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ACİL TIP 
BÜLTENİ

Türkiye Acil Tıp Derneği
“Acil Tıp Bülteni” Dergisi
Yayın İlkeleri

1.  TATD “Acil Tıp Bülteni” dergisinde yer alan haberler, abartıdan 
uzak, sansürsüz objektif bir biçimde, haberin özüne bağlı 
kalınarak kamuoyuna iletilir.

2.  Dergi ekip üyeleri, bu görevleri sırasında;
a.  Mesleki çatışma ve Türkiye Acil Tıp Derneği itibarını sarsa-

cak türden bir faaliyet ve organizasyon içinde olamaz,
b.  Herhangi bir siyasi partide aktif görev alamaz.
c.  Ülkemiz siyasi hayatına ait genel seçimlerin ve mesleki 

örgüt seçimlerinin öncesinde oylarının rengini açıklayarak 
okuru yönlendiremez,

d.  Türkiye Acil Tıp Derneği’ni siyasi açıdan bağlayacak tavır 
takınamaz,

e.  Meslek etik ve geleneklerine bağlı kalır.

3.     Yayınlarımızda hiçbir kimse, dil, cinsiyet, din, ırk, milliyet, sınıf 
ve fiziki engelleri sebebi ile dışlanamaz, küçümsenemez, küçük 
düşürülemez.

4.     Yayınlarımızda şiddet, kin ve düşmanlığı kışkırtıcı yazılara, 
haberlere yer verilemez. “Acil Tıp Bülteni” dergisi yürütücüleri, 
diğer basın yayın ve sosyal medya organlarında da bu konular-
da demeç ya da bildiri yapamaz.

5.     Yayınlarımızda, herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşa küçük 
düşürücü lakap ve yakıştırma yapılamaz. Hiç kimse, adli 
makamlardan yapılan kesin karar bildirimleri olmadıkça peşin-
en suçlu olarak gösterilemez. Yargı süreci devam etmekte olan 
olguların haberleştirilmesi sırasında dengeli ve yukarıdaki diğer 
yayın ilkelerini kapsayıcı tarzda hareket edilir.

6.     Haber, röportaj ve yazılarımızda ilgilinin rızası dışında özel 
yaşamı, yayına konu edilemez.

7.     “Acil Tıp Bülteni” dergi ve dijital platformu, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu’nca (RTÜK) alınan yasakları ve yayın ilkelerini 
benimser, uygular.

8.     Yayınlarımıza kaynak olan demeç, alıntılar; yanlış anlaşılma-
lara, kurum kuruluş  ya da kişinin gülünç duruma düşürülm-
esine neden olacak şekilde özetlenmez, kaynak ve tarih açık 
olarak belirtilir.

9.  “Acil Tıp Bülteni” dergisi, cevap ve düzeltme hakkına saygı 
duyar.
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Sevgili okurlarımız, 
 Yeni yılın ilk sayısı ile karşınızdayız. Yorgun düşülen bir dönemin ardından hepimizin heyecanla 
beklediği buluşma anı geldi çattı. İki seneye yakın zamandır sadece çevrimiçi (online) şekilde devam eden tüm 
eğitim faaliyetlerimize 7. EACEM ve 17. TATKON ile kısa bir ara vermiş oluyoruz. Hiçbirimiz pandemi sürecinin ne 
kadar daha süreceğini bilemiyoruz. Akıllardaki umutsuzluğu bir nebze olsun azaltmak adına, derneğimiz ve kongre 
sekreteryasının “Umut Yükseliyor” teması ile düzenlediği harika bir kongre geçirdik. Uzun süredir göremediğimiz 
dostlarımızla hasret giderdik. Özlediğimiz sosyal ortamı kontrollü şartlar altında bizlere sağlayan Opteamist 
firmasına da bir kez daha teşekkür etmek isterim. 
 Bu sayıda, TATKON & EACEM 2021 kongresinin anatomisinden biraz bahsetmek istedik. Bilimsel 
ve sosyal program hazırlıkları, kongre katılım sayıları, efsane paneller, gala gecesi sürprizine dair kongre 
düzenleme kurulumuzun ve yazarlarımızın harika yazılarını görebilecek; aynı zamanda Acil tıbbın en önemli 
parçası olan Asistan Birliği’nin paneline konuk olabileceksiniz. Sadece kongre ile sınırlı değil sayımız. Troya kültür 
rotası hakkında harika bir gezi yazısını, sporun sosyal iyilik halimizdeki rolüne dair bildiklerimiz ve tekrardan 
başlayan Basketbol Acil Ligi’nin hikayesini de okuyabileceksiniz. Son olarak çalışma hayatımızı kolaylaştıran 
uygulamalardan bazılarını yazan Tom Fadial ile keyifle okuyacağınız bir röportaj sizleri bekliyor olacak. 
 Yoğun çalışma ortamlarınız, fazlaca hasta yükünüz, karşılaştığınız zorluklar, yaşadığınız korkular 
arasında yaşamlarınıza bir nebze olsun dokunabilmek için çıktığımız bu yolda umarım fayda sağlayabiliyor, fark 
yaratabiliyoruzdur. Yeni yılın hepimize sağlık, huzur, barış, mutluluk ve en çok da umut getirmesi dileğiyle … 
Yeni bir sayıda görüşmek üzere…

İyi okumalar…
Sevgi ile kalın, 

Ebru Ünal Akoğlu
                 Editör

Editörden

Hepbirlikte daha güçlüyüz
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Merhaba, 
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) kurulduğu 1995 yılından beri 
her yıl hiç aksatmadan bilimsel toplantılar, seminerler, kongreler 
düzenlemektedir. Bugüne gelmeden önce TATD’nin düzenlediği 
yüzlerce bilimsel etkinliklerin ilklerinden bahsederek önemli 
dönüm noktalarımızı kısaca tekrar hatırlayalım. 

MECEM nispeten bölgesel bir uluslararası katılımlı kongre 
olmasına rağmen hem TATD’nin uluslararası kongre organizasyon 
deneyimi kazanması hem de özellikle ABD’den birçok değerli acil 
tıp uzmanı eğitimcinin Türkiye’ye davet edilmesi ve onlarla yüz 
yüze tanışma açısından çok faydalı oldu. Ancak sonraki yıllarda 

Dünya’da ve ülkemizde yaşanan ekonososyopolitik dönem 
kongrenin devamının gelmesine engel oldu.
TATD, 2008 yılında, Türk Acil Tıbbına seviye atlatarak Antalya’da 
ilk uluslararası katılımlı acil tıp kongresini 1st EurAsian Congress 
on Emergency Medicine’i (EACEM) düzenledi. Bu tarihten sonra 
her yıl TATKON ve her iki yılda bir çift yıllarda EACEM düzenli 
olarak yapıldı. Ancak 2020 yılında tüm Dünya’yı etkileyen 
Covid-19 pandemisi nedeniyle o yıl TATKON uzaktan çevrim içi 
olarak düzenlenirken EACEM ise 2021’e ertelendi.  
Bu yıl, 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON) ve 7th Eurasian 
Congress on Emergency Medicine (EACEM) 25-28 Kasım 2021 

Acil Tıp Uzmanı, Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD. Türkiye Acil Tıp Derneği 8. Dönem 
başkanı ve Acil tıp Bülteni eski editörü 
"Dictum sapienti sat est..."

“Kongre başkanı Dr. Süleyman Türedi ve kongre sekreteryası Dr. Müge Günalp Eneyli, Dr. Onur 
Karakayalı, Dr. Murat Çetin adına”

Rıdvan Atilla

17. TATKON ve 7. EACEM’in ardından kalangüzel anılar

tarihlerinde Antalya Palazzo Kongre Merkezinde yapıldı. Kongre 
Başkanlığını Dr. Süleyman Türedi, Kongre Genel Sekreterliğini Dr. 
Rıdvan Atilla, Kongre Sekreterliğini Dr. Müge Günalp Eneyli, Dr. 
Onur Karakayalı ve Dr. Murat Çetin üstlendi.

Kongre sekretaryası 2021 yılının mart ayındaki ilk toplantılarında 
kongrenin ana temasını, tema simgesini ve tema rengini 
belirleyerek çalışmalarına başladı. 

Kongrenin tema bileşenleri nelerdi?
17. TATKON ve 7th EACEM‘in tema sloganı “Umut Yükseliyor“, 
tema figürü “Kardelen” ve tema rengi “Mor” olarak seçildi. 

2020 yılı mart ayından beri yaşanan pandemi süreci başta acil 
servis çalışanları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını çok yordu 
ve üzdü. Organizasyon sekretaryası bu kongrenin bir kırılma 
noktası olması gerektiğini düşündü. Bu kongre, pandemi ile 
kaybettiğimiz her şeyi tekrar yerine koymanın bir başlangıcı 
olmalıydı. Evet; bilgisayarlarımızın ve telefonlarımızın ekranları 
karşısında çevrim içi konuşmalar yaptık, birbirimizi yüzünü 
gördük ve sesini duyduk ama bunun yetmediğini artık anladık. 
Yıllardır dokunamadığımız, sarılamadığımız arkadaşlarımızla 
birbirimizi kucaklayıp, kahkahalar atabilmeli ve aynı zamanda 
aynı salonlarda, yan yana, en yeni ve güncel bilgileri dinlemenin 
hazzıyla bilimsel tartışmalarımızı yapabilmeliydik. Bunu 

başarmak için de umuda ihtiyacımız vardı. 
Büyük Önder Atatürk’ ün bu sözü bize yol gösterici oldu: 
“Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır; ben 
umudumu hiç kaybetmedim”. İşte “Umut Yükseliyor – Hope 
is Rising” sloganı böyle doğdu. 
Kongrenin tema figürü olarak seçilen “Kardelen” ise sanatta 

ve edebiyatta, genellikle baharın, saflığın ve yeniden doğuşun 
sembolü olarak belirgin bir şekilde yer almaktadır. 
Çiçeklerin dilinde kardelen, ilkbaharın başlarında çiçek açması 
nedeniyle “Umut” ile eş anlamlıdır ve bu nedenle yeni bir 
dönemin habercisi olarak görülür. 
Kongrenin tema rengi olan “Mor” asaleti temsil eder ve Acil Tıp 
Hizmetlerinde en sık kullanılan iki ana renk olan “Mavi” ile 
“Kırmızı” karışımından elde edilir.

Mor aynı zamanda kadının mücadelesini temsil eder. Türkiye’de 
kadınların ve kadın mücadelesinin yanında olduğumuzu 
göstermek için de kongrenin tema rengi mor oldu; mor renkli 
kongre çantalarımızı ve kardelenleri gördüğünüzde hep bunları 
hatırlamanızı istiyoruz.
Kongrenin ilk günü görkemli bir açılış töreni ile başladı. Kongre 
Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Atilla ve Uluslararası Bilimsel Komite 
Sekreteri Dr. Srinath TS Kumar açılış konuşmalarını yaptılar. 
Ardından son bir yılda Türkiye ve Dünya’da yaşanan yangın, sel, 
deprem, kazalar, pandemi vb afetlerin hatırlatıldığı etkileyici bir 
açılış video gösterisi oldu. Bu etkileyici videonun ardından Avrupa 
Acil Tıp Cemiyeti’nin (EUSEM) seçilmiş Başkanı Dr. Jim Connolly 
ve son olarak TATD 14. YK Başkanı Dr. Süleyman Türedi, Kongre 
Başkanı olarak açılış konuşmasını yaptı. 
Günümüze kadar gerek pandemi gerek farklı nedenlerle 
kaybettiğimiz acil tıp uzman ve asistanlarımızın hatıraları 
salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Tebrik ve 
kutlama videolarını gönderen ACEP başkanı Dr. Gillian Schmitz, 
SAEM başkanı Dr. Amy Kaji ve IFEM başkanı Dr. Sally McCarthy 
kongreye ayrı bir hava kattı. Törenin sonlarında kasten yapılan 
bir salon karartmasının ardından seyircilerin arasından ortaya 
çıkan opera sanatçılarının verdikleri sürpriz mini konserle ile açılış 
töreni tamamlandı. 
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Dopdolu bir bilimsel program bizleri bekliyordu…
Kongrenin bilimsel programı 3 ana salon 3 yan salon olmak üzere 
toplam altı salonda ilerlerdi. Zaman zaman ek salonlarda yapılan 
sunumlarla bir günde 8 salona kadar çıkıldığı oldu. Kongre 
merkezinin ana salonunda EACEM’e ayrıldı ve sunumların tamamı 
İngilizce yapıldı. Sunumlar sırasında simültane tercüme hizmeti 
eksiksiz devam etti. 
Kongre merkezinin diğer iki ana salonu TATKON’a ayrıldı ve 
burada sunumlar Türkçe yapıldı. Katılımcılar her bir ayrıntısı 
dakika dakika Dr. Müge Günalp Eneyli, Dr. Onur Karakayalı ve Dr. 
Murat Çetin tarafından dolu dolu planlanan bilimsel programdaki 
konuşmacı sayısı toplam 184 oldu. Bilimsel programın konularına 
hızlıca baktığımızda hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinden, 
acil servis yönetimine, adli olgu yaklaşımından kritik bakıma, 
nörolojik acillerden zehirlenmelere acil tıbbın geniş kapsamlı 
hizmet alanlarının hemen tamamını kapsayan bir içerik vardı. 
Covid-19 konusu kaçınılmaz olarak bilimsel programda yerine 
aldı ve Bilim Kurulu üyelerinin davet edildiği bir panel de bu konu 

bilimsel açının yanında yönetimsel açıdan da irdelendi. 
Acil tıp hekimlerinin özlük hakları, acil tıp uzmanlığında yan 
dal çalışmaları, acil tıpta yurt dışı çalışma olanakları ve kariyer 
planlama bu yılın ilgi çeken oturumlarındandı. Pediatrik aciller, 
geriatrik aciller, obstetrik aciller vb panel başlıkları arasında 
yerine alırken artık acil tıp hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası 
olan ultrasonografi ve diğer tanısal radyolojik yöntemler için de 
ayrı paneller yapıldı.

Bunların yanında “Unutursam Fısılda”, “Beni Unutma”, 
“Pandora’nın Kutusu”, “Acil Tıbbın Kabusları”, “Hadi Anlat 
Bakalım” ve “Merkez Üssü Acil Tıp” gibi birbirinden ilginç başlıklı 
paneller ve “Uzman Atışmaları” hem birebir atışmalı tartışmaların 
hem de kahkahaların bol olduğu eğlenceli oturumlardı. 

Tabii ki resüsitasyon, travma, nöroloji ve solunum acilleri gibi Acil 
Tıbbın temel konuları da bilimsel program içinde yer aldılar. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da acil tıp asistanlarının bir paneli vardı ve 
bu Acil Tıp Asistan Birliği panelinde kendi seçtikleri konularda 
sunumlar yaptılar.

Yabancı konuklarımız arasında kimler yoktu ki…
Kongrede Hindistan, G. Kore, İsrail, İran, Katar, Lübnan, Fransa, 
Filipinler, BAE, Birleşik Krallık ve ABD’ den toplam 24 yabancı 
konuşmacı vardı. Yabancı konuklarımızdan Prof. Dr. Judith E. 
Tintinalli ABD’den, Prof. Dr. Marcus Ong Singapur’dan ve Dr. 
Ken Zaffren ise Alaska’dan canlı video bağlantısı ile sunumlarını 

çevrim içi yaptılar. Yabancı konuklarımızın bazıları workshoplarda 
da görev alarak bilgi ve deneyimlerini birebir katılımcılarla 
paylaştılar. 
Workshoplar ve bildiri sunumları 
Kongrenin ilk gününde 5 salonda uygulamalı çalıştaylarımız 
(workshop) vardı. Temel yatakbaşı USG, Kardiyak USG, Mekanik 

ventilasyon, Havayolu ve Bilgisayarlı Tomografi yorumlama 
konularındaki workshoplara önceden kaydolan sınırlı sayıdaki 
kursiyere eğitmenlerimiz birebir eğitimler verdiler. 
Kongreye toplam 482 bildiri başvurusu yapıldı. 402 bildiri kongre 
bildiri hakemleri tarafından değerlendirildi.  Her bildiri iki hakem 
atandı. Sonuçta 109 bildiri oral sunum ve 262 bildiri poster 
sunumu olarak kabul edildi. Sözel bildiriler kongre salonlarında 
bildiri sahiplerince sunuldu. Posterler için ise ayrı bir poster salonu 
ayrıldı ve orada sergilendiler. 

Her yıl heyacanla beklediğimiz InnovEM Zone bu sene 
de bizleri kendine hayran bıraktı…

TATKON’ların en yenilikçi köşelerinden birisi olan InnovEM Zone 
bu yıl da kongrede yerini aldı. Dr. Orhan Çınar ve ekibinin özverili 
çabasıyla Türkiye’nin ilk ve özgün etkinliğinde birbirinden ilginç 
interaktif vaka yönetim senaryolarıyla medikal pazarın yenilikçi 
ürünleri buluştu. Bu yılda çok ilgi çeken InnovEM Zone fuaye 
alanının en renkli ve hareketli köşelerinden birindeydi. 

Kongrelerin bir başka olmazsa olmazı ilginç konuları ile 
“5 Dakika Konuşalım” panelleri …
Kongrenin bilimsel programında paneller arasındaki kahve ve 
dinlenme aralarını da interaktif birer etkinliğe çeviren 5 Dakika 
Konuşalım’ da camianın en farklı deneyim ve hobilerine sahip acil 
tıp uzmanları konuk oldu. Birbirinden değerli 18 acil tıp uzmanı 
kendi hayatlarından çok kıymetli deneyimleri 5 dakikaya sığdırıp 
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dinleyicilere özetlediler. Kimi sağlıklı yaşamın sırlarını verirken 
kimisi mozaik yapımının sırlarından bahsetti
. 
TATD’nin en önemli yapıları olan Komite, Komisyon 
ve Çalışma Gruplarımız da kongre sırasında toplanma 
fırsatı yakaladı… 

TATD sadece acil serviste hasta bakımı ile ilgilenen en büyük ve 
kapsamlı bir dernek olmanın yanında Acil Tıbbın her alanına 
ulaşmaya da öncülük eder. Bunun en güzel örneği TATD Çalışma 
Gruplarıdır. TATD’nin tam 25 farklı çalışma grubuna kendi 
gündemleriyle toplantılarını yapabilecekleri ek salonlar ayrıldı. 

ve tabii ki bu sene yeni yönetim kurulunu seçecek olan 
TATD Genel Kurulu

TATD 15. olağan Genel Kurulu 500’den fazla üyenin katılımıyla 
26 Kasım 2021 de yapıldı. TATD Genel kurulu üyeleri, 
önümüzdeki dönemde çalışacak 15. Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu üyelerini seçtiler. Yeni seçilen TATD 15. YK ve DK üyelerini 
tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

ATYK Toplantısı ve Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu 
dağıtımı…

Acil Tıp Yeterlik Kurulu, Türkiye’de Acil Tıp Uzmanlık eğitimini 
standartlarını düzenlemek amacıyla bilimsel olarak özerk, 
kâr amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditasyon (eş 
yetkilendirme) kurulu olarak 03 Mayıs 2004 tarihinde kuruldu. 
05.07.2021 tarihinde yapılan genel kurulda seçilen 4. Dönem 
Yönetim kurulu üye ve komisyon üyelerinin faaliyet raporları 
ve gelecek vizyonunun tartışıldığı toplantıda, ATYK tarafından 
hazırlanan ve eğitim kliniklerine ücretsiz verilecek olan "Acil Tıp 
Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu’nun” ikinci baskısı da dağıtıldı.

Kongrenin özel konukları … 

Kongrenin açılış gecesinin onur konuğu şair, yazar, gazeteci, 
tiyatro oyuncusu ve araştırmacı Sn. Sunay Akın oldu. Sn. Akın 
tıbbın Hipokrat’tan bile daha eskilerdeki tarihsel köklerine inerek, 
tıbbın neden bir sanat ve hekimin de neden bir sanatçı olduğunu 
açıklayan hem kulağımıza hem gözümüze hem de gönlümüze 
hitap eden; kah güldüren kah da derin derin düşündüren harika 
bir gösteri sundu. 
Kongrenin bir başka ünlü konuğu ise tarihçi, akademisyen, yazar 
Dr. İlber Ortaylı; TATD Kadın komisyonunun davetlisi olarak canlı 

bağlantı ile “Liderlikte Kadın Etkisi” paneline katıldı. Aynı panelde 
tıp eğitimi hakkındaki bilgisi çalışmaları ve deneyimiyle Dr. Yeşim 
Şenol ile keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Kongrenin “İşin Ustası” panelinde başka ünlü bir konuğu Türk 
basketbolunun 12 dev adamında biri olan Sn. Harun Erdenay 
takım oyunu ve ekip olmanın başarıdaki rolünü anlattı. Panele 
katılanlar arasında yapılan çekilişle kazanana Harun Erdenay 
imzalı basketbol topu hediye edildi.

Sıra eğlenmeye geldiğinde Gala gecesinde Türkiye’nin en 
beğenilen sanatçılarından Kuzeyin Oğlu Sn. Volkan Konak sahne 
aldı. Konak şarkıları ve şiirleri, aralardaki küçük öykü ve esprileri 
ile katılımcılara unutulmaz bir gala gecesi eğlencesi yaşattı.

TATKON – EACEM Emektarları 
Organizasyon Komitesi Başkanı ve Üyeleri 
Dr. Süleyman Türedi, Dr. Rıdvan Atilla. Dr. Müge Günalp Eneyli, 
Dr. Onur Karakayalı, Dr. Murat Çetin 
Bilimsel Bildiri Değerlendirme Kurulu Başkanı ve Üyeleri 
Dr. Nurettin Özgür Doğan, Dr. Ersin Aksay, Dr. Gökhan Aksel, Dr. 
Erdem Çevik, Dr. Neşe Çolak, Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu, Dr. 
Arzu Denizbaşı, Dr. Mehmet Ali Karaca, Dr. Tuba Cimilli Öztürk, 
Dr. Özlem Yiğit
Workhop Koordinatör ve Eğitmenleri 
Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal, Dr. Nurdan Acar, Dr. Funda Karbek 
Akarca, Dr. Mehmet Ali Aslaner, Dr. Adnan Yamanoğlu, Dr. 
Süleyman İbze, Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak, Dr. Muhammad 
Raza Qureshi, Dr. Najib Nasrallah, Dr. Aftab Mohammad Azad, Dr. 
Bülent Erbil, Dr. Erhan Akpınar, Dr. M. Ruhi Onur, Dr. Ali Batur, 
Dr. Neşe Çolak, Dr. Barış Murat Ayvacı, Dr. Ali Kaan Ataman, Dr. 
Volkan Arslan, Dr. Başak Bayram, Dr. Emre Şancı, Dr. Oğuzhan 
Küçük
Sosyal Komite Üyeleri 
Dr. Selin Bulut, Dr. Faruk Danış, Dr. Merve Ekşioğlu, Dr. Ömer 
Yusuf Erdurmuş, Dr. Süleyman İbze, Dr. Melih İmamoğlu, Dr. 
Mustafa İpek, Dr. Çağlar Kuas, Dr. Emre Şancı, Dr. İlhan Uz, Dr. 
Metin Yadigaroğlu, Dr. Gökçe Özbay Yenice, Dr. Sarper Yılmaz
Panel moderatörleri, Panel konuşmacıları, TATD Sekreteri ve 
İktisadi İşletmesi Müdür ve TATD Sekreteri 
Aytül Kuşçu ve Alp Akın
Opteamist Organizasyon firması adına 
Sn. Altay Akdoğan, Sn. Gökçe Deniz Kara, Sn. Can Ozan, Sn. 
Orkun Ercan, Sn. Azet Ergin, Sn. Çağla Şal ve adını buraya 
sığdıramadığımız onlarca gönüllü emekçiye ve tabii ki kongreye 
katılarak bizleri onurlandıran siz değerli katılımcılarımıza 
şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız, iyi ki TATD var; her yıl daha 
iyiye, en iyiye…
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Bir kongrenin sosyal programı en az bilimsel programları kadar 
önemli ve değerlidir. Zira sosyal etkinliklerin ne kadar önemli 
olduğunu katılımcı sayıları ile çok net görmekteyiz. 
İki yıl aranın ardından 25-28 Kasım tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen 7. Avrasya ve 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde “Umut 
Yükseliyor” sloganıyla güçlü bir sosyal program gerçekleştirdik. 
Aslında pandemi başından beri kongre yüzü görmemiş, bilime 
ve sosyal etkinliğe susamış arkadaşlar için buluşmak kaynaşmak 
bile büyük bir sosyal etkinlik olacaktı. Yine de işimizi şansa 
bırakamazdık! Her şeyi ile mükemmel olması gereken bir 
kongrede sosyal program da bir o kadar güçlü olmalıydı. 
Kongrenin mükemmel geçmesinde çok büyük emeği olan Kongre 
Başkanımız Prof. Dr. Süleyman Türedi, Kongre genel sekreterimiz 
Doç. Dr. Rıdvan Atilla, kongre sekreterlerimiz Doç. Dr. Müge 
Günalp Eneyli, Doç. Dr, Onur Karakayalı ve Uzm. Dr. Murat Çetin 
için günün kahramanları demek yanlış olmaz. Tabii ki sadece 
konuşmacılar ve düzenleme kurulundan oluşan bir kongre 
düşünülemez. Kongreyi kongre yapan katılımcılar, kongrenin 
istenilen etkiyi sağladığının göstergesi de katılımcı sayısıdır. 
Günübirlik katılımcılar haricinde 850’den fazla kişi ile Türkiye’de 
şu ana kadar yapılmış en kalabalık acil tıp kongrelerinden birine 
şahit olduk. 

5 dakika konuşalım panelleri, Umut yükseliyor konulu fotoğraf 
yarışması ödülleri, fuaye alanı gezisi sonrası form dolduranlar 
arasında yapılan çekiliş, ATAB söyleşileri, ünlü Türk tarihçi, 

akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın video konferans ile 
katıldığı “Liberlikte Kadın Etkisi” panelimi dersin, basketbol 
oyuncusu ve eski Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay 
ile söyleşi mi dersin, ayrıca TATD avukatlarından Av. Gonca 
Karakaptan ile fuaye alanında katılımcıların merak ettikleri 
hakkında konuştuk. Gel(e)meyenler çok pişman oldu çook… 
Şimdi buradan okuyacaklarıyla muhtemelen daha çok pişman 
olup yıkılacaklar…

İlk gün muhteşem görsel bir şölen ile başladı… 

Kongrenin ilk gününde açılış muhteşem görsel videolarla 
başladı. Salon tıklım tıklım doluydu. Açılış konuşmaları devam 
ederken bir anda ışıklar kapandı. Herkes şokta, ilk kez bir açılış 
konuşmasında elektrikler kesiliyor. Herkes sus pus olmuşken 
en önden bir ses yükseldi. ‘’Böyle rezalet şey olamaz!!” diye 
‘’Eyvahhh!!’’ dedi herkes… Tüm katılımcılarda büyük bir tedirgin 
hissi tabii ki. Sunucular şaşkın gözlerle en önde oturan düzenleme 
kurulunu kesiyor; tedirgin dakikaların sonunda birden en ön 
sıralardan bir kişi kalkıp İspanyolca şarkı söylemeye başladı. 
Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken olamaz, arka sıralarda 
akordeonlu ve gitarlı çalgıcılar ve yanlarında 2 kişi daha en 
öne gelip şarkıya eşlik ettiler. Evet, bu sürprizden sunucular 
dâhil kimsenin haberi yoktu. Yaklaşık 10 dakika süren, yabancı 

Bol Sosyal Programlı 
Özlenen Kongre

Diyarbakır’ın sıcak havasından biraz olsun nefes alabilmek için Marmara bölgesine gitmiş, 
Kocaeli Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Dicle Acilden ihtisasını almış, konuşmayı, okumayı 
seven, her zaman orta yolu bulan, herkesle geçinebilen ortam acilcisi, Kliniğin ‘iyiki bugün 
nöbetçisin’ dedirten doktoru, Zeren’in eşi, Aras’ın babası.

Mustafa İpek konuklarımız dahil herkesin hep birlikte eşlik ettiği müthiş 
İspanyolca ve Türkçe şarkılar herkesin mest olmasına yetti. 
İlk günün konuşmacıları arasında Acil Tıpta tüm Dünya’nın 
tanıdığı sevgili Judith TINTINALLI’nin de video konferans ile 
bağlanması bizleri çok mutlu etti. 
Daha bitmedi … İlk günün akşamında, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından verilen “13’üncü Baş Öğretmen Atatürk 
Onur Ödülü” sahibi, araştırmacı gazeteci, şair ve yazar sevgili 
Sunay Akın konuğumuz oldu. Tarihi ve kültürel bilgileriyle 
salondakileri adeta kendine hayran bırakan Sunay Akın, Tıp 
kelimesinin kökeninden tutun da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye, 
Cumhuriyet yıllarından günümüze uzanan hekimlerin tarihe 
dokunuşları konusunda bizleri harika bir yolculuğa çıkardı. 
Belki de, isimlerini ilk kez duyduğumuz birçok hekimin 
tarihteki önemini, salgınlarla nasıl mücadele ettiklerini anlattı. 
Katılamayanların çok şey kaçırdığı kesin … 

Gelelim ikinci güne …

İkinci gün tüm katılımcıları sosyal programa boğduğumuz gündü. 
Sabah henüz güneş doğmadan, TATDhayat çalışma grubunun 
sekreteri ve aynı zamanda Yoga eğitmeni olan Merve Ekşioğlu 
“kalp açıcı asanalar, dönüşümlü nefes, diyafram nefesi ve 
meditasyon” ile katılımcıların güne aktif ve dinç başlamasını 
sağladı. 
Öğle yemeğinden hemen önce bizleri çok güzel bir sürpriz 
bekliyordu. Türk millî eski basketbolcu ve eski Türkiye 
Basketbol Federasyonu Başkanı, "Pegasus" lakaplı Harun 
Erdenay bizlerle oldu. Harun Erdenay’a Pegasus lakabı eski 
basketbolcu, yorumcu ve köşe yazarı merhum İsmet Badem 
tarafından verilmiş. Harun Erdenay bizlerle olan sıcak sohbetinde 
belki birçoğumuzun bilmediği anılarından bahsetti. Mesela 
Fenerbahçe’de oynarken NBA’den teklif gelmiş. Gerek o günkü 
şartlar gerekse kontratındaki yükümlülükler nedeniyle teklifi 
değerlendirememiş. İbrahim Kutluay NBA takımlarından Seattle 
SuperSonics ile anlaştıktan sonra ilk Amerika yolculuğunda Harun 
Erdenay’ı da yanında götürmüş. Orda ilk antrenmana çıkarken 
koçundan izin alarak arkadaşının da katılmak istediğini söylüyor. 
Başta buna anlam veremeyen koç, antrenman sonunda Harun 

Erdenay’a hangi takımda oynadığını onu da takımda mutlaka 
görmek istediğini söylüyor ancak Harun Erdenay basketbolu 
bırakmak üzereyken gelen bu teklif güzel bir anı olarak kalıyor.  
Harun Erdenay günümüz oyuncularından içinde en çok Furkan 
Korkmaz’ı kendisine benzetiyor. Zeljko Obradovic ile çalışma 
fırsatı yakalayamamış ancak geçmişe dönebilse mutlaka çalışmak 
isteyeceğinin altını çizdi. Erdenay ayrıca basketbolda takım 
doktorluğunun günümüze kadar geçen sürede çok geliştiğini, 
iyi bir basketbolcu olabilmenin önemli noktalarından birinin de 
kaliteli sağlık ekibi ile çalışmak olduğunu vurguladı. 
İkinci gün tüm toplantılar bitip akşam yemeği yendikten sonra 
herkes büyük salona akın etti. Ve o müthiş yarışma “Acil Tıpbu” 
yani Tıbbi Tabu oyunu başladı. Öğretim üyeleri, asistanlar 
ve uzmanlardan oluşan üç grubun kıyasıya mücadele ettiği 
yarışmada kazanan taraf uzmanlar oldu. Tabi anlatıcılar yarışma 
esnasında ekranda çıkan kelimeleri anlatmada zorlanmadılar 
dersek yalan olur. Düşünsenize “SCIWORA” kelimesini nasıl 
anlatırsınız. Yusuf Ali Altuncı hocamızın konstipayon kelimesini 
anlatışı tüm salonu kahkahaya boğmuştu ki; asistan grubundan 
Kürşat Gül’ün priapizm kelimesi ile ilgili betimlemeleri Yusuf 
Ali hocayı maalesef ki geride bıraktı. Tüm salon bu harika 
performansı ayakta alkışladı. Ama son gülen taraf uzmanlar oldu.
Dediğim gibi ikinci sosyal programın en tepe yaptığı gündü. Acil 
Tıpbu bittikten hemen sonra, “Karaoke” için gösteri salonuna 
geçildi. Profesyonel bir Karaoke ekibi ile birlikte 20’den fazla 
kliniğin müthiş performansları geceye renk kattı. Öğretim üyeleri, 
uzmanlar, asistanlar, Kongre sekreterleri, derneğimizin eski 
başkanlarının hatta ve hatta Avrupa Acil Tıp Derneği Başkanı Dr. 
Jim Connolly’nin dahi sahne aldığı müthiş gecede performanslar 
görmeye değerdi. 

Bu seneki TATD Akademi Üyeliği (FEMAT) Ödülünün sahibi Ayhan 
Özhasenekler hocamızın “Gülüm Benim” performansı değme 
sanatçılara taş çıkarttı. Tabi katılımcılarımızın çoğu amatör 
olduğundan genelde yanlarına arkadaşlarını da alıp kalabalık 
gruplar halinde çıktılar. Tek başına sahne almaya cesaret eden 
konuklarımızın sesi birbirinden güzeldi. Ama benim favorim 
Tepecik Acil Tıp Kliniği’nden Orkun Ünek’ti. O nasıl bir ses Allahım! 
Salon titredi desek yeridir. Sahneye hâkimiyeti, sürekli hareket 
halinde ama detone olmadan şarkıyı seslendirmesi harikaydı. 
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Orkun’un performansı harikaydı ama bence karaokeyi müthiş 
kılan hocaların asistan ve uzmanlarla aynı sahnede dans edip 
aynı mikrofonla şarkı söylemeleri idi. Muhtemelen hocaların 
kendi asistan ve uzmanlarıyla bu kadar samimi ama aynı oranda 
da saygıyı koruduğu başka bir branş yoktur Türkiye’de. Herkes o 
kadar eğlendi ki karaoke, gece 00:00’da bitmesine rağmen hala 
şarkı söylemek isteyen gruplar, klinikler vardı … 

Ve tabii ki sona yavaş yavaş yaklaşıyoruz … (3. Gün)

Üçüncü gün yine Merve Ekşioğlu ile birlikte sahilde sabah 
yürüyüşü ile başladı. Maalesef ki havanın azizliğine uğradık ve 
yürüyüşümüzü yağmur yüzünde 25 dakika içerisinde bitirmek 
zorunda kaldık. Spor salonuna hafif bir streching ile sabah 
sporumuzu tamamladık. 

Herkesin en merak ettiği “Gala gecesi” gelip çattı. Ödüller 
sahiplerini bulacak, sonrasında Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 
sahneye çıkacak diye herkes çok heyecanlıydı. Bakmayın Kuzeyin 
Oğlu diye lakabı olduğuna bildiğiniz Anadolu çocuğu. Her yöreye 
ait şarkıları dur durak bilmeden seslendirdi. Bir taraftan horon 
tepilirken, öteki taraftan çifte telli oynamaktan parmaklar 
yoruldu. Halay kuyruklarının sonu gözükmüyordu. Hele hele 
içinde efe duyguları olanlar bir zeybek oynamış ki sormayın. Tam 
o esnada barkovizyona bu oyunu herkesten daha iyi oynayan 
Mustafa Kemal Atatürk’ün videosu yansıdı. Katılımcıları hüzünlü 
bir sevinç sardı. Eminim herkes içinden keşke bu oyunu Atamla 
karşılıklı oynayabilseydik diye geçirmiştir. 

Volkan Konak adrenalin ile ilgili bir anısından bahsederken; 
seyircilere (yani bizlere) sordu: Adrenalin nedir biri anlatabilir mi? 
En önlerden Ayhan Özhasenekler hocamız galada bile, eğitime 
tam destek vererek gerekli açıklamaları yaptı. Yaptığı açıklamalar 
özetle; “Adrenalin, doğru kullanıldığında kişiye cenneti, yanlış 
kullanıldığında ise cehennemi yaşatır!!” Gala gecesindeki tek 
sorun eğlencenin sabaha kadar olmayışıydı. 

Kapanış günü sosyal programdan fakir bir diyet … 
(4.Gün)

Son güne kongrenin bitiş hüznü hakimdi. Son saate bırakılan bir 
yarışma daha vardı. En fazla #eacem2021 hashtagı ile tweet atan 
kişiye Harun Erdenay imzalı basketbol topu verilecekti. Bu ödülün 
sahibi son anda inanılmaz bir atak yapıp beni sollayan Ömer 
Yusuf Erdurmuş oldu. Kendisini buradan tebrik ediyorum. İnşallah 
gözüm kalan topu patlamaz. 
Acile gönül vermiş sevgili arkadaşlarım! Anlatamadığım o kadar 
çok güzel anı topladık ki; hepsini kaleme almaya kalksam bütün 
BÜLTEN’i bana ayırmaları gerekirdi. 
Bir hikayeyi en iyi dinleyen veya okuyan değil yaşayan bilir. 
Onun için siz siz olun şimdiden Kasım 2022 TATKON/WinFOCUS 
kongresine hazırlık yapın. 
Sağlıcakla kalın…

Başak Bayram

EACEM’de
Harun Erdenay’la 
Buluşmak
Birkaç hafta önce sevgili Ebru Akoğlu aradı ve kongredeki Harun 
Erdenay paneli hakkında bir yazı yazmamı istedi. İtiraf ediyorum 
arada bir mesaj çekerek hatırlatma da yaptı. Muhtemelen son 
güne kadar neden beklediğimi merak ediyordur. Hemen yanıtımı 
vereyim. 
Benim için Harun Erdenay sadece ülkenin geçmişindeki en önemli 
basketbol yıldızlarından biri değil. Çok daha fazlası! Özellikle 
bir TATD kongresinde bu şansı bulmamızın anlamı benim için 
çok büyük. Basketbol ve acil tıp benim için benzer anlamlar 
ifade ediyor. Bir basketbol maçına çıkmadan önce formamı 

giydiğimde hissettiğim heyecanı halen yeni formamı giyerek 
acil serviste çalıştığım her gün hissedebiliyorum. Bir takımın 
parçası olabilmenin verdiği güven duygusu hayatımdan hiç 
çıkmadı. Dolayısıyla bu buluşmayı duygusal ifadeler kullanmadan 
anlatmakta oldukça zorlandım. Bu nedenle benim gibi hisseden 
tüm meslektaşlarım adına kongre organizasyon komitesine 
teşekkür ederek başlamak istiyorum. 
Cep telefonlarının olmadığı, internetin henüz ülkemizde 
kullanılamadığı, bizlerin haftalık ya da aylık dergilerden dünyayı 
takip ettiğimiz bir dönemde büyüdü benim kuşağım. TRT’de 

Acil Tıp Uzmanı, Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD. Bilgiye ulaşmayı, 
bildiğini paylaşmayı ama en çok onu kullanmayı sever. Kendini kanıtlarla değil 
duygularıyla sınırlar, öyle de yaşar. Basket topunun parkedeki sesine, yemeğin her 
türlüsüne, arabasının şehirden ayrılırken gidişine, ama en çok köyünün kokusuna 
tutkundur.
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NBA maçları yeni yayınlanmaya başlamıştı ve maçları tekrardan 
izleme şansımız olmadığından gece uyanıp sabaha kadar izlerdik. 
Elinde basketbol topu ile saha saha dolaşan basketbol sevdalıları 
arasında havalı bir Reebok pump ya da Nike Air Jordan marka 
ayakkabı sahibi olabilmek çok özel bir durumdu. Türkiye’de 
basketbol sevgisinin yeni yeni yükselmeye başladığı yıllardı ve 
Murat Murathanoğlu’nun Amerikan aksanı ile maç anlatımı ve 
İsmet Badem ile atışmaları hepimizi mest ederdi. Henüz ülke 
takımlarımızın önemli bir başarısı yoktu.
İşte böyle bir dönemde bizlerin Türk basketbolunun yükselişine 
şahit olma şansımız oldu. Harun Erdenay nam-ı diğer ‘PEGASUS’ 
dönemin en iyi Türk basketbol oyuncularından biriydi ve ülkemize 
basketbolu sevdiren kuşağın en önemli temsilcilerindendi. Bu 
biraz eksik oldu sanırım, çoğumuz onu döneminin en iyisi olarak 
hatırlar. Yugoslavya’nın Avrupa basketbolunda zirvede olduğu 

o günlerde, Türkiye’de doğmuş ve yetişmiş yıldız basketbolcu 
sayısı oldukça azdı. Belki bu nedenle Harun Erdenay, İbrahim 
Kutluay, Ufuk Sarıca gibi isimlerin yeri hepimizde ayrıdır. O 
dönemde televizyon karşısında, Abdi İpekçi’de, Ayhan Şahenk 
Spor Salonu’nda çılgınca tezahürat yaptığımız günler az değildir. 
Kendisini harika bir skorer şutör olmasının yanında atletik ve 
soğukkanlı tarzı ile hatırlarız çoğumuz. Fair-play kavramının 
henüz bilinmediği bir dönemde sahaların ahlaklı, rakiplerine 
saygılı ve örnek sporcusuydu. Çok sayıda kupa, lig şampiyonluğu 
ve sayı krallığı kazandı. Orhun Ene ile birlikte milli takımımıza 
liderlik etmelerini seyretmek, özellikle Türk basketbolunun 12 dev 
adamlarının Avrupa ikinciliğini kazanmalarının gururu ise hepimiz 
için çok özeldi. Basketbolu bıraktıktan sonra A Milli Takımında 
menejerlik ve Basketbol Federasyonu Başkanlığı yaptı. Milli takım 
menejeri olarak kazandığı 2010 Dünya şampiyonası ülkemiz 
basketbolunun uluslararası alandaki en büyük başarısıdır. 
Yıllarca hayranlıkla takip ettiğimiz Harun Erdenay’ı kongrede 
tanımamız ise ona olan sevgimizi kat kat artırdı. Gökyüzünden 
bir yıldız aramıza düştü ve biz onun içimizden biri olduğunu 
öğrendik, daha çok sevdik, daha çok hayran olduk. 
TATD kongrelerinde sürprizlere alışkın olmakla beraber, hepimiz 
bu davetin nasıl gerçekleştiğini merak ediyorduk. Ankara 
Üniversitesi Acil Tıp AD Başkanı Müge Günalp Eneyli hocamızın 
Harun Erdenay’ın çocukluk arkadaşı olduğunu öğrendiğimizde 
hepimiz çok şaşırdık. Müge hocanın babası Gökhan Günalp 
FİBA hakemi olarak görev yapmış. Harun Erdenay’ın babası 
– bir başka basketbol efsanesi – olan Kemal Erdenay’ın da 
yakın arkadaşıymış. Dolayısıyla buluşma Müge Hoca ve Harun 
Erdenay’ın çocukluk anılarının paylaşılması ile başladı. Daha 
sonrasında Harun Erdenay’ın basketbol yılları hakkında ve 
tabi yakın zamanda yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu 
Başkanlığı’na adaylığı, ülkemiz basketbolunun güncel durumu ve 
milli takımımız konusunda salondaki meraklı kalabalıkla karşılıklı 
konuşmalar konuğumuzun içten yanıtları ile keyif içerisinde 
devam etti. 
Birinci ağızdan dönemin basketbol yıldızlarını dinledik.  Harun 
Erdenay’ın İbrahim Kutluay ile Seattle Supersonics antrenmanına 
çıktığını ve herkesi kendine hayran bıraktığını öğrendik, eşinin 
bir hekim olduğunu duyunca şaşırdık, günümüz basketbol 
yıldızlarını tartıştık ve milli takımın geleceğini konuştuk. Biz 
basketbol tutkunları için ‘işin ustası’ ile basketbol konuşmak ve 
hayranı olduğumuz bir yıldız sporcu ile zaman geçirmek çok 
özeldi elbette. 
Ülkemizin yıldız sporcularının en önemlilerinden birinin mütevazi 
tavrı, beyefendiliği ile içimizden biri olarak aramıza katılması 
ise ‘umut yükseliyor’ temalı kongrede bir saatliğine de olsa 
geçtiğimiz yılın tüm hüznünü, yorgunluğunu unutturan unutulmaz 
bir anıydı.
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Sporun Sosyal Hayatınızdaki 
Rolü ve Size Olan Katkısı 
Bir kelime "Wellness" evet sizce wellness (iyilik hali, refah 
durumu) nedir?
Kaynakları karıştırdığınızda “Wellness’ın” bir kelimeden daha 
ziyade bir eğilim ya da duruş, değişik yaşam alanlarında önemli 
prensiplerin serisini benimsemek için bir istek ve yatkınlık 
olduğunu görebilirsiniz…
“Kısaca Wellness, beyin, beden, ruh üçlemesinin 
entegrasyonudur” diyebiliriz.
Bu entegrasyonu sağlamak için Wellness'ın 6 boyutundan biraz 
bahsetmek gerekiyor. “Fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal, sosyal 
ve iş sağlığı”

Fiziksel boyut; sağlıklı bir beden, iyi beslenme, düzenli egzersiz, 
zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, sağlık ile ilgili bilgi ve 
sorumluluk kararları vermek ve ihtiyaç duyulduğu zaman tıbbi 
destek aramak ile korunur. 
İyi durumda kalmak ve fiziksel açıdan sağlığınızı korumak için; 
iyi beslenmek, egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumaya çalışmak, 
yeterli uykuyu almak ve zararlı maddelerin alımını kısıtlamak bir 
gereklilik ve ihtiyaç duyulan basamaklardır. Bunların çoğundan 
zaten hepimiz haberdarız …
Olayın sosyal boyutu ise aile içinde ve aile bireyleri dışındaki 
diğer kişilerle iyi ilişkiler kurma yeteneğidir. Sosyal Wellness, 
başkalarına karşı sempatik, dost ve sıcakkanlı olmak için bize 
huzur ve güven verir. 
Sadece bireysel bir ilgi değil, aynı zamanda bir bütün olarak insan 
ve çevrenin ilgisini de kapsar. Sağlıklı bir çevreyi destekleme, 
etkili iletişimi teşvik etme ve topluluk üyeleri arasında karşılıklı 
saygıyı kapsar ve çevreniz ile pozitif sıkı ilişkiler geliştirir. 
Çevrenize size bakması fırsat vermektir. Aynı zamanda, serbest 
zaman ve rekreasyon için kendinizi zorlamanızı ve zaman 
yaratma fırsatı sağlar. 

Acil tıp asistanları veya acil servis çalışanları için çalışma 
döngüsünün yarattığı sorunların başında fiziksel aktivite kısıtlılığı 
ve sosyal ilişkilerde düzensizlikler geldiğini hepimiz kabul 
etmeliyiz… 
Acil tıbbın başarılı bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi 
yüksek derecede zihinsel ve fiziksel zindelik gerektiriyor ve bu 
kadar yoğun bir tempoda çalışmak zaman zaman hem fiziksel 
hem de duygusal olarak bizleri tüketebiliyor. Özellikle yaşın 
ilerlemesi ve üzerine hastalık gibi nedenlerin eklenmesi enerjik, 
aktif, uyku bilmez, durdurulamaz Acil Tıpçıların kendilerini 
başarısız, yetersiz, yorgun, isteksiz hissetmesinde önemli rol 
oynarken; tükenmenin gün yüzüne çıkarmasına da katkı sağlıyor.  
Oysa, planlı ve düzenli yapılan egzersiz tükenmeye giden yoldaki 
etkenleri yavaşlatabilir veya durdurabilir.

Peki, egzersizin yaşantımızdaki faydalarının akademik 
sonuçları neler?
Yapılan bir çalışmaya göre, 10 haftalık yürüyüş ve koşu 
programına tabi tutulmuş bir grup ile tamamen sedanter bir 
yaşam biçimi uygulanan iki grubun kaygı düzeyleri, tansiyon 
düzeyleri ve yorgunluk hissi seviyeleri karşılaştırılmış. Düzenli 
egzersiz programı uygulanan grupta bu parametrelerde ciddi 
anlamda düşüş gizlenirken; diğer grupta anlamlı bir değişiklik 
saptanmamış. 
Yine, başka bir çalışmada aerobik egzersiz, ağırlık çalışması 
yapan ve hareket düzeyi en düşük seviyede tutulan üç 
grubun; stresli bir duruma verdikleri tepkiler karşılaştırılmış. 
Katılımcıların, içinde numaralar olan dikkat dağıtıcı konuşmaları 
dinlerken bir yandan da ekranda çok hızlı gözüken zihinsel 
aritmetik bilmeceleri cevaplamaları istenmiş. Diğer gruplarla 
karşılaştırıldığında aerobik egzersiz yapan grupta kalp atım 
hızının daha yavaş ve kan basıncının daha düşük olduğu tespit 
edilmiş. 

Bu sonuçtan yola çıkarak egzersiz yapmanın diğer yaşam 
olaylarına gösterdiğimiz fiziksel ve psikolojik yanıtlarda 
dayanıklılığı arttırdığı söylenebilir. Bu mekanizmanın nasıl işlediği 
tam olarak açıklanamasa da bazı araştırmalar, düzenli egzersiz 
neticesinde beyin kimyasının ve vücut ısısının değişmesine, 
bazı çalışmalar ise kardiovasküler performansın güçlenmesine 
bağlıyor. Yani, egzersiz yapmak vücudun strese tepki gösterme 
eşiğini yükseltiyor.

Egzersizler fiziksel durumumuza uygun bir şekilde planlanmalıdır. 
Bu plan doğrultusunda yapmış olduğumuz egzersizler yoğun 
tempo çalışma şartlarında bizi ayakta tutacağı gibi aynı zamanda 
daha iyi görünmemizi (göbeksiz erkek, balkonsuz eve benzetmesi 
Türk deyimleri arasında yerini almasına rağmen), daha iyi 
hissetmemizi ve ideal kiloda kalmamızı sağlayacaktır.

Murat Yazıcı 

Kuzeyin Acil Tıp Uzmanlarından, Acil'de travma ve kritik hasta sever. Felsefesi "acil 
değilse taburcu". Spor sever, amatör çizer.
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Herkesin fiziksel aktivite türü aynı mıdır? 
Haftalık 150 dakikalık aerobik egzersize, beş adet 30 dakikalık 
seanslara bölünebilir. Bir seansta 30 dakikalık egzersiz 
yapamıyorsanız, günlük seansı iki üç seansa bölerek kısa süre 
zarflarıyla yine aynı etkiye sahip egzersizinizi yapabilirsiniz. 

Sizin için en doğru egzersiz türünü bulmak gerekir. Egzersiz veya 
fiziksel aktivitelere yavaş başlayıp yavaş yavaş tempoyu artırmak 
gerekir. Yürüyerek, yüzerek veya bisikletle başlayıp, koşuya, 
aerobik aktivitelerine kadar tempoyu artırabilirsiniz. Bunun için 
spor salonuna da gitmeye gerek yok belki eviniz, belki bahçeniz 
veya en yakın park size yardımcı olabilir. Kafaya koyup, size 
uygun olanı gerçekleştirmek gerekir. Örnek verecek olursak; 
Doğu Karadeniz bölgesinde acil tıp asistanı veya uzmanı iseniz 
zorlu arazi şartları bisiklet binmenizi zorlaştırsa da bu araziler 
size dağcılık faaliyeti için kucak açmakta, ya da Akdeniz’in mavi 
sularını, sıcak asfaltına tercih edebilirsiniz. Size uygun olanı 
bulup, gerçekleştirmek gerekir. 24 saatlik bir nöbetin ardından 
önceliğiniz dinlenmek daha sonra spor yapmak olmalıdır. 
Chicago Üniversitesi profesörlerinden John Cacioppo, sosyal 
dayanıklılığı arttırmak için neler yapabileceğimizi Twitter 
ve Facebook üzerinden okuyuculara sormuş ve Psychology 
Today dergisindeki yazısında gelen yanıtları şöyle paylaşmış: 
Fırından yeni çıkardığın yemekleri komşularınla paylaşmak, bir 
arkadaşına maddi bir hediye almak yerine deneyim fırsatı sunan 
bir hediye vermek hatta iki kişilik bir bilet alarak bu deneyimi 
paylaşmak, insanları rutin çevrelerinden çıkartarak onları kişiler 

arası bariyerlerinin kalkabileceği güzel bir yerde toplamak, 
açıklık, yaratıcılık ve üretkenliği teşvik etmek.

Acil tıp asistanları veya acil servis çalışanları için çalışma şartları 
gereği "sosyal dayanıklılık" ve "çatışma" acil servisteki günlük 
işlerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Acil tıbbın işleyişi gereği 
ekip çalışması çatışma ve sosyal ilişkilerdeki birçok ikilemin 
gelişmesine de gebedir. 
Vaka için konsültan hekimle çatışma, kıdemliyle çatışma, 
alanındaki hemşire ile çatışma işimizin olmazsa olmazı olmakla 
birlikte, çatışmanın sınırını koyabilmek de Wellness'ın sosyal 
boyutu kısmında bir adım atmamızı sağlar.
Sakin olun ve önce derin bir nefes alın!

Çatışma yaşadığımızda ne yapmak gerekir?
Şimdi bir plan yapmanız gerekli:

1. Karşılıklı katılım gösterip sorunu çözmek için birbirimizi 
dinlemeliyiz.
2. Sorunun başında olup ve birbirinizin ihtiyaçlarına yanıt 
vermeliyiz.

3. Birbirinize ilgi gösterip ve bir şeylerin başkasının gözünden 
farklı göründüğünü kabul etmeliyiz. Takımın her bir parçası 
ile sadece nöbetlerde ve çalışma alanında değil, aynı zamanda 
çalışma hayatımızın dışında da görüşmeli, düşüncelerine saygı 
göstermeliyiz.
4. Ekibin her bireyinin söylemek istediklerini sonuna kadar 
dinlemeliyiz.
5. Birbirimizi cesaretlendirip, karşılıklı saygı ve değer vermeliyiz.

Modern Dünya’da sosyal network teknolojileri iyi 
dinleme becerilerini geliştirmeyi pek teşvik etmese de 
sosyal dayanıklılığınızı güçlendirmek istiyorsanız bu 5 
plandan asla vazgeçmemelisiniz.
Türkiye gibi bir ülkede yaşamak aynı anda 4 mevsimi yaşama 
imkânı sağlar. Acil gibi bir bölümde çalışmak 2-3 günlük 
boşluklarınızın sık sık olmasını sağlar. O hale? Neden kışın 3 
gününüzü ayırıp Palandöken’e kayak yapmaya gitmeyesiniz? 

“Sloganınız; nöbetimi de tutarım, dünyayı da gezerim 
olmalıdır…”

Neden ilkbaharda eriyen karlara coşan Fırtına deresinde rafting 
yapmak için Çamlıhemşin’e gitmeyesiniz? Madem acilde çalışıyor 
ve gerçekten yoruluyorsunuz bütün bunlara hakkınız var! Bir 
nöbet çıkışı Kapadokya’ya gidin, mağara otellerden birinde kalın 
ve ertesi sabah balona binin. Bunu yapabilmek için dünyadan 
binlerce kişi yıllık izinlerini bekliyorlar. Acilci olmanın avantajlarını 
sonuna kadar kullanın. 

Amacınızın makine gibi çalışmak değil 
insan gibi yaşamak olduğunu sakın 
unutmayın!
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ATAB kimdir? 
Ülkemizde 1993’te ilk temelleri atılan Acil Tıp yolculuğu giderek 
büyüyen ve gelişen ailesiyle dikkat çeker hale gelmiştir. Acil Tıp 
yolculuğunun yeni üyelerine navigatörlük yapan 2008'den beri 
amacı Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm Acil Tıp asistanlarını bir 
araya getirmek, birbirleriyle iletişimlerinin sürekliliğini sağlamak 
olan ATAB, iki senede bir demokratik bir seçim ortamında 
kendisine yeni ve dinamik yönetim kurulu seçmektedir. 
Acil Tıp asistanları olarak, zorlu çalışma koşulları ve eğitimin 
ağırlığı altında kendi yaşam biçimlerini bu mesleğe göre, 
şekillendiren doktorlar olduğumuzu göz önüne alırsak, birlikte 
yürünen yollarda engebelerin daha kolay aşılabileceğini 
öngörmekteyiz...

Yeni ATAB’ın yönetim kurulunun hedeflerinde neler var?
ATAB 8. Dönem yönetim kurulu olarak 2021 Haziran ayından 
beri görev yapmaktayız ve ailemiz olarak gördüğümüz Acil Tıp 
asistanları için birleştirici konumda olan bu topluluğun içinde 
olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. 

Birlikteliğin ve iletişimin gücüne inanıyoruz ve bu doğrultuda 
#öncebirbirimizitanıyalım sloganıyla ATAB söyleşilerine başladık. 
Klinik ziyaretlerimizi arttırdık.  
Türkiye Acil Tıp Asistanları ismiyle oluşturduğumuz WhatsApp 
grubunda 56 ayrı kliniğe ulaşmış durumdayız. Bir yandan 
da #işitmeengellilerinsesiolun sloganıyla dördüncüsü şu an 
yapılmakta olan tıbbi işitme engelliler dili kursuna hayat verdik. 
Ayrıca; Acil Tıp asistanlarının 7/24 sohbet edebileceği İngilizce 
Discord kanalını oluşturduk. Evet, “İngilizce olmazsa olmaz 
ancak neden diğer diller de olmasın?” düşüncesi ile diğer dillerin 
kanallarını da ekledik. Yurtdışı asistan toplulukları ile iletişimimizi 
daha aktif hale geçirdik. Belki de en önemli gündem maddemiz, 
Türkiye’de kanayan yaramız sağlıkta şiddet konusuna odaklanıp 
ATAB bünyesinde yönetim kurulu ve ATAB gönüllülerinden oluşan 
bir şiddet komisyonu oluşturma aşamasındayız. 
Daha efektif olabilmek amacıyla yönetim kurulumuz bünyesinde 
ATAB Bilimsel, Sosyal, Asistan sorunları, Yurtdışı ilişkileri 
komisyonlarını oluşturduk. Sonuç olarak Acil Tıp asistanları 
olarak yaşadığımız sorunları birlikte ele alıp birbirimize destek 
olabilmek, birlikte sevinebilmek, birlikte üzülebilmek için 
öncelikle iletişim diyoruz.

Gelelim EACEM’deki ATAB panelinde neler 
konuşulduğuna … 
Eurasian Congress of Emergency Medicine (EACEM), yeni ATAB 
yönetim kurulu olarak katıldığımız ilk Acil Tıp kongresiydi. Bizim 
açımızdan olağanüstü bir deneyimdi. Pandemi sürecinde çevrimiçi 
devam eden toplantılar ve etkinliklere rağmen, aynı yolda 
yürüdüğümüz asistan arkadaşlarımızı ve tüm Acil Tıp camiasını 
yüz yüze görmek gerçekten özlediğimiz bir deneyimdi. Bambaşka 
yerlerde bizimle aynı işi yapan insanlarla aynı sorunları, aynı 
düşünceleri paylaştığımızı görmek yalnız olmadığımızı hissettirdi 
bizlere. 

Ege Üniversitesi Acil Tıp Kliniği’nde asistan olarak görev yapmakta, aynı zamanda ATAB Yönetim 
Kurulu başkanı olarak çalışıyor. Ayrıca boş zamanlarını tango ve müzik yaparak değerlendirir, 
Basketbol ve tenis oynamayı sever.

ATAB’ın Kalbine Giden Yolda

Adil Ocak

Ufak Adımlar 

EACEM bizim için aynı zamanda büyük bir fırsattı, uzun süredir 
beklediğimiz söyleşilerimizi gerçekleştirdik. Standımızda ATAB 
Gönüllüleri ile tanıştık. Çalışma toplantımızda eski ATAB Yönetim 
Kurulu üyelerinin deneyimlerinden faydalandık. Asistanlarımıza 
ATAB’ı tanıtmaya çalıştık. 
En önemlisi; panelimizde “Acil Tıp Asistanlarının sorunlarının 
belirlenmesi” isimli anketimizin çarpıcı sonuçlarını 
konuşmacılarımız ve asistanlarımızla birlikte detaylı bir şekilde 
değerlendirebildik. Acil Tıp Asistan birliğinden haberdar olmasına 
rağmen, Asistan arkadaşlarımızın %47,6’sının üyeliğinin 
olmadığını fark ettik. Ve tabii ki aylık klinik ziyareti hedeflerimizi 
arttırma kararı aldık. 
Acil Tıp asistanlarının çalışma saatlerinin (24 saat veya gündüz-
gece vardiya usulü) nasıl belirlenmesi gerektiği hakkında 
konuştuk ve 24 saatlik nöbetlerin daha çok tercih edildiği fakat 
“İyilik hali ve asistan refahı” açısından vardiya sisteminin daha 
uygun olduğu sonucuna ulaştık. 
Türkiyekoşullarında 200-300 saat arasında çalışan  Acil Tıp 
Asistanlarının çalışma düzenlerini vardiya usulüne göre adapte 
edilmesindeki zorluklar tabii ki tümüyle ayrı bir panel konusunu 
doğurmaktadır. 
Panelimizin sonunda elde ettiğimiz bazı sonuçlardan bahsetmemiz 
gerekirse;
Asistan arkadaşlarımızın “Herhangi bir çalışma ya da makalede 
birinci isim olarak bulundunuz mu?” sorusuna %94,7’lik kısmının 
HAYIR cevabını verdiğini gördük. Bir diğer çarpıcı sonuç ise; 
asistanların %84,8’lik kısmının ayda 200-300 saat arasında 
çalışıyor olmasıydı. Öte yandan bizi ATAB bünyesi içerisinde 
şiddet komisyonu oluşturma düşüncesine iten en dramatik sonuç 
ise asistanlarımızın –%68,4’ünün sözlü, %25,1’inin ise fiziksel 
– %93,5’lik kısmının şiddete maruz kalmış olduğu gerçeğiydi. 
Bizi şaşırtmayan sonuçlardan bir diğeri “Mevcut koşullarınızda 
yurtdışında çalışmayı düşünür müsünüz?” sorusuna asistan 
arkadaşlarımızın %80,8’lik kısmının EVET yanıtı vermesiydi.
Gerçekleştirdiğimiz bu panel sonucunda; Acil Tıp asistanlarının 
sorunları ve çalışma şartları hakkında farkındalığımız arttı. 
Sorunlara çözüm bulmak ve çalışma şartlarının iyileştirilmek, 

acil tıp sevdalılarının ülkemizde kalmasını sağlamak adına 
yapacağımız çalışmalarımız için iyi bir değerlendirme oldu.
Evet son olarak gelelim hepimiz için ayrı bir önemi ve 
yeri olan ATAS konusuna …
Biraz da bizi ayakta tutan güzel şeylerden bahsetmek gerekirse; 
sadece Acil Tıp branşına özgü Acil Tıp asistanlarının kendilerinin 
düzenlediği, yer aldığı ve eğlendiği bir etkinlik Acil Tıp Asistan 
Sempozyumu yani ATAS…  
Pandemi nedeniyle 2 yıldır yüz yüze gerçekleştiremediğimiz 
ATAS’ı bu sene Mayıs ayında İzmir’de gerçekleştirebileceğimiz için 
çok mutlu ve gururluyuz. Sizleri dolu dolu bir bilimsel programın 
yanı sıra yorucu eğitim yılının stresini atabileceğiniz; deniz, kum 
ve güneşe doyacağınız eğlenceli aktivitelere davet ediyoruz. Sizler 
için kumsalda tıbbi Survivor konsepti, ateş başı partisi, miksoloji 
eğitimi, Ege’nin lezzetli zeytinyağlarının degustasyonu, beach 
voleybol ve masa tenisi turnuvaları, sahilde yoga etkinliği ve en 
önemlisi sürprizlerle dolu gala gecesinin hazırlığına başladık. 
Organizasyonun en iyi şekilde yapılmasının çabası içerisindeyiz. 
Tüm asistanlarımızı ve Acil Tıp camiasını; travmatoloji pratikleri, 
toksikolojinin derinlikleri, wellness eğitimi, yurtdışı hekimlik 
imkanları, eğlenceli ve dopdolu bir bilimsel programa davet 
ediyoruz. Ama en değerlisi renkli ve kocaman acil aileleriyle 
tanışmaya, kaynaşmaya ATASİZMİR’e bekliyoruz…
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Dr. Aydın Sinan APAYDIN ve Dr. Cevat AKINCI

Dolu dolu geçen çok başarılı bir kongre oldu. Öncelikle bizim 
gibi medikal teknolojiler üzerine çalışan start up firmalarını 
desteklediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Emeğinize 
sağlık. 

Anti-Gravity Sağlık Teknolojileri

Mehmet Ali Karaca (Genel Müdür)

7. Avrasya ve 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi'nde Ankara 
Nobel Tıp Kitabevleri ailesi olarak aranızda bulunmaktan 
gurur duyduk. Bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz. 

Bir sonraki kongreyi heyecanla beklediğimizi ifade ederken 
daha iyi günlerde birlikte çalışmak dileğiyle.

Ankara Nobel Tıp Kitabevleri

Yasin Dilmen

Dünyayı etkisi altına alan ve yer yer bu etkiyi bizlere hissettiren 
pandemi sürecinde  tüm önlemlerin alındığı ve iyi organize edilmiş 
bir kongrede bulunup kıymetli hekimlerimiz ile yeniden buluşmak 
bizi çok mutlu etti. 

Yayınevi olarak, hekimlerimizin kongreye gösterdiği ilgi ve katılım 
sayısı yine aynı şekilde bizleri oldukça memnun etti. Saygıdeğer 
kongre başkanına ve kongre ekibine, nazik davetleri ve kongre boyu 
süren alakaları için teşekkürü bir borç bilmekteyiz.

İş birliğimizi güçlendireceğimiz nice bilimsel kongrelerde yeniden 
buluşmak dileğiyle.

Akademisyen Yayınevi
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İlyas Ertok (Ürün Müdürü)

“Umut yükseliyor” sloganı ile düzenlenen 7. Avrasya 
ve 17. Acil Tıp Kongresi’nde Türkiye Acil Tıp derneği ile olan 
bilimsel iş birliğimizi pekiştirmekten mutluluk duyduk.

Astrazeneca Türkiye

Selma Sönmez Gültekin (Pazarlama ve Satış Müdürü)

Bilim İlaç olarak 7. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 17. Türkiye 
Acil Tıp Kongresi’ne katılmaktan mutluluk duyduk. 

Bilim İlaç

Savaş DUMAN (Pazarlama Müdürü)

TATD kongresinde değerli hekimlerimizle yüz yüze 
görüşmenin mutluluğunu yaşadık. Kongrenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Berko İlaç

Kerim Burak AVCI (Ürün Müdürü)

Sağlık sisteminin temel direklerinden biri olan acil 
serviste görev yapan hekimlerimizin yanında olmak ve 
onlara bilimsel katkı sağlayabilmek Biofarma’nın temel 
stratejilerinden biridir. 

Bu anlamda TATD Kongresinde yer almak bizi çok mutlu etti.

Biofarma İlaç

Adnan Aslan

Küresel pandemi nedeni ile tüm sektörler gibi çok uzun süre yüz yüze 
kongrelerin gerçekleşemediği uzun bir aradan sonra, katıldığımız ilk 
kongre idi. 
Çok iyi hazırlandık ve Yayınevimize ait tüm Acil Tıp Kitaplarından örnekleri 
yanımızda bulundurduk. 
Bizim için oldukça verimli geçen bir kongreydi. Temel hedeflerimize 
kolaylıkla ulaştık. İstediğimiz ve arzuladığımız görüşmeleri gerçekleştirdik. 
Tanışmak, konuşmak ve fikirlerini almak istediğimiz hocalarımızla buluştuk. 
Neşeli tartışmalara katıldık ve birbirimizi ne kadar çok özlediğimizi gördük. 
Birlikte "Umut yükseliyor" kongresini tamamladık.
Bu zor süreçte başta Acil Servis Çalışanları, Acil Tıp Uzmanları, Asistanları 
olmak üzere tüm Sağlık Çalışanlarına teşekkür ederiz.
Daha güzel günlerde, daha da umutlu kongrelerde tekrar bir araya gelmek 
dileğiyle.

Ema Tıp Kitabevi

Ebru Gürkan (Pazarlama Müdürü)                                                                                     
Ömer Karakaş (Jr. Ürün Müdürü)

Öncelikle Acil Tıp branşı başta olmak üzere bu zorlu pandemi sürecinde 
ön saflarda canla başla mücadele tüm hekimlerimize teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. 

Pandeminin sebep olduğu iki yıl süren bu uzun ayrılık sonrası Türkiye 
Acil Tıp Derneği’nce düzenlenen EACEM Kongresi’nde hekimlerimizle 
yeniden yüz yüze bir araya gelmek, sohbet imkanı yakalamak, 
tanışmak ve ayrıca ürünümüzü ulaşamadığımız hekimlerimize 
tanıtmak bizler açısından çok önemli ve değerliydi. 

Böylesine zorlu ve yoğun süreçte kongrenin gerek bilimsel içerikleriyle 
gerekse de yüksek katılımcı sayısıyla güzel ve başarılı geçmesinde 
emeği geçen tüm hekimlerimize teşekkürlerimizi sunar, bir sonraki 
kongrede buluşmayı dileriz.

Centurion Pharma İlaç
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Batuhan Kekeç (Satış Uzmanı)

FUJIFILM Türkiye olarak 25-28 Kasım tarihleri arasında düzenlemiş 
olduğunuz 7. Avrasya ve 17. Türkiye Acil Tıp Kongresine katılım 
sağlamış ve yüksek verimlilik ile bu organizasyonu tamamlamış 
olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu organizasyonda emeği geçen, bizlerin çok değerli hekimlerimiz 
ve kullanıcılarımız ile buluşmamızı sağlayan, standımızı 
ziyaret ederek bizleri yalnız bırakmayan tüm TATD üyelerine 
sonsuz teşekkürlerimizi sunar, daha nice güzel ve başarılı 
organizasyonlarda tekrar buluşmayı dileriz.

Fujifilm Dış Ticaret A.Ş.

Fatih Erdoğan (Pazarlama Müdürü)

Kongre Kitabevi olarak, uzun zamandır katıldığımız en verimli 
tıp kongresi olmuştur.

Gerek eğitim programları gerek kurslar dopdolu bir programla 
tüm salonların doluluğu ve kitap standımıza olan ilgi bizleri 
çok memnun etti. 

Kongreyi düzenleyen hocalarımıza ve tüm katılımcılara çok 
teşekkür ederiz.
Türkiye Acil Tıp Derneğine yayınevi olarak her zaman katkı 
sağlamak isteriz. 

Nice kongrelerde görüşmek dileğiyle …

Kongre Kitabevi

Salih Çalık

AEGON ve ALLİANZ Sigorta Acentesiyiz.
Hayat Sigortası ve Sağlık Sigortası alanında faaliyet göstermekteyiz. 
TATD kongresine katılan ilk sigortacı olmamız bizi çok mutlu etti. 

Kongresi katılımcılarının samimi tutumu harikaydı. Katılımcılardan 
hemen hemen tamamına yakını bizi ziyaret etti bilgi alan ve 
bize katılım sağlayan yeni üyelerimiz oldu. TATD ailesinden çok 
memnun kaldık. Önümüzdeki kongrelere de katılmak isteriz.

Gala gecesi unutulmazdı, TEŞEKKÜRLER TATD…

KAPİTAL SİGORTA ARA. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Erdem Yavsı Ebussuutoğlu (Ürün müdürü)

Bilimselliğin ön planda olduğu faydalı ve keyifli bir 
kongreydi. Yaklaşık 2 senelik bir aradan sonra fiziki olarak 
bir arada olmak çok güzeldi. 

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler

Menarini Türkiye

Sinem Yetiş (Kıdemli Ürün Müdürü)

7. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde, 
Pharmactive olarak hekimlerimizle yüz yüze buluşmanın 
mutluluğunu yaşadık. 

Hem bilimsel program içeriğinin zenginliği ve güncelliği hem de 
sosyal program ile ilgili katılımcı hekimlerimizden bir çok pozitif 
geri bildirim aldık. 

TATD öncülüğünde 2022’de gerçekleşecek bilimsel 
kongrelerde, sağlık ordumuzun öncü birliği olan acil 
branşı hekimlerimizle tekrar buluşmak için kolları 
sıvadık. 

Pharmactive İlaç

Erol Biroğlu

Dört gün boyunca dolu dolu geçirdiğimiz bir kongre oldu. 
Saygıdeğer hocalarımızla kitaplarımız ile ilgili çokça bilgi alışverişi 
sağladık. 

Herşey için teşekkür ederiz.

Nobel Kitabevi
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Ecz. Merve Begüm Alparslan (Kıdemli Ürün Müdürü)

7. Avrasya & 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi, uzun zamandır 
yüz yüze görmeyi beklediğimiz acil tıp hekimlerimiz ile 
buluşmamızı ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi paylaşmamızı 
sağladı. 

Güncel bilimsel içerik ve kusursuz organizasyonda emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederiz.  Santa Farma olarak Türkiye Acil Tıp 
Derneği ile çalışmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. 

Santa Farma

İlker Coşar (Satış ve Pazarlama Ülke Müdürü)

“Firmamız Acil Tıp ve TATD ile birlikte doğdu, ilk 
günden beri birlikte emekledik, şimdi TATD yi koşarak 
yakalamaya çalışıyoruz.”

Her yıl, Anestezi, Yoğun Bakım gibi farklı branşlardan en az 5 
kongreye katılıyoruz. En dolu dolu geçen kongre her zamanki 
gibi TATD’nin kongresi oldu. 

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Yiğit Sağlık

Orhan Çınar
Kurucu, Technomedicare

Technomedicare firması olarak 2 yeni ürünümüzün; Netrezant 
Hekim Firma Temsilcisi Online İletişim Platformu ve Scoper 
Video Laringoskopi Cihazı  lansmanını TATD’de EACEM 
kongresinde gerçekleştirdik. 2 ürünümüze de hekimlerimizin 
yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu güzel organizasyon için 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Technomedicare

AMBULANS ARAMA PORTALI

ANKAFERD

LABOR TEKSTİL

AMD MEDİKAL

İLKO İLAÇ

MATEK MEDİKAL
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MBA

PENTA ELEKTRONİK

SANOVEL İLAÇ

ÖZEL MEDİKAL

SANDOZ İLAÇ

SUAR MEDİKAL

7. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi’ni 
tüm ihtişamıyla geride bıraktık. TATD’nin düzenlediği Türkiye’nin 
en geniş katılımlı acil tıp kongresi, çok konuşulacak bilimsel 
oturumların yanı sıra, eşsiz bir sosyal programa da ev sahipliği 
yaptı. 

Tarihler 27 Kasım akşamını gösterdiğinde Türkiye ve Dünya’nın 
dört bir yanından gelen başarılı Acil Tıp hekimleri kongre gala 
gecesinde Volkan Konak şarkılarıyla coştu. Göklerde kartal 
gibiydim, Mimoza çiçeği, Yârim yârim gibi duygusal parçalarla 
yüreklere dokunan Kuzeyin oğlu; Aleni aleni ve potpuri yaptığı 
hareketli Anadolu türküleriyle kongre keyfini doruklarda yaşattı. 
Yoğun acil servis yaşantısını bir an olsun omuzlarından atan Acil 
Tıp camiası hep bir ağızdan Konak’la “Çekilmez bir adam 
oldum yine… Uykusuz, aksi, nalet!” diye bağırarak 
şiirle nöbet gecelerine nazire yaptı. Hekimlerimizin bir an olsun 
oturmadan dinlediği müzik şölenini İzmir Marşı ile noktalayan 
Kuzeyin Oğlu ayakta alkışlandı. Konser arka planında yer alan 
barkovizyonda Atatürk fotoğrafları ve al bayrağımız hiç eksik 
olmadı. 

Peki Türkiye’nin sevgilisi, Karadeniz müziğini Anadolu ve Dünya 
ezgileriyle sentezleyen başarılı sanatçımız Volkan Konak kimdir? 

1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelen 
sanatçımız, ilk orta ve lise eğitimlerini burada tamamladıktan 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarına girmiş. 1988 yılında yine İTÜ’de halk müziği 
üzerine sosyal bilimler yüksek lisans eğitimine başlamış. 1989 
yılında yöresel derlemelerini buluşturduğu Suların Horon Yeri 
ve büyük beğeni toplayan ilk albümü Efulim’i 1991-1992 yılları 
arasında tamamlayarak dinleyicilerin beğenisine sunmuş. Besteci 
ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra kuvvetli bir şiirsel yönü olan 
Volkan Konak'ın birçok şiiri de mevcut. 1993 yılından bu yana 
yayınladığı albümlerinde 50’nin üzerinde bestesini dinleyici 
kitlesiyle buluşturan Kuzeyin Oğlu aralarında Altın Kelebek, 
Altın Plak, Platin Plak, Elmas plak, en iyi sanatçı ödüllerinin de 
bulunduğu birçok ödüle layık görülmüştür.
Konserinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okuyan 
Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle de dinleyicilerin hoş 
vakit geçirmesini sağladı. 

EACEM 2021’de Kuzey Rüzgarı 

Çeral Efe Aracı

Volkan Konak

Manisa’da doğdu. Akdeniz Üniversitesi’nden 2020’de acil tıp uzmanı oldu. Denizin mavisine 
müziğin rock olanına dayanamaz. Çekirdek çevresine kadar gitarist ve solist.
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Çok sevdiği Kazım Koyuncu anısına bestelediği Gardaş, kanserden 
kaybettiği babası anısına bestelediği Cerrahpaşa adlı eserlerin 
yanı sıra, Karadeniz halkını etkilemiş ve halen etkisi devam 
eden Çernobil felaketinin ardında bıraktığı sağlık etkileri üzerine 
belgelediği çalışmalarla bölgenin sesi haline gelmiştir. Konuk 
sanatçıları ile canlı düetler yaptığı televizyon şovu Kuzeyin 
Oğlu Volkan Konak halen beğeniyle izlenmektedir. Doktorlarla 
ilişkisinin hep özel olduğunu dile getiren sanatçı “Özellikle 
doktorlar beni çok sever, çünkü her tür müziğe yatkındırlar” 
ifadeleriyle doktorların sosyal yönünü vurgulamıştır. 
Bünyesinde kadın hakları ve kadın liderliği üzerine düzenlenen 
Kadın paneliyle öncü TATD’nin bir üyesi olarak, kadınlarımızın 
desteğe ve seslerinin duyurulmasına belki de en çok ihtiyaçlarının 
olduğu şu dönemde yazımı Volkan Konak’ın da konserlerinde 
sıkça yer verdiği şair Nazım Hikmet’in şu dizeleriyle bitirmek 
isterim.
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
yorulmuşsundur;
Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını

Ne gül suyum ne gümüş leğenim var,
susamışsındır;
Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim
acıkmışsındır;
Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam
Memleket gibi yoksuldur odam.
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
Ayağını basdın odama
Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi
güldün,
Güller açıldı penceremin demirlerinde
ağladın,
Avuçlarıma döküldü inciler
Gönlüm gibi zengin
Hürriyet gibi aydınlık oldu odam…
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin…
Nazım Hikmet Ran
Daima müzikle ve sağlıcakla kalın …

Sevilay Ünver

Liderlikte
Kadın Etkisi

14. dönem TATD Yönetim Kurulu tarafından kurulan TATD 
Kadın komisyonu katkılarıyla 7.Avrasya ve 17. Türkiye Acil Tıp 
Kongresi’nde gerçekleştirilen “Liderlikte Kadın Etkisi” başlıklı 
panel gerek konukları gerek de katılımcıları sayesinde kongrenin 
en ses getiren etkinliklerinden biri oldu. 
Tıp eğitimi hakkındaki bilgisi, deneyimi ve toplumda cinsiyet 
eşitliği hakkında çalışmalarıyla ülkemizin önemli kadın 
akademisyenlerinden Prof. Dr. Yeşim Şenol ve tarihçi, 
akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın renkli kişiliği ve 
engin bilgi birikimi ile toplumumuzda kadının yeri ve liderlik 
rolleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Panele TATD Kadın komisyonunda aktif görev alan Dr. Serpil 
Yaylacı ve Dr.Sevilay Ünver’in açılış konuşmaları ile başlandı 
ve dinleyicilerle interaktif katılım ile ilerleyen panel sonunda 
katılımcılara İlber Ortaylı’nın birer kitabı hediye edildi.

Öncelikle orada olamayanlar için değerli konuşmacılarımız 
hakkında kısa bilgiler vermek isterim. 
Prof. Dr. Yeşim Şenol, 1994 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine Akdeniz 
Üniversitesi Halk Sağlığı anabilim Dalı’nda devam etmiş. 2009 
yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Yönetimi 
ve Denetimi Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra 
aynı yıl Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak 
çalışmaya başlamış. Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nde 
2014- 2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapmış. Halen Türk Tıp Eğitimi Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Prof. Dr. İlber 
Ortaylı’yı zaten çoğumuz tanıyoruz. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi'nin tarih bölümünü bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi 

Acil Tıp Uzmanı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Acil tıp Kliniği’nde çalışıyor. TATD kadın 
komisyonundaki aktif görevleri dışında gezmeyi ve sanatı çok seviyor. Güzel bir kitap, güzel bir 
kahve ve güzel bir sohbet vazgeçilmezleri…
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Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim görmüş. Chicago 
Üniversitesi'nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile birlikte yüksek lisans 
çalışmasını tamamladıktan sonra 1974 yılında doktor ünvanını 
ve 1979’da doçent ünvanını almış. Dünya’nın pek çok yerindeki 
üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış. Halen 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde Türk Hukuk Tarihi derslerini vermektedir

Lider kimdir? 

“Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve 
durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun 
tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme 
yeteneğini gösteren kimse”

Panelin ilk konuşmasında – ki ilk konuşmacı olma gururunu 
yaşadım – liderlik tanımı ve özellikleri üzerine konuştuk. 
Toplumda erkek liderlerin daha çok kabul görüldüğü klişesinden 
ve aslında kadınların iletişim güçlerinin daha yüksek olmasından 
dolayı liderlik özelliklerini daha iyi taşıdıklarından bahsettik. 
Kadınlar ne yazık ki; geçmişten günümüze kadar Dünya 
genelinde nüfusun yarısını oluşturmasına rağmen; ekonomik 
aktiviteler olsun çalışma yaşamı olsun hiçbir platformda 
erkeklerle aynı oranlarda temsil edilmemişlerdir. Gerek 
ülkelerin gerekse şirketlerin yönetiminde, özellikle üst düzeylere     
çıkıldıkça kadınların sayısının azaldığını fark etmekteyiz. Kadının 
ekonomik anlamda çalışma yaşamına girişi, sanayi devrimi ile 
birlikte olmuştur. İlk zamanlarda kadının ücretli olarak işgücüne 
katılımı çok sınırlı iken; İkinci Dünya Savaşı ile birlikte artan 
iş gücü gereksinimi ve erkek nüfusundaki azalma nedeniyle 
işgücündeki kadın sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir. 

Günümüzde, özellikle son yirmi yıl içinde iş dünyasının yaşadığı 
belki de en büyük devrim, kadınların yoğun biçimde iş yaşamına 
girmesidir. Ancak, çalışan kadın sayısındaki artışa ve iş 
dünyasında kadınların ağırlığının artmasına rağmen üst düzey 
yönetici ve liderler arasında kadınların sayısı halen çok fazla 
değildir.
“Cinsiyet klişeleri ve cinsiyete göre belirlenmiş 
işler, çalışma yaşamında kadınlar için engeller 
yaratmakta ve kadınları bazı kalıplara koymaktadır. 
Kadınlar istihdamda fırsat eşitliği yaratmada başarılı 
olmak bakımından bu engellere karşı koymak 
durumundadırlar”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kadınların ve erkeklerin 
toplumsal yaşamın her alanına eşit katılması 

Panelin ikinci konuşmacısı Dr. Serpil Yaylacı; kendisinin de içinde 
olduğu Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması’ndan 
bahsetti. Toplumlardaki cinsiyet eşitsizliğinin bir gerçek olduğunu 
vurguladı. Bir kadının veya bir erkeğin nasıl olması, nasıl 
davranması gerektiği konusunda hepimizin aklında belirli düşünce 
kalıpları olduğundan ve kişileri bunlara göre yargılamanın 
toplumda çok yaygın olduğundan bahsetti.
Özellikle ataerkil toplumlarda karar verme mekanizmalarında 
daha çok erkekler söz sahibi ve kadınların aleyhine makas 
her geçen gün giderek açılıyor. Kadınlar erkeklere nazaran 
daha büyük engellerle karşılaşmakta, engelleri aşarak belli 
bir noktaya gelen kadınlar da başardıkları zaman yetenek ve 
performanslarıyla genellikle değerlendirilmemektedir.

Cam tavanların kırılması: kadınlar zirveye ulaşabilir mi?

Prof. Dr. Yeşim Şenol bunu şöyle açıklıyor; “Cam Tavan 
Sendromu” kadınların ve azınlıkların bir kuruluş içindeki üst 
düzey pozisyonlara yükselmelerini engelleyen yapay bir engele 
atıfta bulunan bir metafor.
Kadının yükselmesini engelleyen sebepler toplumdaki davranışsal 
veya örgütsel ön yargılardır. Yani ne yaparsan yap daha fazlasına 
ulaşamazsın. Toplumda kadınlar erkeklerden daha fazla çocuk 
bakımı ve ev işlerini üstlenirler, bu onlara bir nevi “annelik 
cezasıdır”. Çocuğu olan kadınların daha az ücret aldıkları, terfi 
edilme olasılıklarının daha az olduğu ve babalara, çocuksuz 
erkeklere ve çocuksuz kadınlara göre daha az yetkin olduğu algısı 
daha yüksektir.
Devlet, eğitim, bireyin kendisi, işverenler, akademik kurumlar 
bu tavanın kırılmasında rol oynayan birçok faktörden sadece 
bir kaçıdır. 2021 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi sıralamasına 
göre toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye 156 ülke içerisinde 
133. sırada yer almaktadır. COVID-19 salgını da Küresel Cinsiyet 
Uçurumunda kadın ve erkek arasındaki farkı arttırdı. Ne yazık 
ki, uçurumun kapatılması için tahmini süre 99,5 yıldan 135,6 

yıla yükseldi. Eğitim ve sağlık alanındaki cinsiyet uçurumu 
kapanırken, siyasette liderlik pozisyonlarındaki iş gücüne 
katılımda 2020 yılına göre geriye gidiş saptandı. 
Türkiye’de kadınların ve erkeklerin iş gücü istihdamına 
katılım oranlarına baktığımızda; her 100 erkekten 72’si iş 
gücüne katılırken; kadınlarda bu oran yalnızca %32 ile sınırlı 
kalmaktadır. OECD verilerine göre Türkiye’deki kadın doktor oranı 
%40’tır.
Sağlık sektörü kadın istihdamının fazla olduğu sektörlerin 
başında geliyor. Kadın hekimlerin uzmanlık alanı seçiminde ve 
kariyer planlama sürecinde cinsiyete dayalı ayrımcılık yaşadıkları 
gözlenmektedir. Hastanede çalışan kadınların özel yaşamlarında 
iş kaynaklı oluşan olumsuz etkilerin benzer konumdaki erkeklere 
göre daha fazla olduğu da gösterilmiştir.

Liderlik ve Kadın genel bakış açısı

Kadınların lider olmasına engel olan nedir? Duygusal, zayıf ya da 
aşırı hırslı olmaları mı? İşkolik olmaları mı? veya Çocuklarının ve 
bir ailelerinin olması mıdır?
Oysa liderlik cinsiyetten bağımsızdır. Bu nedenle, cinsiyet 
ayrımcılığına yönelik ortak tavır almak, “Kadınların kardeşliği” 
bakış açısını savunmak, evlilik ve çocuk bakımında ortak 
sorumluluk almak, yasal hakların arkasında durmak, talep 
etmek, vizyon sahibi olmak gerekiyor…
“Liderlik özelliği kadınların doğasında var; kadınlarımızın 
bu öğrenilmiş çaresizliğini nasıl öğrenilmiş iyimserliğe 
dönüştürebiliriz? İnsan kendi kendine nasıl liderlik eder? Liderlik 

figürünün bir cinsiyeti var mıdır? Kadın lider anlayışının erkek 
lider anlayışından bir farkı var mıdır? Kadınlarımız kitleleri 
etkilemek için kadın zarafetinden ödün vermeli midir?” panelin 
ikinci yarısında tüm bu sorulara yanıt arandı.
Panele çevrim içi bağlanan İlber Ortaylı’ya konu hakkındaki 
görüşlerini sorduk. İlber Ortaylı konuşmasında ülkemizde 
kadınların temsiliyetindeki asıl sorunun ekonomik özgürlüğü olan 
çalışan kadınlardan ziyade alt gelir grubu çalışmayan kadınlarda 
olduğunu, ülkemizin Cumhuriyet dönemi kazanımları ile beraber 
çok önemli mesafeler kat ettiğini, özellikle sağlık alanında 
kadınların temsiliyet oranının yüksek olduğunu ifade etti. 
Sorunu tüm Dünya’da paralel olduğunu, kadınların önündeki 
engellerin benzer ve liderlik potansiyelini etkileyen konulardan 
birinin cinsiyet farklılıklarının insan davranışlarına etkisi 
olduğundan bahsetti. Ve “Aslında kadın kendi kendinin lideridir” 
sözüyle konuşmasını bitirdi. 
Yazımı burada bitirirken, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bir sözünü sizlerle paylaşmak isterim.

“Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya 
mahkumdur.”

TATD Kadın komisyonu olarak cinsiyet ayrımcılığı üzerine bir 
farkındalık yaratmak için daha fazla organizasyonlarda yer 
almak ümidiyle. 
Sağlıcakla kalın…
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Mehmet Necdet Yıldız

Basketbol Acil Ligi

geri dönüyor

Basketbol tutkum çocukluk döneminden gelen bir sevdaydı 
benim için. Mahallede herkes futbol ile ilgilenirken, ben bir 
potanın peşinde önce lise yıllarında ve sonrasında da Celal Bayar 
Tıp Fakültesi’nde 5 sene basketbol takımında aynı tutkuyla 
devam ettim. Acil tıp asistanlığım süresince, zaman zaman boş 
vakitlerde arkadaş çevremle basketbol serüvenini sürdürmeye 
çalışsam da yeteri kadar işin içinde olamayıp hayatın, gündemin 
ve acilin stresli ortamında kavrulup giderken 2017’de uzman 
oldum. Çok geçmeden bir sene sonra mezun olduğum Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Kliniği’nin Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Serkan 
Emre Eroğlu TATD ‘Basketbol Acil Ligi’ projesinden bahsetti. 
Duyunca çocuklar gibi sevinip mezun olduğum acil kliniğinde 
takıma katıldım. Kaptanlık görevinde geçirdiğim 2 senenin 
ardından, 2021-2022 sezonu Basketbol Acil Ligi’nin organizasyon 
komitesinde yer aldım. 

2018-2019 sezonunda ilk etkinliğini 15 takımın katılımı ile 
başlayan, 2019-2020 sezonunda 14 takımla devam eden 
Basketbol Acil Ligine, yine pek çok etkinliğe olduğu gibi pandemi 
sebebiyle üzülerek ara vermek zorunda kaldık. Ülkemiz ve 
Dünya’daki aşılanmanın yaygınlaşması ile birlikte başlayan 
normalleşme adımları sadece benim değil; birçok acilcinin de 
özlemle beklediği BAL’ı tekrar potalara taşımak için çalışmalara 
başladık.  Bu özlemin kanıtı olarak 2021-2022 sezonuna katılan 
takımların sayısının 20’ye çıkması gösterilebilir sanırım. 
Pandeminin başından beri SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp uzmanı olarak çalışmaktayım. 
Ekim ayının başında uzmanlık eğitimimde büyük katkısı olan 
ve halen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 
eğitim sorumlusu olan Serkan Emre Eroğlu’nu ziyarete gittim. 
Kendisine herkesin basketbol ligini ne kadar özlediğini, hasretle 

Acil Tıp Uzmanı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, küçüklüğünden beri spora 
özellikle basketbola olan sevgisi TATD Basketbol Acil Ligi koordinatörlüğüne kadar uzanıyor. 
Acilden ve yaşattığı adrenalinde asla vazgeçemiyor. 
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arkadaşlarınız ile birlikte yaşayabilirsiniz.
Yeni sezonda maç sureleri ile ilgili de değişikler oldu. Önceki 
sezonlarda 20 dakikalık 2 periyoddan oluşan maçlar, bu sezon 
profesyonel liglerdekine benzer şekilde 8 dakikalık 4 periyodda 
oynanmaya başlandı. Maçlarımızda Türkiye Basketbol Ligi 
kuralları uygulanmaya devam ediyor.
2021-2022 sezonu Basketbol Acil Ligi 11 Aralık günü Doç.Dr. 
Serkan Emre Eroğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Takım 
kaptanlarına sertifikaları takdim edildikten sonra, İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Acil Tıp Kliniği ile Ankara Şehir Hastanesi Acil 
Tıp Kliniği arasındaki ilk maç ile müsabakalarımız başladı. Her ay 
iki gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda 16 takım 8’er 
maç oynanacak. 
Centilmenliğin kaybolmadığı, eğlencenin ve çekişmenin 
hissedildiği ilk hafta mücadelelerinin ardından tüm yenilikleri, 
teknik donanımları ve izleyicilerden olumlu tepkiler almak gurur 
vericiydi. Çok keyifli bir haftayı geride bıraktık. Geri bildirimlerin 
olumlu olması, EMPACT yürütme kurulunu ve EMPACT üyesi ve 
BAL Koordinatörü olarak beni çok motive etti.  
Ocak ayındaki maçları herkesin dört gözle beklediğini görüyorum. 
Hazirana kadar devam edecek olan müsabakalarımızın, sorunsuz 
ve sakatlık olmadan keyifle devam etmesini diliyorum.

maçları beklediğimizden bahsettim.
Serkan hocamın da en az benim kadar istekli olması 
motivasyonumu daha da arttırdı. Yaptığımız sohbetin ardından 
BAL koordinatörlüğünü üstlenmeye karar verdim ve hemen 
çalışmalara başladık. 
Haberin duyulmasının ardından 1-2 gün içerisinde İstanbul 
kliniklerinden BAL’a katılma talepleri gelmeye başladı. Bir yandan 
da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile maçların yapılabileceği spor 
kompleksi ile ilgili görüşmelerimize başladık. Geçmiş yıllarda 
bize ev sahipliği yapan Caferağa Spor Salonu’nu ayarlamamız 
yoğunluk sebebiyle imkansızdı. Teknik donanım ve kapasite 

yönünden benzer olan, Merkezi konumlu, benzer teknik donanım 
ve kapasiteye sahip “Müzahir Sille Spor Kompleksi” ile anlaşmaya 
karar verdik. Resmi duyurularımızın ardından, Eskişehir’den bir, 
İzmir’den iki, Ankara’dan üç, İstanbul’dan on dört olmak üzere; 
toplam yirmi kliniğin takımı organizasyonumuza başvurdu. 
Maç fikstürünü olaya biraz da heyecan ve eğlence katmak 
adına canlı yayında düzenlenen bir kura çekimi ile belirlendik. 
Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu senenin en beğenilen 
yeniliği, hakemlik hizmetini uzun yıllardır özel organizasyonlarda 
yapan ve ayrıntılı canlı istatistik bilgilerini veren bir firma olan 
Swish uygulaması üzerinden anlaşma sağlanması oldu. Swish 
uygulaması üzerinden, bireysel ve takım olarak her türlü istatiksel 
bilgilerle ve analizlere anlık ulaşabiliyoruz. Bu da hem oyuncuları 
motive ediyor hem de maçların daha heyecanlı geçmesini sağlıyor 
düşüncesindeyim.  
Bu seneki bir başka yenilik, geçen yıllarda TATD instagram 
(@turkiyeaciltipdernegi) kanalından canlı yayın ile 
izlenebilen maçları, bu sene TATD Youtube (youtube.com/c/
TürkiyeAcilTıpDerneği) kanalı üzerinden hem canlı yayınlamaya 
hem de kayıt altına alarak arşivlemeye başladık. Böylelikle 
nöbette olduğu için takımına desteğe gelemeyen izleyicilerimiz de 
maçları canlı veya banttan izleme imkanı bulabilecekler.
Genç Acil Tıp Uzmanları alt komisyonu olan EMPACT’ın desteği ile 
sürdürülen Basketbol Acil Ligi ile ilgili @EMPACT_TATD twitter 
hesabından veya @tatd_empact instagram hesabından anlık 
olarak maç skorlarını takip edebilir ve maç heyecanını sahadaki 
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Likya yolu, Karia yolu, St Paul yolu derken 2019 yılında tarih, 
doğa ve kültürün izinde Truva’dan Asos’a sloganıyla ülkemize 
kazandırılan yürüyüş yolu Troya kültür rotasını ve deneyimlerimi 
sizlerle paylaşacağım. 

2018 Troya Yılı kapsamında Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı 
(ÇATKAV) tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığında oluşturulan 
yürüyüş ve bisiklet yollarını içeren 120 km uzunluğundaki 
uluslararası standartlara uygun bir yoldur. Yolun kendi mobil 
aplikasyonu olması ve bu aplikasyon içerisinde tarihi alanların, 
köylerin, yemek yenebilecek yerlerin, marketlerin tek tek 
işaretlenmiş olması bu yolun oluşturulmasında ne kadar büyük 
emeğin olduğunun göstergesi. 
Hem mobil aplikasyonun hem de internet sitesinin (https://
www.troycultureroute.com) İngilizce seçeneğinin olması 
önümüzdeki yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışı çok daha 
fazla yürüyüşçünün bu yola rağbet göstereceğinin en büyük 
göstergesidir. 
“Daha önce gördüğüm ve yürümeyi çok istediğim bir 
rotaydı benim için”
Geçtiğimiz haziran ayının ortasında Sakarya-Düzce’de yaylalar 
arası yürüyüş planları yaparken meteorolojinin arka arkaya 
yaptığı fırtına uyarılarından sonra aklıma bir anda düşüverdi 
Truva yolunu yürümek. Ancak haziran ayında sıcaklıkların 
artması ve doğanın kuraklaşması kafamdaki en büyük soru 
işaretleriydi. Bir tatil planı yapıldıysa asla vazgeçmeyen ben, 
kafamdaki soru işaretleriyle birlikte İstanbul’dan Assos’a kadar 
yürüyüşe hazır olarak geldim. Marmara ve Batı Karadeniz’i vuran 
fırtının etkisiyle Çanakkale Bölgesi’nde de hava sıcaklıklarının 
düşmüş olması kafamdaki en büyük soru işaretini bir anda 

siliverdi. Rota aslında Truva antik şehrinden başlayıp Assos antik 
şehrinde bitiyordu. Assos bölgesindeki denizin yürüyüşümü 
güzelleştireceğine inanarak yolun en sonundan başladım iyi ki 
de öyle yapmışım yolun ilk kilometrelerinde sol tarafımda sürekli 
eşlik eden bir deniz ve Midilli Ada’sı manzarası mevcuttu. 

“Behramkale köyünden antik limana doğru inen virajları 
yolları hızlı adımlarla arşınladım”
Haziran ayının ortasında bir öğlen vakti Behramkale köy 
meydanına arabamı bıraktım. Yaklaşık 10 kg’lık sırt çantam, 
daha hafif olamıyordu, içerisinde çadırım, matım, uyku tulumum, 
yedek bir adet tişörtüm ve yüzme şortum mevcuttu. Mutfak 
malzemesi olarak kamp tüpüm, ultra hafif tencerem ve ocağım, 
kalorisi fazla ağırlığı hafif olduğu için çok sayıda noodle, kahve 
ve atıştırmalıklarım vardı. Son olarak köy marketinden aldığım 
2,5 lt’lik su ve ekmeğimle beraber sırtımdaki yük 13 kg’ımın 
üzerine çıkmıştı. İlk gün Behramkale köyünden Bektaş köyüne 
kadar yaklaşık 15 km’lik bir yolum vardı ve ben neredeyse 
öğlene kadar vaktimi yolda harcamıştım, bu yüzden olabildiğince 
hızlı olmalıydım. Assos kazı evinin hemen aşağısında yürüyüş 
yolunun tabelasını gördüm. Başlangıç noktama ulaşmıştım. Yol 
buradan antik limanı arkasında bırakarak batı yönüne doğru 
ilerliyordu ve sol tarafımda bana eşlik eden çok güzel bir deniz 
manzarası mevcuttu. Yürüyüş yolunun internet sitesinde rotayı 
içeren kml uzantılı dosyayı indirip cep telefonumdaki offline 
çalışan maps me uygulamasına yüklemiştim ancak buna çok 

Samet Bayram

Troya kültür yolu tarih, doğa ve kültürün izinde

Truva’dan Asos’a

Küçücük yaşlarda, ailesinin etkisiyle gezme tutkunu olan, lise yıllarında neredeyse tüm Türkiye’yi 
gezmiş, 2010 yılında başladığı Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni, yeni yerler görebilmek 
uğruna yarıda bırakıp seyahate çıkan tam bir gezme bağımlısı. 2019 yılında katıldığı Ümraniye 
Acil Ailesi’nin en yeni fertlerinden biri olup, uzman olduğu gün; uzunca bir dünya turuna çıkmanın 
hayallerini kurmaktadır. Ansızın bir dağ başında veya göl kenarında hatta Alp Dağlarında çadırı 
ve kamp sandalyesiyle denk gelebileceğiniz hem maceraperest hem de acilsever.  

fazla ihtiyaç duymadım. Yol o kadar güzel işaretliydi ki kafamı 
her çevirdiğimde başka bir taşın, ağacın, çalının üzerinde kırmızı 
beyaz uluslararası yürüyüş yolu işaretini görüyordum. 

“Plajlardaki kirlilik mültecilerden geriye kalan izlerdi 
aslında”
Rotanın ilk kilometrelerinde Assos Antik Liman’dan batıya 
ilerlerken sol yanımda yaklaşık 20-30 metre aşağımda ufak ufak 
plajlar mevcuttu. Bu ufak plajlar sadece patikayla yürünerek 
gelinebilmesine rağmen çok fazla kirliydiler, biraz ilerledikten 
sonra aklıma internette okuduğum bu plajlardan Midilli’ye 
mültecilerin kaçırıldığı aklıma geldi. Plajlarda çok fazla kaderine 
terkedilmiş eski kıyafetler, şişme can yelekleri ve ayakkabılar 
vardı. Bunlar mültecilerin ayak izleriydi. Bir süre daha denize 
yakın yürüdükten sonra yol içeriye doğru kıvrılmaya, tarlaların 
arasında ilerlemeye başlıyordu.  Yol hızlı yürümeye müsaitti ve 
ben de akşamın yaklaşmasıyla beraber hızımı artırarak yoluma 
devam ettim. 
“Yaklaşık 11 km’lik Assos kazı evi ile Kuruoba köyü 
arasında hiçbir su kaynağı bulmanız imkansız”

Kuruoba köyüne doğru ilerlerken bir süre antik yoldan yürüdüm. 
Köyün hemen altındaki ufak ormanlık alanda bir anda önüme 
ufak bir tilki atlıyor ancak beni görmesiyle kaçması bir oluyordu. 
Bu ormanlık alanda yaklaşık 200 metrelik bir irtifa kazanımı var 
ancak beni hiç yormadan köye ulaşıyorum ve köy meydanındaki 
çeşmeden sularımı yeniledim. Kuruoba köyünden Bektaş köyüne 
doğru yürüyüş yolu araba yolunun hemen paralelinden ilerliyor 
ve manzarası olmamasıyla biraz can sıkıcı ancak hızlıca 3 km’yi 
yürüyerek Bektaş köyüne vardım. Köy meydanındaki marketten 
soğuk içecek alıp, bir süre dinlendikten sonra bulduğum bir 
çalılık alanın içine çadırımı kurdum, akşam yemeğimi hazırlayıp, 
afiyetle yedim. Öğlen başladığım yolun daha ilk günden 15 
km’sini yürümüş olmanın etkisiyle erkenden uykuya daldım.  
“Yürüyüşün ilk etabından aklımda kalanlar 
manzarasının etkileyici olması, teknik gerektirmeyecek 
kadar kolay ve isteyen herkes için mümkün olması”
İkinci gün sabah çadırımın üzerine doğan güneşle erkenden 
uyanıyorum. 22 km’lik Bektaş-Gülpınar rotası var önümde. 
Erkenden başlıyorum yürümeye, sol tarafımda bu sefer biraz 
uzakta olsa da Midilli mevcut. Balabanlı köyünün biraz ilerisinde 
ana yolun ilk kez kuzeyine geçiyorum. Sonradan öğrendiğim 
rota üzerinde bu bölgede düzeltme yapıldığı ancak koordinat 
haritasının güncellenmediği o yüzden siz de yürümeye karar 
verirseniz sadece yoldaki işaretleri takip edin. Bu sırada önüme 
eski bir çeşme çıkıyor neredeyse sabah duşu alıyorum burada 
ormanın içerisinde. 

Ardından Koyunevi köyüne doğru antik olduğunu düşündüğüm 
taş yoldan yürüyorum ve birden yukarıdan köyü görüyorum. Eğer 
bir şeyler yemek isterseniz veya konaklamak isterseniz Koyunevi 
köyünde bir taş ev ve kendine ait restaurantı mevcut. Koyunevi 
köyünden 1,5 km ileride Bademli köyüne varıyorum. Bu iki köy 
arasında aşağıdaki düzlükteki tuzla ovası gözüküyor. Bademli 
köyünün bitiminde aşağıdaki dere yatağına iniliyor. Benim 
geçtiğim dönemde derede hiç su yoktu ancak dere yatağında çok 
güzel ağaçlar ve gölgesi mevcut burada matımın serip kısa bir 
uykuya dalıyorum. Uyanınca kahvemi yudumluyorum, öğlene 
kadar yaklaşık 10 km yürümüşüm. Dere yatağından batıya doğru 
biraz irtifa kazanıp anayolu tekrar geçiyorsun. Yolun bu kısmında 
köylerin sık sık gelmesi ve yol kenarındaki çeşmelerin varlığıyla 
su konusunda pek sıkıntı çekilmiyor. 
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Çeşmeden sonra 3 km boyunca çam ormanının içerisinde 
yol alıyorum önüme bir koyun sürüsü çıkıyor. Çobanla biraz 
muhabbet ediyorum çok alışık değiller yürüyenlere ancak böyle 
bir yürüyüş yolunun olduğunu biliyorlar. Ormanın bitiminde 
bu sefer Kocaköy var önümde, bu köy diğer köylere göre daha 
küçük, çeşme bile bulamıyorum içinde. Köyden yol batı yönüne 
vadi boyunca aşağıya doğru alçalıyor ardından kurumuş dereyi 
geçiyorum ve vadinin diğer tarafına geçiyorum. Önüme Gülpınar 
manzarası çıkıyor. Gülpınar Babakale yolundan karşıya geçip 
zeytin tarlalarının arasına doğru giriyor. Burada yaklaşık 3 km’lik 
bir yoldan ilerledikten sonra Gülpınar’ın çıkışına yani ikinci gün 
rotasının sonuna geliyorum. 

Buradan kısa bir yürüyüşle Gülpınar’daki Apollon Smintheion ören 
yerine ulaşabilmek mümkün, bu bölgenin Truva Antik Şehrinden 
sonraki en önemli yerini muhakkak ziyaret etmelisiniz. Gülpınar 
bu bölgenin en büyük yerleşim yeri, zincir marketler, konaklama 
ve yemek yerleri mevcut. İkinci günün rotasını tamamlamış 
olmama rağmen tarlaların arasında 4-5 km daha yürüyorum 
zaten dümdüz bir traktör yolundayım. Bir zeytin tarlasının içine 
giriyorum çadırımı kurup, akşam yemeğimi hazırlıyorum. 

“İkinci gün ile ilgili aklımda kalanlardan Gülpınar 
civarında tarlaların arasındaki yolun belki de yürüyüşün 
en sıkıcı kısmı ve ufak tefek tepelerden dolayı biraz 
zorlayıcı olduğunu düşünüyorum”
Üçüncü gün, Gülpınar Kösedere arasındaki 19 km’lık yolun ilk 
4-5 km’sini bir önceki günden yürümüş olduğum için önümde 14 
km’lik bir mesafe mevcut. Sabah erkenden yola çıkıyorum. Tuzla 
ovasındaki tarlaların içinden yola devam ediyorum, tarlalarda 
salatalık toplayan köylülerimiz salatalık ikram ediyorlar. Burada 
tuzla çayına varmadan önce tarlaların arasında bir antik roma 
köprüsüne rastlıyorum. Tarlaların içinde olduğuna bakmayın 
önceden tuzla çayı buradan akıyormuş ancak zamanla çayın 
getirdiği alüvyonların etkisiyle çayın akış güzergahı değişince 
köprü tarlaların içinde kalmış. 

“Kösedereliler genel olarak yürüyüşçülere karşı çok 
meraklılar ve yardımseverler”
Roma köprüsünün biraz ilerisinde yeni yapılmış köprüden 
tuzla çayını geçiyorum ve Kösedere’ye doğru traktör yolundan 
yürümeye devam ediyorum. Köye yaklaşık 5 km kala yanımdan 
geçen bir traktör duruyor ve “sıcakta yürüme gel seni köye 
kadar götüreyim” diyen bir amcanın traktörüne atlıyorum. 
Kösedere köyünün içerisinde dere kenarında birkaç market ve 
köy kahvehanesi mevcut buralarda karnınızı doyurabilirsiniz. 
Öğlen vakti köy içerisinde biraz oyalandıktan sonra köyün 
çıkışındaki çeşmeden suyumu doldurarak yola devam ediyorum. 
Kösedere’den patika kuzeye doğru ilerlerken yaklaşık 100 
metrelik bir tepeye çıkartıyor, tepelerin üzerinden yaklaşık 4 km 
yol alıp, 250 metre yükselerek Çamoba köyüne varıyorum. 

“Küçük bir market ve bir kahvehane yürüyüşçüler için 
bulunmaz nimetler”
Çamoba köyünün kenarından kuzey yönüne doğru yol 
yükselmeye devam edip, çam ormanlarının içerisine giriyor. 
Orman içerisinde yol Truva rotasının en yüksek irtifası olan 
330 metreye çıkıyor. Yürümeye ilk başladığım güne göre hava 
epey ısınmış, haziran sıcaklık ortalamasına ulaşılmış durumda. 
Ormanın içerisinde olmamın ve biraz da yüksekliğin etkisiyle 
sıcaklığı çok hissetmeden Tavaklı köyüne doğru koşar adımlarla 
ilerliyorum. Tavaklı köy meydanındaki kahvehaneye uğrayıp 
kendime içecek bir şeyler söylüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar 
kahvehanede tanıştığım Ceyhun Abi’den bölge hakkında güzel 
bilgiler öğreniyorum. 

“Truva yolunun en zorlayıcı kısmı Alemşah köyüne giden 
patikalar”

Truva yolunu yürümeye karar verdiyseniz muhakkak köy 
kahvehanelerini uğrayın yöre halkının ne kadar ilgili, yardımsever 
ve sıcakkanlı olduğunu yakından görün. Akşamüzeri Tavaklı’dan 
yola çıkıyorum ve 4 km ilerideki Alemşah köyü hedefim önce 
bir süre tarla içerisindeki patikalarda yol aldıktan sonra bana 
göre yolun en zorlayıcı olan yerine geliyorum yaklaşık 20-25 
metrelik vadi içerisine dik bir patikayla yavaş adımlarla iniyorum. 
Herhangi bir zorluğu yok aslında ama Truva yolu yürümek için 
çok kolay olduğundan burası biraz zor geliyor insana. 

Vadinin dibinde çok ince akan bir dere var ve dereden karşıya 
geçip vadinin diğer tarafına geçiyorum. Alemşah köy merkezinde 
kısa bir mola veriyorum. Bu köydeyse maalesef market veya 
kahvehane mevcut değil, köy meydanında bir çeşme bulmak 
ise sevindirici. Yaklaşık 25 km yürümüş olmama rağmen yola 
devam etmeye karar veriyorum. Hava kararmadan bir sonraki 
köy olan Akçakeçili’ye varmam gerekiyor diye düşünüyorum. 
Alemşah Akçekeçili arası yaklaşık 5,5 km genel olarak tarla 
kenarından patika yol şeklinde ilerliyor burada tarlalar ekilmiş 
ve mahsuller yerde olduğu için zaman zaman işaretleri görmekte 
zorlandım. Köyün girişine vardığımda hava neredeyse kararmak 
üzereydi ve rota köyün kenarından devam ettiği için ben de 
rotayı takip ederek köye uğramadan yoluma devam ettim, köyü 
yaklaşık 1-1.5 km geçtikten sonra neredeyse kararmış havada 
deniz manzaralı bir yer bulup çadırımı kurdum. Önümde çok 
güzel bir deniz ve Bozcaada manzarası vardı. Bugün inanılmaz 
yorulmuştum. İlk iki güne göre hava çok daha sıcaktı ve 
neredeyse 30 km yol yürümüştüm. Akşam yemeği bile yapmadan 
ılık bir yaz akşamında uykuya daldım. 
“Üçüncü günün önerileri; Gülpınar – Kösedere arası 
yolun en sıkıcı rotası olabilir. Gülpınar köy merkezine 
gelip dolmuşla Kösedere köyüne geçerseniz herhangi bir 
şey kaybetmiş olmazsınız. Kösedere’den Akçakeçili’ye 
kadar uzanan rota ise çok güzel bir doğa yürüyüşü 
güzergahı.”
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Dördüncü günümde bir önceki gün fazla yürümüş olmamın 
etkisiyle bu sefer biraz daha geç uyanıyorum. Akçakeçili’de 
bulunduğum tepe üzerinden deniz kenarına inip hızlıca denize 
girmek istiyorum günlerdir yoldayım ve hiç duş almamış olmanın 
verdiği rahatsızlık mevcut. Burada plajda kocaman çınar ağaçları 
mevcut, çınar gölgesinde biraz uyuyorum denize giriyorum 
çünkü canım artık yürümek istemiyor. 3 günde 70 km’den 
fazla yol yürümüşüm, hava artık gerçek bir haziran sıcağı ve 
insanın adım atası bile gelmiyor. Öğlen uzunca bir süre plajda 
vakit geçiriyorum. Bir süre sonra tekrar yola koyuluyorum plaja 
paralel ağaçların altından yaklaşık 5 km kadar yürüdükten sonra 
Alexandria Troas antik kentinin yanından anayola varıyorum. 
Eğer sizin de benim gibi su sıkıntınız olursa, yaklaşık 1 km yol 
yürüyerek Dalyan Köyü’nün merkezine inebilirsiniz. Burada deniz 
kenarında birkaç adet işletme ve çay bahçesi mevcut. Bir yere 
oturup karnımı güzelce doyuruyorum. Su stoklarımı yenileyip 
Dalyan köyünden Troas antik şehrine doğru yola çıkıyorum. Troas 
ören yerinin girişi ücretsiz, genel olarak düzenli bir restorasyonun 
yapılmadığı bir antik şehir, içerisinde bir tur atıyorum ve anayolda 
kısa bir süre yürüdükten sonra patikayla beraber tarlaların 
arasına traktör yoluna doğru giriyorum. 

Yaklaşık 7-8 km ileride hedef noktam Geyikli var, ancak 
yorgunluğumun etkisiyle o kadar yavaş yürüyorum ki, Geyikli’ye 
2-3 km kala havanın kararmak üzere olması nedeniyle ağaçların 
arasına çadırımı kuruyorum. Gece uyurken birkaç kez çadırımın 
etrafında bir şeylerin yürüdüğünü hissediyorum ufak bir gürültü 
çıkarıyorum ve ses uzaklaşıyor. Tilki olduğunu düşünerek, 
uyumaya devam ediyorum. 

“Rotanın belki de en zorlayıcı yeri burasıydı. Su 
kaynaklarının çok kısıtlı olması, özellikle yaz 
mevsiminde en önemli dezavantaj olabilir. Troas antik 
şehri ve Dalyan köyünün avantajları rotayı güzelleştiren 
noktalardı.”

Beşinci gün uyanmakta zorlanıyorum. Bedenimin üzerinde 
kümülatif birikmiş bir yorgunluk mevcut. Saat 10 gibi ancak yola 
çıkabiliyorum. Önümdeki 2 km’yi hızlıca yürüyüp yüksekten 
Geyikli manzarasıyla karşılıyorum. Köyün içerisine doğru inip 
ilk bulduğum camide duş alıyorum. Köy merkezinde lokantada 
yemeğimi yerken, yürüyüşü sonlandırmam gerektiğine karar 
veriyorum çünkü artık İstanbul’a dönmek zorundayım nöbetler 
beni bekliyor. 

Geyikli’den Behramkale’ye doğru yola çıkıyorum, arabamı alıp 
geri dönüş yoluna koyuluyorum. Yorgunum ancak çok mutluyum, 
sıcağa rağmen yaklaşık 4 günde 90 km’ye yakın yol yürümüş 
olmanın verdiği keyif ise paha biçilemez. 
Rota hakkındaki izlenimlerime gelirsek daha önce yurt içinde 
ve yurt dışında yüzlerce km yürümüş biri olarak bu yolun 
işaretlemesi harikulade güzel. Neredeyse hiç koordinat haritasına 
bakmadan yürüyebiliyor insan. Zorluk seviyesine gelirsek 
herhangi bir doğa yürüyüşü tecrübesi olmayan bir insanın bile 
yürüyebileceği kolaylıkta. Deniz ve doğa manzaralarının keyfiyse 
bambaşka. 
Daha önce hiç sırt çantalı yürüyüş tecrübeniz yoksa günübirlik tek 
etap şeklinde veya tematik yürüyüş yapmaya uygun bir yol Troya 
Kültür Yolu. Aynı zamanda çeşitli tur firmaları bu yol üzerinde 
konaklamalı yürüyüş turları yapmakta bu turlardan herhangi 
birine katılarak benim gibi sırtında 12 kg yük olmadan kolayca 
yürüyüş yapabilirsiniz. 
Biz acil tıpçılar gibi sürekli yüksek stres altında çalışan insanlar 
içinse uzun mesafeli doğa yürüyüşleri stres atmaya birebir. 
Stresten uzak doğanın içinde keyifli bir yolculuk yapmak 
istiyorsanız hiç düşünmeden Troya yoluna gidin…

İbrahim Sarbay

Tom Fadial:
“Algoritmalar kurarak, 
kavramların oturmasını 
sağlıyorum”
Herkese merhaba,
Tom Fadial’ı ilk olarak Ddxof (..’nın Ayırıcı Tanısı) web sitesindeki 
temiz ve basit algoritmaları sayesinde tanıma fırsatı buldum. 
Algoritmaların Türkçeye kazandırılması sürecinde elinden geleni 
yaptı. İlerleyen dönemde ise Gistalt, Nerve Block ve ECG Stampede 
uygulamaları ile tıp dünyasına katkıda bulunmaya devam etti. Bu 
yazımda biraz kendisini tanıtmak ve projeleri ile ilgili biraz bilgi 
vermek istedim.  

Tom Fadial kimdir?

Tom Fadial; Houston, Teksas'ta bir Acil Tıp uzmanı olarak 
çalışıyor. Aynı zamanda, Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Merkezi'nde (UTHealth) Acil Tıp asistanlarının eğitimine katkı 
sağladığı bir uzmanlık eğitim programında görevine devam 
ediyor. Dr. Fadial’ın görevleri bu kadarla sınırlı değil. McGovern 
Tıp Okulu'ndaki tıp öğrencilerinin eğitimlerine de yardımcı oluyor. 
Mezuniyet sonrası klinik meslek hayatının dördüncü yılında olan 
Dr. Fadial “Öğrenecek çok şeyim var ama işimi seviyorum” diye 
ekliyor. 
Tıp fakültesine gitmeden önce, serbest arayüz tasarımcısı olarak 
çalışmış. Web ve mobil uygulama tasarımı ve geliştirilmesine olan 
ilgisi bu dönemde kendini göstermiş.

Tom Fadial’ın rutin bir günü nasıl geçiyor? 

İşimle ilgili harika olan şey, rutininin olmaması! Houston'da 
vardiya sürelerinin değişebileceği yoğun iki hastanenin acil 
servislerinde aktif olarak çalışıyorum. Acil serviste olmadığım 

zamanlarda genellikle tıp eğitimi projeleri üzerinde çalışıyorum. 
İş dışında koşmak, bisiklete binmek veya egzersiz yapmak gibi 
aktivitelerle aktif olmayı seviyorum.

Peki sizin gibi hem eğitim hem teknoloji aşığı birinin 
bilgisayar kurulumunuz nedir? Hangi akıllı telefonu 
kullanıyorsunuz?

15 yıldan fazla bir süredir Apple kullanıcısıyım. Şu anda 
kodlamalarımın çoğunu 2018’de edindiğim MacBook Pro'da 
yapıyorum ancak yeni bir M1'e yükseltmekten heyecan 
duyuyorum. Her daim kullandığım akıllı telefonum bir iPhone X, 
ancak bazı eski Android telefonlar ve bugüne kadar en sevdiğim 
kişisel telefonum olan iPhone SE dahil olmak üzere birkaç cihazı 
test işleri için yanımda bulunduruyorum.

Günde ortalama kaç saatiniz internette geçiyor?
 
Muhtemelen çok fazla. Verileri seviyorum ve çeşitli projelerde 
harcanan zamanı kaydetmeme ve düzenlememe yardımcı 
olan bir zaman takibi uygulaması kullanıyorum. Klinik olarak 
çalışmadığım ve eğitim projelerime odaklandığım günlerde, 
yaklaşık 8-10 saat bilgisayar başında vakit geçiriyorum. Klinik 
günlerinde 1-2 saate yaklaşıyor ve izin günlerinde bağlantıyı 
tamamen kesmeye çalışıyorum. “Twitter ve Reddit gibi 
sosyal medya uygulamalarını silerek cep telefonumda 
geçirdiğim süreyi mümkün olduğunca sınırlamaya 
çalışıyorum.”

Çiçeği burnunda bir acil tıp uzmanı. Yazmayı, çeviri yapmayı ve kodlamayı seviyor. Bilimde açık 
erişimi savunuyor, öğrendiklerini paylaşmaya bayılıyor. 15 yıldır blog yazıyor ve yönetiyor.
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Peki sizin özellikle kullandığınız favori kısayolunuz veya 
hack'iniz nedir?

Klavyenin kısayollarını kullanmayı tercih ediyorum.  Klavyemin 
komut kısayollarına o kadar hakimim ki, bilgisayarımda 
gezinmek için trackpad’i nadiren kullanıyorum.

En tutkulu kullandığınız uygulama ve yazılımlar 
nelerdir? Neden?

Tasarım için Sketch'i ve geliştirme için TextMate'i seviyorum. 
İkisi de çalışmayı çok daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Sketch 
ile, tasarım konseptlerinden aslına uygun prototiplere hızla 
geçebiliyorum. TextMate özünde basit bir metin düzenleyici, 
ancak işe yarayan bir şey bulduğunuzda değiştirmek gerçekten 
zor oluyor. TextMate süper basit. Daha yeni ve daha gelişmiş kod 
düzenleyicileri denedim ama kendimi dönüp dolaşıp TextMate 
içinde buluyorum.

Harika projeleriniz olduğunu biliyoruz. Bize biraz 
onlardan bahseder misiniz?

Ddxof (www.ddxof.com), ilk tıbbi web sitem/uygulamam ve hala 
favorim diyebilirim. Web sitesini tıp fakültesinde en sevdiğim 
doktorlardan ve akıl hocalarımdan birinin karar mekanizmasının 
nasıl işlediğini gördükten sonra kurdum. Öğrenmeme yardımcı bir 
uygulama olarak başladı. Algoritmaları çizmenin beni kavramları 
anlamaya zorladığını ve onları hatırlamama yardımcı olduğunu 
keşfettim.

ECG Stampede (www.ecgstampede.com) ise insanların EKG'leri 
nasıl yorumlayacaklarını ve triyaj yapacaklarını öğrenmelerine 
yardımcı olan bir oyun aslında. Sinir Bloğu (www.nerveblock.app) 
uygulamasına gelirsek, en son uygulamam bu. Landmark tabanlı 
ve ultrason kılavuzluğunda sinir blokları gerçekleştirmenize 
yardımcı olacak bir araç geliştirmeyi hedefledim. 

Verimlilik sürecinizi nasıl sürdürüyorsunuz. Bizimle 
birkaç ipucu paylaşır mısınız?

Dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmeye çalışıyorum. Hedeflerimi 
mümkün olduğunca küçük ve ulaşılabilir tutmaya çalışıyorum 
ve tabii ki elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir 
oturuşta en az 3-4 saatimi bir projeye ayırarak, sprintler halinde 
(tabii ki yoğun kafeinli) çalışmayı seviyorum. Her sprint/çalışma 
günü için neyin tatmin edici bir başarı olacağına, başlamadan 
önce karar veriyorum, hedeflerimiz belirliyorum. Çünkü bunun 
hem beni anlamlı bir dönüm noktasına ulaşmaya ittiğini, hem 
de bana başarılı olduğumu hissederek rahatlayabileceğim bir 
bırakma zamanı sağladığını fark ettim. Asana uygulaması, 

planlarıma bağlı kalmama yardımcı olan harika bir proje yönetim 
aracı.
Peki benim de çok merak ettiğim bir konu olan Gistalt'ın 
hikayesini, uygulamayı oluşturmaktaki amacınız neydi?

Gistalt’ı aslında, “klinik gestalt’ın” öğretilip öğretilemeyeceğini 
öğrenmek için geliştirdim. Bir tıp öğrencisi veya başka bir 
stajyerin, bir hastanın ağır hasta olup olmadığını ayırt etmesi zor 
olabilir. Klinik geştalt dediğimiz becerinin nasıl öğretileceğine dair 
net bir konsept yok. 

Gistalt, öğrencilerin bu algıyı geliştirmek için yeterli sayıda hasta 
görmelerini beklemek yerine, kısa hasta sunumları yardımıyla 
oyuncuları ciddiyeti seçmeye teşvik ederek beceriyi öğretmeye 
dayalı bir program. Gönüllü uygulama kullanıcıları, mümkün olup 
olmadığını anlamak için veri toplamama yardımcı oluyorlar!

Son olarak bizlere söylemek istediğiniz başka bir şey 
var mı?

Türk Acil Tıp camiasını ve yaptığınız harika çalışmaları takdirle 
izliyorum!

Bugün sizlere sadece Acil Tıp için değil tüm tıp dünyasındaki 
teknolojik yenilikler ile ilgili ufak kapılar açmaya çalıştım. 
Uygulamaları kendinizin deneyip karar vermesi tabii ki çok daha 
verimli olacaktır. Eminim sizlerin de hoşuna gidecek farklı bir sürü 
uygulama mevcuttur. Acil Tıp gibi yenilikçi ve dinamik bir branşta 
bu teknolojik ilerlemeleri deneyimlemeden yanından geçip 
gidemeyiz. Bugünlük benden bu kadar bir sonrası konumuz ve 
konuğumuz ile tekrardan görüşmek dileğiyle … 

iOS ve Android’de kullanılabilen Gistalt, çeşitli klinik 
senaryolar vererek durumun ciddiyetini belirlemenizi 
isteyen bir çeşit oyun.  

Çağlar Kuas

Acil Tıp içinde bir yan dal
Çocuk Acil Çalışma 
Grubu

Bugün Acil Tıp camiasında çok tanınan, Türkiye’de Acil Tıbbın 
ilk kuruluşundan bu yana gerek ulusal gerekse uluslararası 
platformlarda elinden gelen her türlü gayreti ve desteği sarf 
etmekten asla geri durmayan değerli hocamız Prof. Dr. Cem 
Oktay’ı konuk ediyoruz. Kendisi ile Acil Tıp üzerine konuşmak 
istesek büyük ihtimal günler yetmez bize anlatacaklarını 
özetlemeye. Bugün farklı bir konu – tabii ki yine Acil Tıp ile 
bağlantılı – bir konu üzerine konuştuk. TATD Çalışma gruplarının 
her geçen gün artan gücüne bir yenisi daha eklendi: “Çocuk Acil 
Tıp Çalışma Grubu”. Yurtdışında yan dal olarak işleyişini devam 
ettiren birkaç branştan biri olan Çocuk Acil Türkiye’de halen Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığının tek elinde devam ediyor. 

Cem Hocam Hoş geldiniz!

Öncelikle bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul 
ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sorularımıza başlamadan 
önce kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. İki yıldan 
biraz fazla mecburi hizmet yaptıktan sonra 29 Ağustos 1995 
tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim 
Dalında uzmanlık eğitimime başladım. Bildiğiniz gibi bu anabilim 
dalı Türkiye’deki ilk kurulan acil tıp ana bilim dalıdır ve ben de 
ilk asistanlardanım. Burada ihtisasımı tamamladıktan sonra 1999 
yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine uzman hekim olarak 
geçtim. 2001 yılından beri de akademik kadroda aktif olarak 
çalışmaya devam ediyorum.

Sizinle bugün genel olarak Çocuk Acil Tıbbı üzerine 
konuşacağız ama öncelikle yakın zamanda 7. Avrasya 
Acil Tıp Kongresi ve 17. Türkiye Acil Tıp Kongresi 
düzenlendi. Kongrede Çocuk Acil Tıbbı açısından önemli 
isimler konuşmacı olarak katkıda bulundu. Sizin için 
kongre nasıl geçti?

Kongre oldukça verimli ve bir o kadar da yoğun geçti benim 
açımdan. Hiç boş zaman bulamadık hatta pek çok zaman aynı 
anda birden fazla yerde olmamız gerekiyordu. Çocuk acil tıp 
konusunda da çok güzel gelişmeler oldu. TATD Çocuk Acil Tıp 
Çalışma Grubu yüz yüze ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gerek 
Türkçe salonlarında gerekse de EACEM salonunda yapılan paneller 
oldukça etkiliydi ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Akdeniz TF mezunu. Anadolunun çeşitli köşelerinde çalıştıktan sonra ESOGÜ Acil Tıp 
Kliniğininde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Çocuk travma, ultrasonografi ve Angelopoulos 
sineması ilgi alanlarıdır. Üniversite sıralarında başlayan sinema okur-yazarlığına acil tıp 
alanında devam etme niyetindedir. 7. dönem ATAB yönetim kurulu üyesi ve Ilgın'ın babasıdır.
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Çocuk acil tıp grubunun ilk yüz yüze toplantısı da 
kongrede yapıldı fakat daha öncesinde kurulan bir 
çalışma grubu olduğunu biliyoruz. Bu çalışma grubunun 
öyküsünü bize anlatır mısınız?

Aslında öyküye daha öncesinden başlayayım. Türkiye Acil Tıp 
Derneği (TATD) bildiğiniz üzere 1995’te kuruluyor. TATD’nin 
kuruluş amacı acil tıp ile ilgili bütün alanlarda, hastane öncesi 
ve afet de dahil, hastaların daha iyi acil sağlık hizmeti almasını 
sağlamak ve hekimlere aynı zamanda topluma eğitimler ve 
katkılar sağlamaktır. 

Uzmanlığın ilk yıllarında daha çok uzmanlık eğitiminin müfredatı 
kapsamında çalışıldı. Bu müfredat kapsam içerisinde, uzmanlık 
eğitim sırasında çocuk hastalıkları rotasyonu mevcuttu. Çünkü acil 
hekimlerinin temel görev tanımında “Her yaş grubundan hastaya 
bakar” cümlesi de vardır. Zaten günlük pratiğimizde, özellikle 
eğitim ve araştırma hastaneleri dışındaki kurumlarda çalışan 
acil tıp uzmanlarının hizmet verdiği hasta popülasyonu her yaş 
grubunu kapsıyor. Zamanla eğitim müfredatının genişlemesi ve 
2000’li yılların ortasında çocuk acil tıp yan dalının oluşması ile 
birlikte bazı uzmanlık eğitimi verilen kliniklerde uzmanlık eğitimi 
boyunca görülen çocuk hasta oranı azaldı. Rotasyon süresi de 
2009’dan sonra 2 aya indirildi. Bunların etkisi ile alana çıkan 
acil tıp uzmanları çocuk hastaların bakımında bazı ihtiyaçlar 
hissettiklerini belirttiler. Özellikle uzmanlarımızdan gelen bu 
teklif üzerine TATD çatısı altında 2019 sonunda bir Çocuk Acil Tıp 
Çalışma Grubu kurulması planlanarak, hekimlerimizin sürekli 
tıp eğitimi kapsamında Çocuk Acil Tıp konusunda da kendilerini 
yenilemeleri için bir girişimde bulunuldu. Bunun üzerine TATD 
Başkanlığına sunulan dilekçe sonrası 6 Ocak 2020 tarihinde TATD 
Yönetim Kurulunun onay vermesi ile TATD Çocuk Acil Tıp Çalışma 
Grubu kuruldu. 

Buradaki temel hedef; çocuk hastaların bakımı için acil sağlık 
hizmetlerinde görev alan ulusal ve uluslararası tüm hekimler ve 
kuruluşlar ile iş birliği sağlamak, çocuk acil tıp ile ilgili klinik, 
eğitimsel ve yönetimsel konularda bilgi paylaşımı yapmak, çocuk 
acil tıbbının geleceği için üst otoriterler ile iletişimi sağlamaktır. İlk 
duyurular yapıldıktan sonra üyelikler alındı, ancak pandeminin 
araya girmesi ile ilk etapta hiç yüz yüze gelemeden online 
toplantılar ile faaliyet göstermeye başladık. 2020 yılı sonunda 
2021 yılı için planlanan hedeflere yönelik olarak webinar ve kurs 
programları oluşturduk. 

Günümüzde Acil Tıp uzmanları çocuk hasta bakımında 
önemli bir yer tutuyor. Geçmişten günümüze çocuk acil 
tıp nasıl bir yol kat etti? Acil tıp uzmanları acil serviste 
çocuk hasta bakımının neresinde duruyor?

Ülkemizin sağlık alt yapısına bakarsak aslında hepimiz tıp 
fakültesinin 4. yılında yaklaşık 2 ay teorik ve pratik ve 6. yılında 
ise yaklaşık 2 ay uygulama kapsamında çocuk stajlarına sahibiz. 
Tıp fakültesi mezunları daha önceki yıllarda da teorik düzeyde 
çocuk hastalıkları ile ilgili eğitimler almaktaydı. 

Yani Tıp fakültesinden mezun olan hekimler özellikle birinci 
basamağa çıktıklarında, eskiden sağlık ocağı düzeyinde şimdi 
aile hekimliği düzeyinde, pratik olarak çocuk hastaların sağlık 
sorunları ile ilgileniyorlar. İki yıldan biraz daha uzun bir süre 
mecburi hizmet yaptığımı söylemiştim. Bu mecburi hizmet 
sırasında çalıştığım ilçe 7000 nüfusluydu ama sağlık ocağının 
kapsadığı nüfus 21000’e kadar çıkıyordu. İlçedeki bütün 
çocuklara biz pratisyen hekimler hizmet veriyorduk. Çocuk 
hastalıkları ile ilgili çok sorunlu durumlarla karşılaştığımızda 
en yakın ilçe 30 km uzaktaydı sadece orada Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları uzmanı vardı. Hastaları oraya ya da il merkezine sevk 
ediyorduk. İl merkezi de yaklaşık 100 km uzaktaydı. 

Tabi hekim olarak hepimizin her yaş grubundan hastaya bakma 
sorumluluğu var. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı bir 
uzmanlık ana dalı ve bu uzmanlık düzeyinde yapılabilecek çok 
daha detaylı uygulamalar var. Hatta bu ana dalın da kendi içinde 
çok sayıda yan dalı var. Çocuk Acil yan dalı, Acil Tıp ana dalı kabul 
edildikten yaklaşık bir on yıl sonra kabul edilen bir yan dal. Acil 
servisler özellikli alanlarıdır. 

Acil servis başvuruları sınırlandırılamaz, her yaş grubundan 
hasta günün 24 saati her türlü yakınma ile başvurabilir. Çocuk 
hastalar için çocuk acil servisleri bu amaçla hizmet vermektedir. 
Bu yüzden çocuk acil servislerindeki hizmetin kalitesinin 
geliştirilmesi, görev yapan hekimlerin eğitiminin daha bilimsel 
olması tabii ki hepimizin istediği bir şeydir. Bu da yan dal 
kurularak gerçekleşti. Ancak ülkemizde halen çocuk hastalara, 
özellikle acil servislerde ya pratisyen hekimler ya da Acil Tıp 
uzmanları hizmet vermektedir. Özellikle daha kritik durumlardaki 
vakalara müdahale edenler Acil Tıp uzmanları oluyor. Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları çoğu kez sayıları yeterli olsa 
bile hastanelerde konsültan olarak görev yapmakta ya da sadece 
gündüz saatlerinde çalışmaktadır. Bu durum özel hastaneler 
için de geçerlidir. O yüzden çocuk acil sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi için burada görevli olan herkesin istisnanız olarak 
hizmet içi eğitim alma ihtiyaçları vardır. Bu durum günümüzde 
Dünya’da birçok ülkede de benzer şekilde yürütülmektedir. Çocuk 
hastalıkları uzmanı ve yan dal uzmanı sayısı acil servislerdeki 
çocuk hastalarının tümüne bakacak kapasitede olmadığı için, 
hekimler ve Acil Tıp uzmanları bu hizmetin içinde mutlaka 
bulunmak zorundadır.

Ülkemizde Çocuk Acil yan dalına geçiş sadece Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için mümkün olmakta. 
Dünya genelinde Çocuk Acil Tıbbının akademik 
yapılanması açısından durum nedir? 

Dünyada, örneğin ABD’de, Acil Tıp uzmanlık eğitimi 1970’lerde 
başlıyor. 1979 yılında ise Acil Tıp uzmanlığı, Amerikan Yeterlik 
Kurulu tarafından bir uzmanlık dalı olarak kabul ediliyor. 
1991 yılında, yani kuruluşundan 12 yıl sonra Çocuk Acil Tıp 
yan dal uzmanlığına başlama şansı, acil tıp uzmanlık eğitimini 
tamamlayan hekimlere de veriliyor ve yan dal olarak kabul 
ediliyor. 

Yani şu an ABD’de hem Acil Tıp uzmanları hem de Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları uzmanları Çocuk Acil Tıp yan dalını yapabiliyorlar. 
Hatta Acil Tıp uzmanları 2 yıl süre ile eğitim alıyorken Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları 3 yıl yan dal eğitimi alıyor. 
Bunun nedeni, Acil Tıp zaten bir uzmanlık alanı ve bizlerin 
eğitiminin köşe taşı acil hasta yaklaşımı olduğundan çocuk acil tıp 
eğitimi bizim için daha kısa oluyor aslında. Bu eğitim sürecinde, 
çocuk yaş grubuna özgü farklılıklar ve farklı hastalıklar üzerine 
odaklanılıyor. Çocuk hastaların acil başvuruları, çeşitli girişimler 
temel müfredat konuları ve yenidoğan bakımı, yenidoğan yoğun 

bakım gibi özellikli alanlar da yine bu müfredattın konuları 
arasında yer alıyor. 

Genel olarak tüm Dünya’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
uzmanlığı eğitimi sırasında travma hastalarının bakımı yeterince 
sağlanamıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı ana 
dalının eğitim müfredatına bakarsak, dört yıllık uzmanlık 
eğitiminde acil servis rotasyonları sadece 2 ay; yani Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olan bir kişi çok kısıtlı bir süre 
içerisinde acil servis rotasyonu ile eğitimini tamamlıyor. Bu 
süreye bakıldığında aslında, acil serviste acil yaklaşımın temel 
prensiplerini almanın yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. 
Aynı şekilde İngiltere’de Çocuk Acil Tıp yan dalı hem erişkin Acil 
Tıp uzmanlarına hem de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları 
için tanımlanmış. Burada her iki uzmanlık alanı için de 2 yıllık 
bir eğitim süresi tanımlanmış durumda. Türkiye’de de şu an 
için gerçekleşmesi beklenen durum benzerdir. Çünkü Acil Tıp 
uzmanı sayısı hızlı bir şekilde artmakta ve Acil tıp uzmanları 
zaten rutin işleyişleri içerisinde bu hizmeti yapmaktadır. Ayrıca 
birçok uzmanlık eğitimi kurumunda çocuk travma hastaları başta 
olmak üzere çocuk hastaların bakımı da Acil Tıp Anabilim Dalları 
tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle ortak bir eğitim programı 
oluşturularak Acil Tıp Anabilim Dallarında Çocuk Acil Tıp Yan dalı 
kurulması ve eğitim müfredatına dahil edilmesi gereklidir. 

Dünya’da özellikle ABD’de ilk yıllarda Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları uzmanları daha çok Çocuk Acil Tıp yan dalını tercih 
ederken şu an için Acil Tıp uzmanları daha çok sayıda bu yan dalı 
tercih ediyorlar. Bu yan dalın çalışma dinamikleri de Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları uzmanları için çok farklıdır. Çünkü, Acil Tıp doğası 
gereği zaten 7 gün 24 saat çalışan bir uzmanlık dalı ve çalışma 
esasları zaten bunun üzerine kurulduğundan, uzmanlık eğitimi 
yapanlar bunu kabullenerek geliyor. Ama diğer uzmanlıklarda 
7 gün 24 saat bu işi yapmak istemeyen kişi sayısı daha fazla 
olabiliyor. Bunu günümüzde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
uzmanlarının Çocuk Acil Tıp yan dalını tercih etmemesinden ve 
kadroların boş kalmasından da görebiliyoruz. Hatta ABD’de 
bir süredir çocuk acil servislerinin giriş ve triaj alanları farklı 
olmasına rağmen erişkin acil servislerle mimari olarak aynı 
alanda olacak şekilde ve tüm alanların idari işletmesinin 
sorumluluğu Acil Tıp Anabilim Dalları idarecisinde olacak şekilde 
planlanmış durumdadır. Çocuk Acil Tıp uzmanları, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları uzmanı dahi olsa Acil Tıp Anabilim Dalları altında 
kadro alarak görevlerini yapıyorlar. 

Türkiye’de de benzer tam net olmamakla birlikte uygulamaları 
görüyoruz. Acil servisler sadece “Acil Servis” diye geçiyor. 
Örneğin; SGK yaklaşımına baktığınızda, acil servislerin çocuk için 
ayrı erişkin için ayrı kabul edilmediğini, tek bir yönetimsel alan 
olarak dikkate alındığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı 
Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ’ine de bakarsak, Acil Servisler bir bütün 
olarak tanımlanmakladır.     



ACİL TIP BÜLTENİ 53DOSYA52 MAKALE

Erişkin acil tıp uzmanları çocuk hastalara sağlık hizmeti 
sunumunda önemli bir yer tutuyor. Bu konuda çekirdek 
müfredatımız ne kadar yeterli?

Müfredatımıza bakarsak, Çocuk Acil yan dalı için olan müfredat 
ile birkaç başlık hariç neredeyse birebir eşleşiyor diyebiliriz. 
Ancak eksiklikler var tabii ki. Bu içeriklerin rotasyonlarda 
tamamlanması gerekiyor. Ancak rotasyon hedefleri de kısıtlı ve 
rotasyonların verimliliğini tartışmamız gerekiyor. Bu sadece Acil 
Tıp için değil bütün uzmanlık dallarının rotasyonları için geçerli bir 
durum. 

Bizim müfredatımızdaki içerik her yaş grubunu içeriyor. Örneğin; 
ileri havayolu yönetimi dediğimiz zaman burada sadece erişkin 
hasta kastedilmiyor. Her yaş grubu, yenidoğan hastasından 
olabilecek en yüksek yaş grubuna kadar her hastanın ileri 
havayolu yönetimi bunun içinde sayılıyor. Bizim müfredatımızın 
her yaş grubunun acil sağlık sorunlarını içerecek şekilde olması 
gerekiyor. Ana kaynak kitaplarımıza bakarsak hepsinde 
çocuk hastalar için ayrı bir bölüm, o bölüm içinde çocuklara 
özgü farklılıkların ve hastalıkların anlatıldığını görürsünüz. 
Uzmanlık eğitim programlarımızda bu müfredatı da programın 
içine eksiksiz katmamız gerekiyor. Yani uzmanlık eğitimi 
veren kurumlar kendi müfredatlarını, çocuk yaş grubuna özgü 
yaklaşımları ve bilgileri de içerecek şekilde oluşturması gerekiyor. 

Son olarak Çocuk Acil Tıp çalışma grubu şimdiye 
kadar ne gibi faaliyetlerde bulundu ve bundan sonraki 
planlarınız nelerdir? 

2021 yılında yaptığımız ilk etkinlik 5 saatlik bir webinar oldu. 
Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde, sekiz konuşmacı 3 
saat boyunca Türkçe panelimizi yürüttü. Webinarın geriye kalan 
2 saatlik kısmında ABD’den ilk Çocuk Acil Tıp uzmanlık eğitimini 
kuran bir konuşmacımız ve yine Çocuk Acil Tıp alanında çok 
tanınan bir isim olan IFEM’in Çocuk Acil Tıp başkanlığı görevinde 
bulunmuş bir konuşmacımız ile çocuk hastaların bakımında Acil 
Tıp uzmanlarının yerini konuştuk. 

Bunun dışında bir anket çalışması planladık. Etik kurul onayı 
aldıktan sonra, Türkiye’de çocuk hastaların acil servislerde 
aldıkları bakımın özelliklerini sorgulayan bir çalışma başlattık. 
Burada yaklaşık 100 farklı hastaneden hizmetin özelliklerini 
içeren veriler toplandı. Bu veriler şu an için analiz aşamasında, 
bunu bilimsel bir yayına çevirerek elimizde en azından bu hizmete 
ışık tutacak bir veri olacağını düşünüyoruz. 

Kongrede bir panelimiz oldu. Bu panelde yine çocuk acil tıp 
hizmetleri ile ilgili veriler ve çocuk hastaların acil bakımları ile 
ilgili bilgiler paylaşıldı. Çalışma grubu olarak yeni bir çalışmaya 
daha başladık. Bu çalışma sonucunda, ülkemizdeki ve Dünya’daki 

eğitim müfredatlarının karşılaştırılmasını, uygulamaların gözden 
geçirilmesini ve rotasyon hedeflerinin güncellenmesini sağlayıp 
elde edilen sonuçları dernek üzerinden Tıpta Uzmanlık Kurulu’na 
ve Acil Tıp TUKMOS’una sunmayı planlıyoruz. Bunun için çalışma 
grubu içerisinde özel bir ekip oluşturuldu ve faaliyete başladı. 
Gelecek dönem için Çocuk Acil Tıp Kursları planlandık. TATD 5. 
Kurs Günleri Kongresi’nde medikal ve travma acilleri şeklinde 
iki kursumuz ve bunun haricinde iki günlük, interaktif ve 
uygulama ağırlıklı bir çocuk acil tıp kursunu da hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. 

Ek olarak eğitim sunumları yapmayı planladık. Sunumlar için 
konu başlıkları belirlendi. 2022 içerisinde kısa videolar şeklinde 
TATD web sayfasında yayınlanmak üzere, özellikli konularda, 
alandaki günlük pratiğe yönelik 6-7 dakikalık video formatında 
bir eğitim programı oluşturuldu. Aynı şekilde webinarlar, fırsat 
olursa bir sempozyum ve özellikle ulusal ve uluslararası dernek, 
kuruluşlar ve kişiler ile birlikte iş birliği içerisinde yeni etkinlikler 
yapmayı da planlıyoruz.

Cem hocam zamanınızı ayırdığınız ve bu güzel bilgiler 
için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz 
başka bir şey var mıdır?

Çalışma Grubumuz halen çok yeni. Çocuk Acil Tıp alanında hizmet 
veren herkesin desteğini ve katılımını bekliyoruz. Bana bu 
fırsatı verdiğiniz için de TATD Çocuk Acil Tıp Çalışma Grubu adına 
saygılarımı sunarım.

Evet bugün Çocuk Acil Tıp ÇG adına Prof. Dr. Cem Oktay ile 
birlikteydik. Bir sonraki ÇG röportajımızda görüşmek üzere … 
Bizi takipte kalın! 

Gonca Karakaptan 

Gonca ile Hukuk Köşesi 
“Sağlıkta Şiddet 
Yasası”
Sağlık çalışanlarına karşı maalesef fiziksel, sözel, ruhsal şiddetin 
bir türlü sonu gelmiyor. Peki pandemi sürecinde kamuoyunda 
“Sağlıkta Şiddet Yasası” adıyla anılan, şiddeti engellemeye 
yönelik güncel düzenleme nedir ve yetersiz kaldığı noktalar 
nelerdir, bugün sizlere biraz bundan bahsetmek istiyorum…

“Bahsedilen düzenlemenin yeni olduğunu sanmayın 
aslında 1987’de yürürlüğe girmiş”

Pandemi süreci boyunca “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak 
bahsedilen düzenleme, aslında 1987 senesinde yürürlüğe girmiş 
olan 3359 Sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”nun 12. 
maddesine eklenen bazı cezai yaptırımlardır. 

“Sağlık personelini kasten yaralama tutuklanma 
sebebi”

12. maddenin ilk haline 2014 senesinde ekleme yapılmıştır. 
Getirilen yenilikle; sağlık kuruluşlarında çalışan personele karşı, 
görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle “kasten yaralama 
suçu”nun işlenmesi tutuklama sebebi olarak düzenlenmiştir.

“Beyaz kodun eklenmesi 2018”

2018 yılında bu maddeye, “beyaz kod” konulu bülten yazımızda 
incelemiş olduğumuz bir düzenleme daha eklendi. 
“İfade vermek için karakola gitmek zorunda değilsiniz”
Tekrar bahsedecek olur isek; özel veya kamu sağlık kurum/
kuruluşlarındaki personele karşı görevleri sebebi ile “kasten” 
işlenen tüm suçlarda, şüpheli, kolluk güçlerince yakalanarak 
savcı karşısına çıkarılmalıdır. Ayrıca müşteki, mağdur ya da tanık 

sağlık çalışanının ifadesi işyerinde alınmalıdır.

Peki konu ile ilgili son değişiklikler neler?

Nisan 2020’de yürürlüğe giren güncel değişikliklerde bu maddeye 
iki yeni fıkra eklendi. 
Biri saldırıya maruz kalan sağlık çalışanını, diğeri ise hasta 
haklarını korumaya yönelik görünüyor.

“Sağlık personeline karşı işlenen suçta %50 artırım”

Önce mağdur taraftan bahsetmek istiyorum; 
Özel ya da kamu ayırt etmeksizin tüm sağlık personeli ve 
yardımcı sağlık personeline karşı görev sebebiyle işlenen kasten 
yaralama, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme 
suçlarında, verilecek cezada yarı oranında artırım uygulanacağı 
yasal olarak kabul edilmiştir. Bu düzenlemede, verilecek cezanın 
ertelenmeyeceği belirtilmiştir ki bu ilginç bir yenilik, ancak kulağa 
geldiği kadar etkili değil. Çünkü erteleme dediğimiz şey, HAGB 
(hükmün açıklanmasının geri bırakılması) ile aynı şey değil. Onu 
da birazdan açıklayacağım.

“Özel kuruluşlardaki sağlık personelleri de kapsam 
içerisinde”
Ayrıca kamu gö
revlisi sıfatına sahip olmaması nedeniyle bazen kapsam dışında 
kalan özel sağlık kuruluşlarında çalışan personel de unutulmamış, 
aynı şekilde bu suçlara maruz kalması halinde, kamu görevlisi 
sayılacağı öngörülmüştür.
Fıkranın ikinci kısmına gelirsek, hasta hakları yönünden ise;

Çok konuşuyorsun, “sen Avukat ol” lafına inanarak mesleğe adım atmıştır. Yapamazsın di-
yenlere aldırmadan genç yaşında emsal davaya imza atmıştır, sayesinde artık; kimse, kimsenin 
vergileriyle maaşını almamaktadır. Haksızlığa gelemez, kolay kolay pes etmez. Kedisinin anası, 
kendi bürosunun ve de TATD’ nin avukatıdır.
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“Şiddet olayında şüpheliye sağlık bakımı hizmetini 
başka birinin yapması öneriliyor”

Şüpheli yahut şüphelinin yakınına, “aynı bakımı yapabilecek 
başka bir sağlık personeli tarafından bakılır” demek suretiyle 
koruma getirilmiştir. Bu maddeye, özellikle, saldırgan şahıs 
eğer ki hasta yakını ise, suçu olmadığı halde arada kalan hasta 
açısından önemli diyebiliriz. Ayrıca, saldırganın aynı mağdur 
sağlık çalışanına gelmesi halinde; o mağdurun artık haklı olarak 
objektif bakamayacağı ve o ruh haliyle bazı şeyleri gözden 
kaçırabileceği için, hukuki sorumluluğunun doğmasını da 
önleyecektir. 

“Red hakkı ile çelişki arasındaki ikilem”

Her ne kadar hekimin haklı durumlarda hastayı red hakkı olsada, 
bu düzenleme sayesinde çelişkiye yer bırakmaksızın muhatap 
olunması gerekmeyecektir.

“Şüpheli tutuklanıp, savcı ve hakim karşısına 
çıkarılmalı”

Şüphelinin tutuklanması meselesine gelince; yeni eklemeler 
sayesinde, eskiden karakolda ifade verip serbest kalan şahsın, 
artık emniyetteki ifadesiyle yetinilemeyeceği, devamında 
adliyeye sevk edilerek savcı ve sorgu hakimi karşısına çıkarılması 
gerekliliği söz konusu. 

“Bu konuda maalesef ki ciddi bir baskı oluşturmak şart”

Ne yazık ki günümüzde hala, sosyal medya/kamuoyu baskısı 
oluşmadan veya mağdur avukatı olayı takiben emniyete gidip de 
yasa böyle demiyor diye ısrar etmediği sürece, bu müjdelenen(!) 
değişikliğin uygulandığını görmedim. 

Peki ertelenme kararı HAGB ile aynı anlama mı geliyor?

Son söyleyeceğimi en başta belirteyim: HAYIR
Erteleme cezanın ertelenmesi, HAGB (Hükmün Açıklanmasının 
Geri Bırakılması) ise infazın ertelenmesidir. İkisi hukuken farklı 
anlamlara gelir. Basit bir şekilde açıklamam gerekirse; HAGB’de 
5 yıl boyunca herhangi bir suç işlememesi halinde sanık, o suçu 

hiç işlememiş kabul ediliyor. Erteleme kararında ise; sanık, hakim 
tarafından uygun görülen belli bir sürede ve bazı yaptırımlarla 
cezaevi dışında cezasını çekiyor. 

“Erteleme HAGB’den daha büyük bir yaptırım aslında”

Erteleme kararı; velayet/vesayet hakları, memuriyet vb 
haklar üzerinde sonuç doğurabilme özelliği ile, HAGB’ye göre 
daha büyük bir yaptırım olarak kabul edilir. Yeni değişiklikte 
bahsedilen erteleme, cezanın ertelenmesidir. Oysaki, sağlık 
çalışanlarına saldıran bu şahıslar yönünden erteleme yerine 
HAGB uygulamasının kaldırılması gerçekten büyük değişiklik 
yaratırdı. Malumunuz, sanığın sicili temizse “nasıl olsa bir anlamı 
yok” bakış açısıyla fail cesaret buluyor, mağdur ise umutsuzluğa 
kapılıyor, bence bu konu üzerine eğilmek gerçekten faydalı 
olurdu. 
Mevcut yasal düzenlemenin yetersiz kaldığı noktalar mevcut. 
Caydırıcı özellikleri söz konusu. Ne var ki, mevcut olan da keyfi 
olarak uygulanmayınca hiçbir caydırıcılığı kalmıyor. 

“Caydırıcılık için yeterli uygulama gerekir”

Eğer ki, yasa tersini öngördüğü halde; sağlık personelini tehdit 
eden şahıs savcılığa sevk edilmeyip yarım saat sonra elini kolunu 
sallayarak hastaneye dönüyor, doktorun karşısına çıkıyorsa; 
sağlık personelinin ifadesi işyerinde alınmıyor ertesi gün ısrar 
kıyamet karakola çağırılıyorsa; saldırgan, personeli yaraladığında 
yasa tutuklanmasını öngördüğü halde serbest bırakılıyorsa; 
verilen kararda HAGB uygulanıyor ise yasalar ne için var? 

“İş yine başa düşüyor!”

Kanayan yara haline gelmiş böylesi önemli bir konuda, 
haklarınızı bilmeniz çok önemli. Bu konuda mevcut yasanın 
koruyuculuğundan faydalanmak için iş başa düşüyor; şüpheli 
hakkında gerekli işlemlerin yapılması için biz hukukçuların, 
ifadenizin işyerinizde alınması için de siz sağlık personelinin 
ısrarcı davranması gerekiyor. 
Aksi halde, yasa ne kadar koruyucu olursa olsun, 
uygulanmadıktan sonra aynı tas aynı hamam.

Birlikte çok daha güçlüyüz...

tatd.org.tr
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