
Acil tıbbın değerli üyeleri,
 
Acil  Tıp  Uzmanları  Derneği  (ATUDER)  olarak  derneğimiz  Sağlık  Bakanlığı  Eğitim 
Araştırma Hastanelerinde çok kısa bir sürede bir çığ gibi büyüyen asistan sayısı ve yetersiz 
kalan acil tıp uzmanı eğitmen sayısından dolayı her geçen gün ciddi oranda artan bir kaygı 
yaşamaktadır. Eğitim araştırma hastanelerine son dönemde yapılan şef atamaları ve bu açığın 
kapatılmaya  çalışılması  çabası  derneğimizce  oldukça  olumlu  karşılanmakla  beraber,  doğal 
olarak eğitim araştırma hastanelerine yeni başlayan hocalarımızın üzerindeki sorumluluk çok 
büyüktür ve iş yükü çok fazladır. Hem bu hocalarımızın eğitim iş yüküne katkı sunabilmek 
hem  de  henüz  atama  yapılmamış  eğitim  araştırma  hastanelerinde  çalışan  asistanlarımıza 
eğitim imkanı  sağlayabilmek için yeni  bir organizasyona gitmek gerektiği  oldukça açıktır. 
ATUDER  olarak  bu  sıkıntıyı  azaltmak  amacıyla  bir  organizasyon  kurulmuştur.  Bu 
organizasyonun adı “Acil Tıp Okulu”dur (ATOK). 
Ön planda eğitim araştırma hastanelerinde bulunan asistanları, genel anlamdaysa tüm eğitim 
talep  eden,  pratiğini  geliştirmek  isteyen  asistanları  eğitecek  bu  organizasyonun  yıllar 
içerisinde  misyonunu  “mezuniyet  sonrası  eğitim  okulu”  olarak  devam  ettirmesi 
planlanmaktadır.  Tüm  Türkiye’  den  acil  tıp  uzmanı  ve  eğitimcisi  klinik,  idari  ve  eğitici 
deneyime sahip uzman, yardımcı doçent, doçent ve profesörlerden oluşan bir eğitimci havuzu 
oluşturulacaktır.  Okul  tüzüğünde  belirtilen  kriterlere  sahip  eğitimciler  okul  eğiticisi 
olacaklardır. Eğitici taleplerimiz en kısa zamanda dernek başkanımız tarafından anabilim dalı 
ve şefliklere yazılı olarak iletilecektir. Aynı zamanda eğitimci olmak isteyen arkadaşlarımız 
okul  web adresine  (www.aciltipokulu.com,  www.aciltipokulu.net,  www.ataok.net)  başvuru 
yapabileceklerdir. 
 
Eğitimler asistanlarımıza ücretsiz olacaktır. Derneğimiz tarafından bir çok girişimsel işlemin 
yapılabileceği  (perikardiyosentez,  göğüs  tüpü,  ileri  kardiyak  yaşam  desteği,  toksikoloji 
senaryoları  ve  travmaları  senaryolarının  hepsinin  yapılabildiği,  kritik  ultrason  kursu 
yapılabilecek,  pupil  ışık  refleksinden  solunum  seslerine  kadar  ayrıntılı  fizik  muayene 
bulgularıyla desteklenmiş, santral damar yolu girişimleri yapılabilen vs..) maketler çok kısa 
sürede alınacaktır  ve ilk  eğitimde  kullanılacaktır.  Eğitimlerde  derslerin  ilk  15-20 dakikası 
kanıta  dayalı  klasik sunumlardan geri  kalan yarısı  da daha çok senaryolarla  ilerleyecektir. 
Kursların yarısı teorik geri kalan yarısı da pratik girişimsel işlemler üzerine olacaktır (Okul 
eğitim  müfredatı  ve  pratik  girişimler  listesine  web  sayfasından  ulaşılabilir).  Her  okul 
döneminde ultrason, EKG, İnvaziv-noninvaziv mekanik ventilasyon, yoğun bakım, kritik acil 
bakımla ilgili  kurslarda düzenlenecektir.  Okul ilk organizasyonunu yaptıktan çok kısa süre 
sanal eğitimi de başlayacaktır. 
 
Okulun tüzüğü çok kısa süre sonra web sayfasında (www.aciltipokulu.com) yayınlanacaktır. 
Okul ATUDER’ e bağlı olarak çalışacaktır. Fakat demokrasinin gereği olarak okul yönetim 
kurulunda  ATUDER yönetim  kurulu  dışından  hatta  ATUDER üyesi  olmasa  bile  yönetim 
kurulunda aday olabilme koşullarını  ve eğitimci  olabilme koşullarını  sağlayan  her acil  tıp 
uzmanı  okul  yönetim  kuruluna  girebilecektir.  Aynı  zamanda  okul  yönetiminde  asistan 
temsilcisi  yönetim  kurulu  üyemizde  olacaktır.  Bu  asistanımızın  dernek  üyesi  olma 
zorunluluğu  yoktur.  Okul  yapılanmasının  demokratik  ve  eğitime  katkı  sağlayacak  şekilde 
kurulmasına  özen  gösterilmiştir.  Amacı  tüm  acil  tıp  camiası  üyelerinin  ortak  dili 
konuşabildiği,  standardize  edilmiş  bir  acil  tıp  eğitimi  yaratabilmek  ve  eğitimdeki  açıkları 
kapatabilmektir.  ATUDER olarak amacımız  sadece dernek üyelerine değil  tüm camiamıza 
yararlı olacak bir organizasyon kurmaktır. Ne kadar çok katılım ve destek olursa o kadar çok 
büyüyeceğimiz, güçleneceğimiz açıktır. 
 



Okul yılda en az iki defa (yaz ve kış okulu) organizasyon yapacaktır. İlk yaz okulu Haziran 
2011 de yapılacaktır. Organizasyon için Ege Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Okulunun 
Çeşme Dalyan tesisleriyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Çok kısa zamanda tam tarih 
ve yeri netleştirip sizlere bildireceğiz. Yarım pansiyon konaklama ve hemen deniz kenarında 
olan  bu  otelde  hem  eğitim  yapacağız  hem  de  Ege’  nin  güzelliklerinin  tadına  varacağız. 
Okulun ikinci organizasyonu içinde kış turizminin canlı olduğu bir şehrimiz seçilecektir. Hem 
eğitim hem tatil yapacağız ve stresimizi atacağız.. Biz acil tıpçılar çok yoruluyoruz bu nedenle 
de en iyilerine layığız….
 
Bilgi güçtür. Gençlik gelecektir. Bilgili gençler yetiştirmek ve sağlam bir gelecek temellerini 
atmaksa her acil tıp eğitimcisinin sorumluluğudur.  
Saygılar sunarım…
 
ATUDER Yönetim Kurulu adına Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Acil Tıp Okul Müdürü
 
 
Not: Web sitesi  yapım aşamasındadır.  aciltipokulu@yahoogroups.com grubu kurulmuştur. 
İlk aşamada bu gruba üyelik alınmaktadır. 
 
 
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
Ege Üniversitesi Acil Tıp AD
Bornova/İZMİR-35100
0232 390 23 26


