
Değerli Meslektaşlarım, 

TKRCD Selim Anorektal Hastalıklar Kursları’nın 6.sı 14.12.2013 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilmiştir. Onbir 

‘ana tema’ hastalığın konusunda uzman eğiticilerle aktarılmaya çalışıldığı bu kursumuza değişik cerrahi 

kliniklerinden 36 katılımcı 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 %65 oranında "mükemmel"; %15 oranında "çok iyi", %15 

oranında “iyi” ve %5 oranında ise “vasat” olarak değerlendirmişlerdir.  

B) “Ticari tarafsızlık ilkesine uygunluk” yanıt veren kursiyerler tarafından “evet” olarak bildirilmiştir. 

C) ‘Eğitsel aktiviteyi bir bütün olarak nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusuna %76 kursiyer “mükemmel”, 

%24’ü “çok iyi” olarak yanıtlamıştır. 

D) Sunumların katkısına-başarısına-tartışma süresinin yeterliliğine ve kursların tekrarlanması isteğine 

baktığımızda 35 kursiyer “evet”, 1 kursiyer “hayır” yanıtı vermişlerdir. 

E) Diğer görüşler ise şu noktalarda yoğunlaşmaktadır: 

i)Sempozyum gibi ders anlatılsın istemiyorum ameliyat tekniği ve ne yapmamam gerektiğini görmek 

istiyorum. İki gün olması mümkün değil mi? 

ii)Anal fistül ve tedavisi konusunun bütün yönleri tartışılsın. 

iii)Sinüs pilonidalis ve hidraadenitis süppürativa konuları da olsun. 

iv)Çok yararlıydı ama çok yoğundu, daha az konu işlensin. 

 v)Daha uzun süre tartışılsın. 

vi)Ulaşılabilirliği daha kolay illerde(örneğin İstanbul, Ankara, vb..) yapılması daha iyi olur. 

vii)Komplikasyonlarınızı, püf noktalarınızı ve hangi tekniklerle düzelttiğinizi bize gösterin. 

viii)Hep aynı eğiticilerle kursları anlatıyorsunuz.., zaman içerisinde yeni nesil genç öğretim üyelerinin 

de eğitimde yer almasını istiyoruz. 

ix)Emeği geçenlerin eline sağlık. 

x)Sizlere ve derneğimize çok teşekkür ederim(19 kursiyer) 

Anlaşılıyor ki kursiyerlerimiz selim anorektal hastalıklar yelpazesinin her konusunda 1)nitelikli, tartışmaya geniş 

yer veren yoğun eğitim almak; 2)yüksek kalitede hazırlanmış tüm anorektal hastalıkların cerrahi tekniğine ait 

video çekimi ve arşivi izlemek istemektedirler. Perianal fistüller, özellikle komplike olanları halen tanı ve 

tedavisindeki zorluklarla yoğun ilgi çekmektedir ve tam olarak anlaşılamamaktadır.  

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. 09-11 Mayıs 2014 tarihlerinde “Benign Koloproktoloji Hastalıkları” 

temasıyla TKRCD İlkbahar Sempozyumu olarak Adana’da gerçekleştirilecek olan bilimsel faaliyette bu 

hassasiyetin bir ürünüdür. 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 

 

 


