
18. Laparoskopik ve 1. Temel Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursları 

için Sonuç Raporu 

Tüzüğünde yer alan bilginin yaygınlaştırılması ve en üst standartlara 

ulaştırılması prensibi gereği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 

gelenekselleşmiş bir şekilde kolorektal cerrahiyle ilgili konularda kurslar 

düzenlemektedir. Bu bağlamda yapılagelen laparoskopik kolorektal cerrahi 

kurslarının 18.si 9 ve 10 Haziran 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi ABD koordinasyonuyla aynı üniversitenin ana 

kampüsünde; 1. temel laparoskopi kursu ise 15 Temmuz 2017 tarihinde 

Medtronic firmasının İstanbul Ümraniye’deki hayvan laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir.   

18. Laparoskopik Kolorektal Kursunda teorik olarak 4 ayrı oturum yer 

almış, bu oturumlarda laparoskopik cerrahinin kolorektal uygulamadaki teorik 

yeri ve etkinliği kanıta dayalı tıp açısından delilleriyle kısaca tartışıldıktan sonra 

daha çok pratik uygulamaya ilişkin detaylara yer verilmiştir. Bu bağlamda 

laparoskopik cerrahi için gerekli altyapı ve gereçler ayrıntılandırılmış, 

sonrasında da laparoskopik işlemler video sunumları ve anlatımlarla 

katılımcılara açıklanmıştır. Kursta ayrıca 4 laparoskopik ameliyat canlı cerrahi 

oturumlarında katılımcı ve moderatörlerin sorularını da yanıtlayarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Yeni bir gelenek oluşturmak için başlatılan Temel Laparoskopi Kursunun 

ilkinde ise amaçlar genç meslektaşlara laparoskopinin teorik bilgileri aktarmak 

ve laparoskopi simulatörü ve  hayvan modelleri üzerinde yapılacak çalışma 

ile  hekimlerin el becerilerini  ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmek olarak 

belirlenmiştir. Bir günlük bu kursta 3 ayrı oturumda laparoskopik kolorektal 

cerrahinin temel konuları tartışılmış, tekniklerde yer alan ayrıntılar video 

görselleriyle desteklenerek sunulmuş, son olarak ise eğitmenler eşliğinde 

simülatörlerde ve domuzlar üzerinde düğüm becerilerini geliştirmek ve teknik 

uygulamaları yapmak üzere pratik eğitimi sunulmuştur.  

Her iki kursun düzenlemesine katkılarından dolayı TKRCD yönetim kuruluna 

ve başkanı Dr Selman SÖKMEN’e ve dernek kurslar sorumlusu Dr Ayhan 

KUZU’ya, mükemmel evsahipliği için Dr Okan ERDOĞAN ve Dr Muhittin YAPRAK 

başta olmak üzere Antalya Tıp Fakültesinin Genel Cerrahi ABD öğretim üyeleri 



ve katkı sağlayan diğer görevlilerine, kıymetli tüm konuşmacı ve moderatörlere, 

sponsorlarımıza şükranlarımı arz ederken, aramızda bulunmaları ve bilimsel 

aktivitelere soru ve katkılarıyla katılan kıymetli katılımcılara da teşekkürü bir 

borç bilirim.  
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