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21. LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU 

SONUÇ RAPORU 

 

Değerli TKRCD üyeleri, 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 21. Laparoskopik 

Kolorektal Cerrahi Kursu 21-22 Aralık 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev 

sahipliğinde İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans salonunda gerçekleştirildi. 

 Yoğun talebin olduğu kursa ilk gün 100 ikinci gün ise 120 civarında kursiyer katıldı. 

Genel Cerrahi dışında anestezi ve anatomi kliniklerinden de laparoskopik kolorektal cerrahide 

uzman ve deneyimli  19 konuşmacı ve 7 oturum başkanından oluşan eğitici kadro her iki gün 

boyunca kursiyerlere hem deneyimlerini hem de kanıta dayalı tıpa dayalı bilimsel gerçekleri 

aktardı.  

Kursun  ilk günkü oturumlarında  laparoskopik kolorektal cerrahide temel bilgilerin kısa 

ve öz bir şekilde verilmesine ek olarak, klinik anatomi, anestezi ve kanıta dayalı tıp oturumları 

gerçekleştirildi. Cerrahi teknik-video oturumlarında ise laparoskopik kolon cerrahisi tüm 

yönleriyle ile kursiyerlere aktarıldı. Öğleden sonraki oturumda ise İbn-i Sina Hastanesi 

ameliyathesinden, konferans salonuna canlı yayınla Dr. Bülent Erkek-Dr. Şiyar Ersöz tarafından 

yapılan laparoskopik anterior rezeksiyon ve Dr. Cihangir Akyol-Dr. Mehmet Ali Koç tarafından 

yapılan laparoskopik sağ hemikolektomi ameliyatları tartışılarak aktarıldı.  

Kursun ikinci günkü oturumlarında ise laparoskopik rektum cerrahisi(video teknik), 

pelvik taban hastalıkları ve inflamatuvar barsak hastalıklarında laparoskopi (video teknik) , 

güvenli anastomoz teknikleri, parastomal herni profilaksisi ve onarımı, cerrahi ve sistemik 

komplikasyonlar tartışıldı. İkinci gündeki canlı cerrahi oturumlarında ise Dr. Ayhan Kuzu- Dr. 

Mehmet Ali Koç tarafından laparoskopik aşağı anterior rezeksiyon- transanal intersfinkterik 

rezeksiyon ve Dr. Ethem Geçim- Dr. Şiyar Ersöz tarafından Laparoskopik aşağı anterior 

rezeksiyon ameliyatları gerçekleştirildi. Yine bu ameliyatlar sırasında salonla bağlantı kurularak 

laparoskopik rektum cerrahisi tartışıldı.  

Kurs boyunca yapılan ameliyatlarda indosiyanin yeşili kullanımı, peritonofasyal sütur 

tekniği ile ileostomi açılması, kolonik J poş yapılması gibi nadir kullanılan prosedürler de 

tanıtıldı.  



Kurs sonunda alınan geribildirimler kursun son derece eğitici ve başarılı  geçtiği 

yönündeydi.  

Kursa olan desteklerinden dolayı başta TKRCD Başkanı Dr. Selman Sökmen olmak üzere 

tüm TKRCD yönetimine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  ve Anesteziyoloji 

Anabilim Dalı öğretim üyeleri,  uzman ve araştırma görevlilerine, İbn-i Sina Hastanesi 

ameliyathanesi hemşireleri, teknisyenleri  ve çalışanlarına, tüm oturum başkanı ve konuşmacı 

Hocalarıma, Celal Bayar başta olmak üzere teknik ekibe ve ameliyathanede bizlerden desteğini 

esirgemeyen Johnson&Johnson firması temsilcilerine teşekkür ederim.  

Saygılarımla.  
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