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Otuz Haziran-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina şehrinde, Profesör
Doktor Yaşar Özgök’ün başkan olduğu ve Yunanistan Üroloji Derneği, Laparoskopik Ürolojik
Cerrahi Bölümü ve ELPEN Deneysel Araştırma Merkezinin organizasyonunda
42nci Uluslararası Uygulamalı İleri Ürolojik Laparoskopi Kurs ve Sempozyumu yapılmıştır. Kurs
boyunca ilgili kursiyerler ve organizasyon komitesinin yunan muhatapları ile yakın ilişki kurulmuş,
bu sayede ülkemizin tanıtımı başarı ile yapılmıştır. Yapılan eğitimler ve ikili ilişkiler tüm katılımcı
ve kongre başkanları tarafından beğenilmiş ve gelecek kongreleri için davet alınmıştır.
Profesör Doktor Yaşar Özgök başkanlığında 42. TÜRKÜROLAP Uygulamalı İleri
Laparoskopi Kurs ve Sempozyumu Atina, YUNANİSTAN’da, 30 Haziran-1 Temmuz 2017 tarihleri
arasında yapılmıştır. TÜRKÜROLAP eğiticileri ; Prof.Dr.Yaşar Özgök, Doç. Dr. Ali Serdar Gözen,
Prof.Dr. Lütfi Tunç, Doç. Dr. Yiğit Akın, Yrd.Doç. Dr. Murat ZOR, olarak katılım sağlanmıştır.
Kurs Başkanlarımız Prof. Dr. Yaşar Özgök ve Prof. Dr. Ioannis Anastasiou (Yunanistan), Dr. John
Varkarakis (Yunanistan), Kurs Sekreterleri: Doç. Dr. Yiğit AKIN, Dr. Nikolas Ferakis
(Yunanistan), Dr. Dimitrios Staios (Yunanistan) Uluslararası kurs koordinatörü: Doç. Dr. Ali Serdar
Gözen (Almanya), Diğer Eğiticiler: I.Anastasiou (Yunanistan), A.Andreou (Yunanistan), A.Bekos
(Yunanistan), D.Chalikopoulos (Yunanistan), N.Ferakis (Yunanistan), E.Fragkiadis (Yunanistan),
A.Joyce (İngiltire), P.Kallidonis (Yunanistan), M.Khalilov (Azerbaycan), G.Kyriakou (Yunanistan),
E.Manousakis (Yunanistan), A.Mihalakis (Yunanistan), V.Mygdalis (Yunanistan), P.Mourmouris
(Yunanistan), A. Skolarikos (Yunanistan), D.Staiou (Yunanistan), K.Stravodimos (Yunanistan),
S.Tyritzis (Yunanistan) olarak görev yapmışlardır.
Kursa ekibimiz ile birlikte 8 Bosna Hersek, 1 Ürdün, 1 Cezayir, 1 Kırcali’den olmak üzere
11 kursiyer katılmıştır.
Kurs başlangıcından bir gün önce (29.06.2017) Atina’ya varan ekibimiz kurs merkezi ve
hastaneleri gezerek ileri laparoskopi kursları için bilgi edindiler ve kurs merkezlerini ve ekipmanları
yerinde gezerek test ettiler. Havalimanında uçaktan indiğimiz andan itibaren Yunanistan kurs
düzenleme kurulu ve ilgili muhataplarımızdan bütün üyelerimize karşı sıcak davranışlar ve büyük
ilgi ile karşılaştık. Otuz Haziran sabah saat 8.00’da kurs başkanı Prof.Dr.Yaşar Özgök, Yunan
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Üroloji Derneği Başkanı Prof.Dr.Iraklis Paulias ve ESUT eski başkanı Prof. Dr. Adrian Joyce
tarafından yapılan konuşmaların ardından kurs başladı.
Kursun birinci gününde, Prof.Dr. Yaşar Özgök Laparoskopi kurslarının eğitim eğrisindeki
önemi, Prof. Dr. Adrian Joyce (İngiltere) Cerrahi sonuçların daha kaliteli cerrahi destekleyip
desteklemediğine yönelik çalışma sonuçlarını, Doç. Dr. Yiğit Akın Laparoskopik aletler, Dr.Lütfü
tunç Laparoskopik cerrahinin fizyolojik komplikasyonlarını, Doç. Dr. Ali Serdar Gözen
Laparoskopi eğitimi ve E-BLUS Sınavı, Yard. Dr. Murat Zor farklı cerrahiler için trokar
pozisyonları, ve yine Doç. Dr. Yiğit Akın Laparoskopik cerrahi komplikasyonları başlıklı
sunumlarını başarı ile yaptılar. Günün ikinci bölümünde eğitimciler tarafından çeşitli laparoskopik
cerrahilerin video sunumları kursiyerlerle bire bir iletişim halinde olunacak şekilde gerçekleştirildi.
Uluslararası sekreterimiz Sayın Doç Dr. Ali Serdar Gözen, laparoskopi eğitiminin önemi, E-BLUS
sınavları ve bunların Avrupdaki klinikler için önemini vurguladılar. Böylelikle ilk gün kursiyerlerle
bire bir laparoskopi teorik eğitimi verildi ve laparoskopik cerrahi operasyonlar video sunumları
üzerinde konuşularak teorik eğitimler başarılı bir şekilde tamamlandı.
İkinci gün hyvan laboratuvarında canlı cerrahiler eşliğinde tamamlandı. Sabah 08:00’da
açılış konuşması sonrasında gruplara ayrılan kursiyerlere bire bir eğitimler şeklinde hayvan
modelleri üzerinde nefrektomi, varikoselektomi, intrakorporeal sütürasyonlar gibi canlı cerrahi ve
ileri düzey laparoskopi eğitimleri verildi. Tüm eğitim boyunca ekibimiz büyük özen ve özveri ile
tek tek bütün kursiyerlere ulaşarak her birinin kurstan en yüksek düzeyde eğitim almalarını
sağlamaya çalıştılar. İkinci gün toplamda 2 seans üzerinden 3’er saat olmak üzere ileri düzey
laparoskopi eğitimi canlı modeller üzerinde tamamlanmış oldu kursiyerlere sertifikaları verilerek
eğitim sonlandırıldı.
Kursa katılım üst seviyede idi. Gerek teorik eğitim ve gerekse sonrasındaki canlı hayvan
üzerinde canlı cerrahi uygulamalar katılımcıları ziyadesi ile memnun etti ve ayrı ayrı kursun
kendileri için çok başarılı geçtiğini ifade ettiler. Kursiyerler kurs sonu tebrik ve teşekkürlerini
ekibimize sundular.
NETİCETEN; 41. ileri uygulamalı laparoskopik üroloji kursu başarı ile komşu ülke Yunanistan’ın
başkenti Atina’da tamamlandı. Eğitimlerimiz uluslararası katılımcılardan oldukça ilgi gördü. Sayın
başkanımız Prof Dr. Yaşar Özgök ekibimizin, kurslarımız sonunda; laparoskopi eğitimi için birçok
uluslararası teklif aldığını vurguladılar. Yüksek katılımlı kursumuzda teorik sunumlar ve videolar
oldukça eğitici idi. TÜRKUROLAP ekibinin deneyimli eğiticileri tüm katılımcılara tecrübelerini
aktardılar. Canlı hayvan modelinde laparoskopik ürolojik cerrahilerin uygulanma imkanı da
kursiyerleri ziyadesiyle mutlu etti ve eğitimleri açısından çok önemli bir basamak oluşturdu.
Yunanistan ve Bosna Hersek’ten katılan birçok üroloji uzmanı ile yakın temas kuruldu ve ülkemizin
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ve grubumuzun tanıtımı başarı ile yapıldı. Gelecek toplantılar için grubumuza davetler gelmiştir.
Ülkemizin yurt dışında tanıtımının en iyi şekilde yapılması, herkesin takdir ki, çok büyük önem arz
etmektedir. Başarı ile tamamlanan kursumuz bu amacını en iyi şekilde yerine getirmiştir.
Saygılarımla,
Doç. Dr. Yiğit AKIN,
Kurs Sekreteri
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