.    

Saygılarımızla   

Doç.Dr. Emre Balık  Prof. Dr. Türker Bulut  

          


