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TURK ANEsTEziyoLoli ve REANiMAsyoN DERNEdI [ARD) (www.tard.org.irJ]
1956 yrlmda kurulmut olan Anesteziyoloii Cemiyetinin 1972 y rnda ,Anesteziyoloji

ve Reanimasyon Derneii " adtnr almasr ile kurulmurtur. DerneEin adlnda yer alan ,Tiirk,

isminin kullanrlmasrna Bakanlar Kurulunun 24-l.7g7i tarih ve 7_9349 saylh karan ile
miisaade edilmigtir.

TARD tu an igin tilkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlannln temsil edildigi,
itzliik haklannrn takip edildili, bilimsel platformlann olurturuldugu en kapsamll ve tek
sivil toplum drgiitiidiir.

Bunun yanrnda TARD Tiirk Anesteziyoloji ve Reanimasyon camiasrnln yurt dlgrndaki
dernek ve drgiitler nezdinde tek yetkili temsilcisidir. TARD halen iilkemizde gahsmakta
olan yaklatlk 5500 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanrnln 2SOo,Unun iiyeligini
kurumsal kimlili alhnda toplamlghr. TARD,ln amacr, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
alanlnda arattlrma giirevlileri, uzmanhk iigrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve
becerilerinin arthnlmasr ve Trirkiye'de uzmanlft egitiminin kalitesinin yiikseltilmesi icin
faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmistir.

Yukarrda da konu edildigi iizere Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlan yurt
gaptndaki yaygn gahtma ortamlan, say arrnrn 9ok olmasr, son derece riskli mesai
gartlanna sahip olmalarr ve eEjtim ,artlanndaki yaradtklan zorluklar nedeniyle
tinrimrizdeki ddnemde atagrda konu edilecek olan diizenlemelerin yaprlmasrna ihtiyac
duymaktadrrlar.

1. Anesteziyoroji ve Reanimasyon uzmanhk egitimi mutraka 5 yrl olmahdlf. Bu
durum hem Avrupa iilkeleri ile olan entegrasyon igin hem de meslektaglanmlzln
daha uygun ve yeterri e$itim almas agrsrndan bir zorunluluktur. Bu sekitde hem
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uzmanhk egitim kalitesi yiikseltilecek hem de meslektaflanmrzrn yarayabildigi

e[tegrasyon sorunlan ortadan kalkacakhr.

2. Uzmanhk efitimi strasrnda en az 1 Jal
rotasyonu gergeklettirilmelidir. Bu

getilmez bir partasl olan Yogun

saglaracalfir

olmat kaydtyla YoEun Balom-Reanimasyon

gekilde her Anestezistin esaslnda vaz

Bakm (Reanimasyonl eEtimi hakkryla

3. Anesteziyolol'i ve Reanimasyon olan uzmanhk adrmn Anesteziyoloji ve yogun

Bakrm olarak deEittirilmesi acilen gereldidir. Bu gekilde bir gok kanrrkhEa ve
yanhg anlamaya neden olan birterminoloii sorundan annmrs olunacaktrr.

4. Aynr gekilde akademik derece alan iiyelerimizin de Dogentlik Dah olarak sadece

Anesteziyoloji Dogenti ibaresi olmasl bir gok yanl$ anlama ve soruna neden

olmaktadr. Bu durumun diizeltilmesi ve mutlaka yolun Bakrm ibaresinin

eklenmesi adma Yiiksek ofirenim Kurulu gergevesinde de giririmlerde

bulunulmaktadlr. Benzer desteEin BakanhErmrzdan da beklendigini ifade etmek

isteriz.

5. tilkemizde yahn diinemde gergeklettirilmit olan yoEun Bakrm yan Dal uzmanhk

ihdasr ile ilgili sorunlar halen devam etmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

uzmanlannm en tabii Ealryma ve uzmanhk alam yoiun Baktm maalesef en
azlndan sertifikasyon anlamlnda Anesteziyoloii ve Reanimasyon Uzmanl

iiyelerimizin bir klsmrnda hak maduriyetine neden olmuttur. Bu anlamda yoBun

Balam yan Dal Uzmanl€l hakklnda yeni gahgmamn yapllmasl, bu sertifkasyon
programlnrn yeniden olugturulmasr, iilkemizdeki tiim Anesteziyoloji ve
Reanimasyon uzmanlanm kapsayacak gekilde bir milat olutturalarak yeniden

belge diizenlenmesine gidilmesi gereldidir. Bu sayede zaten iilke gaprnda yoEun

baklm iinitelerini biiyiik gofiunluf,unda hizmet veren iiyelerimizin magduriyeti ve

olugabilecek yasal sorunlann Sniine gegilebilecektir.

6. Ulkerdzde blr siiredir uygulanmakta olan performansa dayah Odeme sistemi
gerqevesinde Anesteziygloji ve Reanimasyon Uzmanlan maalesef hak ettikleri



deEeri elde edememektedir. Bu nedenle yasal otoriteler ile bu konuda ortak bir

tahtma yapmak arzumuzu tekrar dile getirmek isteriz.

Tiirk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernefinin yeni segilen ydnetim kurlu olarak
amacrmlz iilkemizdeki saghk sektdriiniin en iist temsilci ve diizenleyicisi olan T.C,SaEhk

Bakanhb'mlz ile ortak gahgmalar iginde olarak meslek dahmrzu hak ettigi seviyeye
ulagmasrnr sailamaktrr,

Saygrlanmrzla

Tiirk Anesteziyoloii ve Reanimasyon Dernegi yiinetim Kurulu adrna

Bapkan

Prof. Dr. an ALKIT
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