
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Türkiye Acil Tıp Vakfı 
Akademik Poster Yarışması 

2023 
 
Yarışmanın amacı acil tıp kliniklerinde akademik çalışmaların artırılması, yapılan çalışmalarda 
bilimsel kalitenin artırılması, acil tıbba yeni başlayan asistanların akademik oryantasyonuna 
katkı sağlamaktır.  
 
Yarışma, katılmak isteyen tüm kliniklere açıktır. Bireysel katılımlar kabul edilmeyecektir. 
 
Yarışmaya katılacak hastaneler belirlendikten sonra bölgelere göre gruplar oluşturulacaktır.  
 
Her hastane önce kendi içerisinde bir yarışma yürütecek ve burada belirtilen kurallara göre 
klinik birincisini seçecektir.  
 
Sonrasında bölge içi bir genel oylama yapılarak bölgesel birinciler seçilecektir.  
 
Bölgesel birinciler Türkiye Acil Tıp Vakfı uluslararası kongresine davet edilecek ve orada bir 
akademik sunum yarışmasına katılacaklardır.  
 
Birincilik ödülü Türkiye Acil Tıp Vakfı başkanı tarafından duyurulacaktır. 
 
 
Kliniklerde yapılacak yarışmanın kuralları: 
 
Yarışmanın süresi 30 gündür.  
 
Klinikteki tüm asistanların yarışmaya katılması zorunludur. Katılamayacak olanlar hastalık 
izninde olanlar, rotasyonda olanlardır. Rotasyon ve rapor haricinde kliniğin %60’ından daha 
az katılım olan klinikler için katılım iptali jüri kararına bağlıdır.  
 
Kliniklerden yeterli katılım sağlamayanların katılımları Türkiye Acil Tıp Vakfı jürisi tarafından 
iptal edilebilecektir. 
 
Tüm asistanlar tarafından vaka üzerinden bilimsel bir poster hazırlanacaktır.  
 
Vakalar yarışmanın başladığı tarihten itibaren bulunacak, eski tarihli vakalar kabul 
edilmeyecektir. Gereğinde Türkiye Acil Tıp Vakfı jürisi tarafından vaka kayıtları 
istenebilecektir. 
 
 
 
 



 
Oylama süreci 
 
Klinik posterler hazır olduğunda tüm kliniklerde oylama yapılacaktır.  
Oylamalar yarışma süresi bittikten sonraki ilk klinik eğitim gününde planlanacaktır. Eğitim 
gününe katılamayanlar klinik sorumlularının onayı ile uzaktan oy verebilecektir.  
Oy vermede puan ağırlıkları şöyle olacaktır: 

• Asistan oyu 1 puan 

• Uzmanların oyu 2 puan 

• Eğitim sorumlularının oyu 3 puan 

• Diğer akademisyenlerin oyu 3 puan 
 
Oy verme işlemi videolu ve tek tek yapılacaktır. Her oy veren kişi oyunu kimin için 
kullandığını yazacak ve bilimsel nedenini açıklayacaktır. Örneğin; 

• Akademik içeriğin kalitesi,  

• Acil tıbba katkısı 

• Anlaşılır ve açıklayıcı yönleri 

• Bilgi ve tecrübe kazandırma 
 
Oy kullanırken objektif bir bilimsel neden belirtilmeyen oylar (Ör: bence hakediyor, 
diğerlerinden daha iyi, bence güzel olmuş vb.) klinik sorumlusu tarafından iptal edilecektir.  
 
Oylar verildikten sonra tüm oy kullanma videoları Türkiye Acil Tıp Vakfı jürisine 
ulaştırılacaktır. Örnek oy kullanma videoları kliniklerle paylaşılacaktır.  
 
Bölgesel birincilerin seçilmesi 
 
Klinik birincileri belirlendikten hemen sonra bölgesel birinciler yeni yarışma süreci 
başlayacaktır. 
 
Klinik birincileri “Survivor Ünlüler” yarışması için 30 gün süre ile hazırlanacak ve yeni vakalar 
hazırlayacaktır.  
 
Oylamalar için her klinikten bölgesel eşitliği sağlamak amacıyla hem sayı hem de akademik 
anlamda eşit sayıda oy kullanıcısı seçilecektir.  
 
Oylamaya kabul edilecek katılımcı bölge hastaneleri ve katılımcı sayıları klinikler arasından 
Türkiye Acil Tıp Vakfı jürisi tarafından belirlenecektir.  
 
Seçilen klinikler tüm yeni posterleri değerlendirecek ve oylarını kullanacaktır.  
 
Oylama sonucu seçilen poster sahipleri bölgesel birinci olacak ve sözlü sunum yarışması için 
kongreye davet edilecektir.  
 
 



 
Kongrede yapılacak Türkiye birincisi seçimi 
 
Türkiye Acil Tıp Vakfı kongresi içerisinde ayrılan “Survivor All Star” yarışması kapsamındaki 1 
saatlik sürede 7 bölge birincisi sözlü sunum yarışmasına katılacaktır.  
 
Sözlü sunumlarda akademik içeriğin yanında sunum teknikleri açısından da değerlendirme 
yapılacaktır.  
 
Oylama ağırlığı akademik içerik anlamında %70, sunum teknikleri anlamında %30 olarak 
değerlendirilecektir.  
 
Oylamada Türkiye Acil Tıp Vakfı jürisinin oy ağırlığı %40, salondaki izleyicilerin oy ağırlığı %60 
olacaktır. 
 
Jüri üyeleri birbirinden bağımsız puanlama yapacaktır. 
 
Bu hesaplamada en yüksek oyu alan kişi 2023 Türkiye Acil Tıp Vakfı Survivor Akademik poster 
yarışmasının galibi kabul edilecektir.  
 
Birinci Türkiye Acil Tıp Vakfı kongre gala gecesinde ilan edilecek ve ödülü takdim edilecektir.  
 
 
 
Önemli tarihler: 
 
Klinik için yarışmanın başlatılacağı tarih: 21.02.2023 
Klinik içi oylamanın yapılacağı tarih: 20-24.03.2023 
Bölgesel birincilerin oylanacağı tarih: 27-31.03.2023 
Kongre tarihi: 7-10 Mayıs 2023 
 
 
Türkiye Acil Tıp Vakfı yarışma jürisi: 
 
 
Prof. Dr. Şahin ÇOLAK (SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 
 
Prof. Dr. Özgür SÖĞÜT (İstanbul Haseki EAH)  

Doç.Dr. Ramazan GÜVEN (İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) 
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