
Değerli Meslektaşlarım, 

TKRCD Selim Anorektal Hastalıklar Kursları’nın 5.si 16.11.2013 tarihinde derneğimiz çatısında 
gerçekleştirilmiştir. İstanbul bölgesinden ağırlıklı olmak üzere değişik cerrahi kliniklerinden kırk kadar 
kursiyer kursumuza aktif olarak katılmış ve yoğun ilgi göstermiştir.  

Global Değerlendirme formları incelendiğinde şu verilere ulaşılmıştır: 

A) Kursiyer meslektaşlarımız içeriğin kalitesi; sunumun etkinliği; pratikle uyumluluk; ve görsel-
işitsel kalite ölçütlerinde program ve eğitici performansını %75 oranında "mükemmel"; %20 
oranında "çok iyi", %4 oranında “iyi” ve %1 oranında ise “vasat” olarak değerlendirmişlerdir.  

B) Ticari tarafsızlık ilkesine uygunluk yanıt veren 32(40) kursiyer tarafından “evet” olarak 
bildirilmiştir. 

C) ‘Eğitsel aktiviteyi bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna %68 kursiyer 
“mükemmel”, %22’si “çok iyi”,%8’i “iyi” ve %2’si “vasat” olarak yanıtlamıştır. 

D) Sunumların katkısına-başarısına-tartışma süresinin yeterliliğine ve kursların tekrarlanması 
isteğine baktığımızda 39 kursiyer “evet”, 1 kursiyer “hayır” yanıtı vermişlerdir. 

E) Diğer görüşler ise şu noktalarda yoğunlaşmaktadır: 
i)Olgular üzerinden video sunumlar yaparak daha çok tartışılsın 
ii)Yeni teknikler yeni cihazlar gösterilsin 
iii)Kolon-rektumun diğer bölümlerini de içerecek şekilde tekrarlansın 
iv)Seviyeli, akademik ve ciddi bir kurstu: hocalar daha çok konu işlesin 
v)Sunumların kalitesi bilimselliği çok iyiydi: daha sık yapılsın. 
vi)Özellikle videolar ve sunumlar web sayfasına konsun: not almayalım ve tekrar edelim. 
vii)Daha çok tartışmalı olgu şeklinde sunumlar olsun 
viii)Çok faydalandım, yanlış bildiklerim vardı, eğitici kadro mükemmeldi, öğrendim. Lütfen 
operasyonlarla ilgili daha çok video gösterin 
ix)Çok teşekkür ederim çok faydalı oldu. Ama Devlet hastanesinde görebileceğim vakalardan 
da koyun. 
x)Sadece kişisel deneyimlerinize ağırlık vermeyin kafada soru işaretleri oluşuyor. 

Anlaşılıyor ki kursiyerlerimiz selim anorektal hastalıklar konusunda 1)nitelikli, tartışmaya çok açık 
yoğun eğitim almak; 2)yüksek kalitede hazırlanmış tüm anorektal hastalıklara ait profesyonel hizmet 
verebilecek kişilere yaptırılmış video çekimi ve arşivi izlemek istemektedirler. Zaman içerisindeki 
isteklere bakıldığında kursların getireceği bilimsel birikim ve tecrübe sonrası “Selim Anorektal 
Hastalıklar Enstitüsü”ne doğru yönlenme bile olabilir diye düşünmüyor değil insan… 

TKRCD Başkanı ve Yönetim Kurulu kurs sıklığının arttırılması, tecrübe ve pratik öğretiye dayalı 
yaklaşımla üst düzeyde sürdürülebilmesi için kurs programlarını düzenli gözden geçirmekte, neler 
yapılabileceğini tartışmakta ve görüşlerinizi değerlendirmektedir. İleriki yıllarda ilettiğiniz görüşleri de 
yerine getirmeye çalışarak daha çok ilde daha çok merkezde kurs programlanması için çalışmalar 
sürmektedir. 

Bilgilerinize arzederim. 

Saygılarımla, 

Dr. Selman Sökmen 

TKRCD Kurslar ve Sempozyumlar Sorumlusu 


