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Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanlığı'na  

Havayolu Bilimsel Komitesi olarak 27/10/2017 tarihinde, 51.TARK sırasında üyelerimizle 

birlikte komite toplantımızı gerçekleştirdik. Komite sırasında oluşturduğumuz önerileri ve 

fikirleri ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımla  

 

 

Prof.Dr.Kamil Toker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği; 

Havayolu Bilimsel Komitesi Toplantı Tutanağı 

 

TARD-HYBK 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 17:30-18:30 da TARK’2017 sırasında Rixos-

Sungate Otel/Antalya, Alya 2 salonunda toplanmıştır. Grup üyelerine elektronik grup aracılığı 

ve sözlü davet ile yapılan toplantıya aşağıda isimleri bulunanlar katılmıştır. TARD_HYBK 

üyelerinden Kerem Eralp mazereti nedeni ile katılamamıştır.  

Hülya Bilgin TARD Başkanı  

Kamil Toker TARD-HYBK Başkan  

Alparslan Kuş TARD-HYBK Sekreter  

Tolga Saraçoğlu TARD-HYBK üye  

Perihan EKMEKÇİ üye  

Emine Aysu SALVİZ üye  

Jülide Ergil üye 

Derya Özkan üye 

Aslı Dönmez üye 

Abdülmenap Güzel üye 

Gülbin Arıcı üye  

Nurten BAKAN üye  

Özgür CANBAY üye  

Tülay Şahin üye 

Alper Kılıçarslan üye 

Murat Sayan üye 

Feyzi Çelik üye  

Meltem YÜCEBAŞ üye  

Verda TOPRAK üye  

Hakan YILMAZ üye  

Baturay Kansu KAZBEK üye  



Toplantı TARD Başkanı Hülya Bilgin ve TARD-HYBK Başkanı Kamil Toker’in konuşmaları 

ile açıldıktan sonra K.Toker Ekim 2016 dan günümüze yapılanlar ve yapılacak olanlar ile 

ilgili bilgi verdikten sonra grup üyelerine söz vermiştir.  

Kişisel görüşmeler ve üzerinde yapılan tartışmalar sonucunda aşağıda sıralanan kararlara 

varılmıştır.  

• Üye bilgilerinin güncellenmesi,  

• Kurslar ile ilgili görüşler:  

o temel ve ileri düzey havayolu yönetimi kurslarına devam edilmesi  

o İleri düzey kursların mümkün olursa kadavra çalışması ile yapılması  

o Perkütan trakeotomi, Krikotiroidotomi ve FOB kullanım becerisinin geliştirilmesine 

yönelik kursların devamı  

o Kurs tarihlerinin mümkün olabildiğince erken ilan edilmesi (kurs katılımcılarının 

kliniklerinden izin alabilmeleri, klinik çalışma planlarını düzenleyebilmeleri ve 

sponsor bulabilmeleri amacıyla)  

• Ülkemizde ki zor havayolu insidansı ve anestezi pratiğinde ki havayolu yönetimi hakkında 

fikir sahibi olmak amacıyla çok merkezli çalışma planlanması  

• Havayolu yönetiminde karşılaşılan önemli olguların eğitim amaçlı sosyal ağ üzerinden 

paylaşılması 

 

Toplantı Kamil Toker’in grup üyelerinin ilgisine teşekkürü ile sona erdi. 


