
Kongrenin  Ardından 
 
 
TKRCD nin değerli üyeleri , 
 
 
Sizlere, XV. Ulusal Kongremizi başarı ile tamamlamış 
olmanın haklı gururu içinde sesleniyorum. Kongre açış 
konuşmamda derneğimizin benim gözümde ve benim 
jenerasyonumun meslek hayatındaki yeri ve anlamını 
izaha çalışmıştım. 
 
Kongre, başta sekreterimiz sevgili kardeşim Prof Dr 
Sezai Demirbaş’ın büyük gayret ve becerisi, önceki ve 
mevcut yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü katkıları 
ile “katılmayanların pişman olacakları derecede” büyük 
bir başarı ile sonuçlandı.  TCD Başkanı Sayın Prof Dr 
Yeşim Erbil kongremize ana derneğimizi temsilen katıldı, 
bizlere güç ve onur verdi. Flap Tur çalışanları, onlar 
olmasa bu kadar güzel olmazdı dedirtecek bir 
performans gösterdiler.  
 
Bu hafta da birçok meslekdaşım ile birlikte Boston’da 
Amerikan Kolorektal Kongresindeyiz ve ister istemez 
bazı mukayeseler yapamak elde değil. Şu kadarını 
söylemeliyim ki, sadece son kongremizle değil genelde 
Türk Kolorektal Cerrahisinin geldiği nokta ile gurur 
duyuyorum. 
 
Kongremize dönecek olursak, her anı dolu dolu geçti, 
katılımcı sayılarından sponsorluklara, kurslara olan 
ilgiden salonlardaki doluluk oranlarına kadar sizlerin 
takdiri ve  teveccühü ile karşılandı. Ben 30 yıllık meslek 
hayatımda, bu organizasyonun hasbelkader başında 



olmaktan daha fazla gurur duyacağım başka bir  olay 
yaşamadım. 
 
Kongre başarı ile tamamlandıktan sonra ödül törenine 
geçildi. Ödüller dağıtılırken, bir anda bir isim okundu: 
“Şırnak Askeri Hastanesi”. Benim için aslında kongrede 
olan bitenin çoğu önceden planlanmış ve beklediğim 
şekilde gitmekteyken, ülkenin bu en uzak köşesi, Şırnak 
Askeri Hastanesinden gelen bir çalışmayı hele de ödül 
alanlar arasında duyunca, neler hissettiğimi anlatmama 
inanın şimdi bile kelimeler yetmiyor. 
 
TKRCD Ankara’da İstanbul’da zaten hep vardı ama artık, 
Şırnak’da da var ve oradaki meslekdaşım da bizlere 
inanıp güvenmiş, ürettiğini paylaşmak için yüzünü 
bizlere dönmüş, eminim ki hepimizden daha büyük bir 
özveri ile kongreye kadar ulaşmıştı. Buna söyleyecek söz 
bulamadım ve verebilecek tek cevabım oldu... 
Önleyemediğim göz yaşlarım.. 
 
Değerli meslekdaşlarım, kongremize katkı ve 
katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Artık çok iyi 
biliyorum ki TKRCD, adına, geçmişine ve ünvanına 
yakışır şekilde ülkenin her köşesinde ve gönüllerdedir. 
Daha iyisini yapmak, girdiği gönüllerde kalıcı olmak, 
sizlere ve dolayısıyla ülkemize daha fazla hizmet etmek 
için kendi kendisi ile yarışmaya da ilelebet devam 
edecektir. 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
Prof Dr İ.Ethem Geçim 
TKRCD Başkanı 


