
      
 

 
 

Neden ATLS (Advanced Trauma Life Support)? 

İleri Travma Yaşam Desteği (ATLS) kursu, katılımcılarına travma hastalarının acil tedavisi için 

güvenli ve işlevsel bir metot sağlamaktadır. 

 Aşağıdaki gerekli olan temel bilgileri amaçlar; 

1. Hastanın durumunu hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek, 

2. Hastaları önceliklerine göre resusite ve stabilize etmek, 

3. Bir travma hastanın yönetiminde gerekli olan ihtiyaçlarının, tedavi olduğu hastanenin 

kaynaklarının ve/veya hastanın tedavisini üstlenen hekimin kapasitesini aşıp aşmadığını 

belirlemek, 

4. Hastanın hastaneler arası veya hastane içi transferi için uygun bir şekilde düzenleme 

yapılmasını sağlamak, 

5. En iyi hasta takibinin sağlandığından ve değerlendirme, resüsitasyon veya transfer sürecinin 

herhangi bir noktasında hasta tedavisinde aksama olmadığından emin olmak. 

 

Katılım Koşulları: 

1. Eğitim dili İngilizcedir 

2. Tıp doktoru olmak 

3. Kontejan 20 kişi ile sınırlıdır 

4. Provider kursu: 5-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Katılım ücreti 

5.000₺ (KDV dahil) olup, katılımcıların 20.06.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen 

hesaba ücretleri aktarmaları gerekmektedir. 28.06.2021 tarihine kadar vazgeçmeleri 

durumunda toplam katılım ücretinden %25 oranında kesinti yapılacaktır. Bu tarihten 

itibaren vazgeçilmesi durumunda katılım ücretinden ise %50 kesilecektir. Kurs sonrası 

yapılacak değerlendirme sınavlarında başarılı olan katılımcılar uluslarası geçerliliği 

olan ATLS Provider sertifikası almaya hak kazanacaklardır. 



5. Instructor kursu: Provider kursunu tamamlayan ve eğitimcilerin değerlendirmesi 

neticesinde Instructor Potansiyeli (IP) olan kursiyerlere yönelik gerçekleştirilecektir. IP 

belgesi almaya hak kazanan ve Instructor kursunu almak isteyen katılımcıların eğitimi 

9-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kurs için katılım ücreti 4.000₺ 

(KDV dahil) olup, 8.7.2021 tarihinde aşağıda belirtilen hesaba ücretleri aktarmaları 

gerekmektedir. Eğitim sonrası başarılı olan IP kursiyerleri uluslarası geçerliliği olan 

Instructor Candidate sertifikası almaya hak kazanacaklardır. 

 

Eğitim Yeri:  

Koç Üniversitesi RMK İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi 

(RMK AIMES) 

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye 

 

Banka Hesap Bilgileri:  

Hesap Adı                        : Acil Tıp Uzmanları Derneği İktisadi İşletmesi 

Banka Adı                        : Yapı Kredi Bankası Hacettepe/ANKARA Şubesi 

Şube Kod                         : 0483 

Hesap No                         : 93715650 

İBAN                               : TR77 0006 7010 0000 0093 7156 50 

 

İletişim: 

Dr. Erdal Demirtaş – 0541 857 0644- demirtaserda@hotmail.com 

Dr. Mustafa Sabak  -0506 594 2065-  mustafasabak@hotmail.com 

Menderes Hazır        - 0544 835 92 70  ve    0312 426 12 14- mendereshazir@gmail.com 

[Çalışma Saatleri ( 09:00 - 18:30)] 

 

    

   

 

https://aimes.org/tr/
https://aimes.org/tr/
mailto:demirtaserda@hotmail.com
mailto:mustafasabak@hotmail.com
mailto:mendereshazir@gmail.com

