
Acil tıbbın saygıdeğer üyeleri,

Geçen haftalarda sizlere duyurduğumuz ATOK genç uzman ve akademisyenler grubunu oluşturduk 
listede şu an itibariyle 75 uzman ve öğretim üyesi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımıza bizzat kendim 
ve bana yardımcı olan arkadaşlarım vasıtasıyla (Dr. Yusuf ali Altuncı, Dr. Funda Karbek Akarca ve   Dr. 
Mehmet Ergin) ulaştık.
 
Bu arkadaşlarımızla kongremizde 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü B salonunda saat 18:00 de bir araya 
geliyoruz.  Kongreye gelemeyen arkadaşlarımız üzülmesinler kendilerine Eylül  veya Ekim aylarında 
bizzat tarafımca ulaşılacaktır.
 
Amacımız acil  tıpta birliktelik, beraber çalışabilme, ortak ve bir olabilme kültürünü geliştirmek, ortak 
hedefler oluşturabilmek, eğitimde kaliteyi bir çıta daha yükseltmek, ortak dil oluşturmak ve her geçen 
gün bir çığ gibi büyüyen eğitim ve eğitimci ihtiyacına birlikte yanıt verebilmektir.
 
Son zamanlarda ülkemizin her bölgesinden Acil Tıp Okulu(ATOK)’ a eğitim talepleri gelmektedir. ATOK 
sadece acil tıp asistanlarına değil, tüm acil tıp çalışanlarına (pratisyen, 112 personeli, paramedik, ATT,  
hemşire) eğitim vermeye başlamıştır ve her eğitim talebine yetişememektedir.        Bu noktada genç  
uzman ve akademisyen grubumuz bu taleplere yanıt verebilecektir. ATOK yılda 4 olan organizasyon 
sayısını  bu  sayede  10  ve  daha  üstüne  taşıyabilecektir.  Bu  sayede  ATOK  ülkenin  her  bölgede 
şubeleşebilecektir. Biz acil tıpçılar olarak artık bu güçteyiz bunu herkese göstermenin vakti gelmişti.
 
Bu oluşturduğumuz liste  nihai  liste  değildir.  Kendini  bu bahsi  geçen konulara  yakın  hisseden her 
uzmanımız bizim doğal üyemizdir. Amacımız birilerini tanımlayıp diğerlerini dışlamak, yabancılaştırmak 
değildir.  Amacımız acil  tıpta  bütünlüğü,  beraberliği  ve  iş  temelli  birlikteliği  sağlamaktır. Bu  nedenle 
gözden kaçırdığımız, unuttuğumuz uzman ve akademisyenlerimiz olabilir lütfen sizlerde bahsi geçen 
saatte kongrede B salonunda olunuz.     Kongreye gelemeyecek uzmanlarımız, öğretim üyelerimiz bana 
cep telefonum veya şahsi mailimden ulaşabilirsiniz.        Dernek sekreterimizden ulaşabilirsiniz.
 
Amacımız bir olmak ve birlikte yükselmektir. Hedefimizin acil tıbbın iyiliğidir.  
 
Haydi genç uzman ve akademisyenler okula ..
 
Tabii ki tahmini katılımcı sayısının 1000 kişiyi bulacağını düşündüğümüz Türkiye’nin en büyük acil tıp 
kongresine …
 
Hepinizi bekliyoruz…
 
Saygılar, iyi çalışmalar…
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Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATOK Müdürü
 


