
THE JOURNAL OF ACADEMIC     EMERGENCY MEDICINE

Cilt/Vol.: 10 Sayı/Issue : 1 Mart/March 2011

Ahmet Sebe

Ali Bidari

Arzu Denizbaşı

Behçet Al

Betül Gülalp 

Cemil Kavalcı

Fırat Bektaş

Gürkan Ersoy

Hakan Şevki Eren

İbrahim İkizceli

Murat Orak

Mustafa Burak 

Seyhan

Mutlu Kartal

Özlem Güneysel

Sadık Girişkin

Salim Satar

Selahattin Kıyan

Süleyman Türedi 

Yusuf Yürümez

Yücel Yavuz

Zeynep Çakır

Bu Sayının Yayın Danışmanları  

Advisory Board of This Issue

1999

Özgün Araştırmalar

Original Articles

Derleme

Review

Kazara Koroziv Madde Alımları
Accidental Corrosive Substance İntake
Ferhat İçme, Ayça Açıkalın, Osman Ersoy, Nalan Kozacı

Abdominal Trauma and Ultrasonograpy
Batın Travması ve Ultrasonografi 
Havva Şahin, Fatih Tanrıverdi, Neriman Defne Altıntaş

Özkıyım Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Suicide Attempts
Özgür Söğüt, Mustafa Burak Sayhan, Mehmet Tahir Gökdemir, Halil Kaya, Behçet Al, Murat Orak, Mehmet Üstündağ

Kuduz Riskli Temas Olguları 
Rabies Risk-Contact Cases 
Özgür Söğüt, Mustafa Burak Sayhan, Mehmet Tahir Gökdemir, Hanife Pınar Kara

İntihar Girişimi ve Psikososyal Destek
Attempted Suicide and the Psychosocial Support Unit
Cem Gökçen, Ramazan Köylü

Acil Serviste Kardiyak USG
Cardiac USG in ED
Betül Gülalp, Afşin Emre Kayıpmaz, Mehmet Nur Altınörs

112 Acil Ambulansların Sonuçları
The Results of 112 Emergency Ambulances
Murat Zenginol, Behçet Al, Sinan Genç, İlyas Deveci, Pınar Yarbil, Demet Arı Yılmaz, Emine Sarcan, Cuma Yıldırım

Ambulans Hizmetlerinde Hasta Mahremiyeti
Patient Privacy and Confi dentiality
Sultan Alan, Hasan Erbay

akad
em

ik acil tıp
 d

erg
isi  TH

E JO
U

R
N

A
L O

F A
C

A
D

EM
IC

 EM
ER

G
EN

C
Y

 M
ED

IC
IN

E    C
ilt / V

o
l.: 10   Sayı / Issu

e: 1   M
art / M

arch
 2011   Sayfa/Pag

e: 1-52

ISSN 1305-760X



THE JOURNAL OF ACADEMIC     EMERGENCY MEDICINE

Publisher Adres: Kızılelma Cad. 

No: 5/3 34096 

Fındıkzade / İstanbul

Tel. : +90 212 589 00 53

Faks : +90 212 589 00 94

E-mail : info@avesyayincilik.com

Baskı: ADA Ofset Matbaacılık Tic. Ltd. Şti. 

Tel.: +90 212 567 12 42

Basım Tarihi: Şubat 2011, İstanbul 

Yayın Türü: Yaygın Süreli

www.avesyayincilik.com
A-I

Uluslararası Danışma Kurulu / International Advisory Board

Abdelouahab Belou, Fransa

Ali Bidari, İran

Fatma Bayram, ABD

Janet Lin, ABD

Jonathan H. Valente, ABD

Levent Bayram, ABD

Mert Eroğul, ABD

Peter Panagos, ABD

Robert J. Hoff man, Polonya

Samad Shams Vahdati, İran

Ulusal Danışma Kurulu / National Advisory Board

Ahmet Demircan, Türkiye

Ahmet Güzel, Türkiye

Ahmet Sebe, Türkiye

Arzu Topeli İskit, Türkiye

Ayhan Özhasenekler, Türkiye

Cemil Kavalcı, Türkiye

Cenker Eken, Türkiye

Cüneyt Ayrık, Türkiye

Çağlar Özdemir, Türkiye

Evvah Karakılıç, Türkiye

Fırat Bektaş, Türkiye

Hakan Şevki Eren, Türkiye

Hayati Kandiş, Türkiye

Korhan Taviloğlu, Türkiye

Kürşat Uzun, Türkiye

Latif Duran, Türkiye

Levent Avşaroğulları, Türkiye

Mehmet Duru, Türkiye

Mehmet Okumuş, Türkiye

Mehmet Üstündağ, Türkiye

Murat Orak, Türkiye

Mustafa Serinken, Türkiye

Mustafa Yıldız, Türkiye

Mücahit Emet, Türkiye

Okan Akdur, Türkiye

Orhan Çınar, Türkiye

Önder Tomruk, Türkiye

Seçkin Söğüncü, Türkiye

Selahattin Kıyan, Türkiye

Süleyman Türedi, Türkiye

Şahin Aslan, Türkiye

Şamil Hızlı, Türkiye

Şule Akköse Aydın, Türkiye

Yunsur Çevik, Türkiye

Zeynep Çakır, Türkiye 

Bölüm Editörleri / Section Editors

Klinik Araştırmalar / Clinical Investigation

İbrahim İkizceli

Eksperimental Çalışmalar / Experimental Research

Seda Özkan

Toksikoloji / Toxicology

Behçet Al

Travma / Trauma

Cahfer Güloğlu

Acil Radyoloji / Emergency Radiology

Sadık Girişgin

Afet Tıbbı / Disaster Medicine

Abdülkadir Gündüz

Kritik Bakım, Hastane Öncesi, Hastane / Critical Care, Prehospital, Hospital

Nurullah Günay

Etik ve Adli Tıp / Ethics and Legal Medicine

Polat Durukan

Resüsitasyon / Resüscitation

Mehmet Gül

Baş Editör / Editor-in-Chief
Cuma Yıldırım

Editörler / Editors
Salim Satar

Özlem Güneysel

Yücel Yavuz

Yusuf Yürümez

Önceki Editör / Past Editor
Levent Altıntop

İstatistik Editörü /Statistical Editors
Yalçın Karagöz

Dil  Editörü / Language Editor
John Fowler

Yayın Kurulu / Editorial Board
Şule Akköse Aydın

Başar Cander

Zeynep Çakır

A. Sadık Girişgin

İbrahim İkizceli

Güçlü Selahattin Kıyan

Salim Satar

Yücel Yavuz

Mustafa Yıldız

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Owner and Responsible Manager 

Başar Cander

Yayın İdare Merkezi / Contact 

Adres/Address: Yukarı Ayrancı Güleryüz Sok. 

No: 26/19 06550 Çankaya, Ankara, Türkiye

Tel./Phone: +90 312 4261214

E-mail: dergi@atuder.org.tr

1999



THE JOURNAL OF ACADEMIC     EMERGENCY MEDICINE

Akademik Acil Tıp Dergisi, Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin bilimsel 

içerikli resmi yayın organıdır; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 

olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Derginin hedef kitlesi; Acil 

Tıp Uzmanları ve Acil Tıp’la ilgili branşlarda çalışan hekimler ve sağlık 

personelidir.

Akademik Acil Tıp Dergisi’nin hedefi bilimsel açıdan yüksek nitelikli 

araştırma makalelerini yayınlamaktır. Ayrıca derleme, editör görüşü, 

editöre mektup ve olgu sunumları da kabul edilmektedir. Yayın dili 

Türkçe ve İngilizce olan, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) 

ilkelerine dayanan uluslararası bir dergidir. Makaleler hakemler ve 

yazarlar açısından “çift-kör” sisteme göre değerlendirilmektedir. 

Akademik Acil Tıp Dergisi CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, 

DOAJ, ProQuest, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini ve Index Copernicus 

tarafından indekslenmektedir.

Abone İşlemleri / Baskı İzinleri / Reklam

Akademik Acil Tıp Dergisi ülkemizde görev yapan Acil Tıp uzmanı ve 

akademisyenlerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm makalelerin 

içerik, özet ve tam metinlerine www.akademikaciltip.com adresinden 

ulaşılabilmektedir. Abone işlemleri, baskı izinleri ve reklamlar için Acil 

Tıp Uzmanları Derneği’ne başvurulmalıdır. 

Adres: Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. 26/19 06550, Çankaya, Ankara, Türkiye 

Telefon: +90 312 426 12 14

Faks: +90 312 426 12 44

E-posta: info@atuder.org.tr

Yayınevi: AVES Yayıncılık - İbrahim Kara

Adres: Kızılelma cad. 5/3 34096 Fındıkzade, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 589 00 53 - Faks: +90 212 589 00 94

E-posta: info@avesyayincilik.com

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi kısmına, dergi sayfalarından ve www.akademikaciltip.

com adresinden ulaşılabilir. 

Materyal Sorumluluk Reddi

Akademik Acil Tıp Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılarda görüş 

ve raporlar yazar(lar)ın görüşüdür ve editör, editöryel kurul ya 

da yayıncının görüşü değildir; Acil Tıp Uzmanları Derneği, editör, 

editöryel kurul ve yayıncı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk 

kabul etmemektedir. Dergimizde asitsiz kağıt kullanılmaktadır.

The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM) is the 
conceptually scientifi c and offi  cial publication of Emergency 
Physicians Association of Turkey, which is being published 4 issues per 
year; in March, June, September and December. The target groups of 
the journal are emergency medicine physicians, and physicians and 
health care professionals working in branches of emergency medicine.

The aim of the JAEM is to publish high quality scientifi c research 
articles. Moreover, reviews, editorials, letters to the editor and case 
reports are also accepted for publication. The JAEM is an international 
journal based on the independent and biased peer-review principles 
and is being published both in Turkish and English. The journal 
follows a double-blind review process, wherein the reviewers and 
authors are unaware of each other’s identity.

The JAEM is indexed in CINAHL, Gale/Cengage Learning, EBSCO, 
DOAJ, ProQuest, Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini and Index 
Copernicus databases. 

Subscriptions / Permissions / Advertisements
Printed version of the JAEM is distributed with no charge to the 
emergency medicine physicians and academicians who work in 
our country. The content, abstract and full text of all articles can 
be accessed from the following link: www.akademikaciltip.com. 
Applications for subscriptions, permissions and advertisements 
should be made to the Emergency Physicians Association.

Address: Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. 26/19 06550, Çankaya, Ankara, Turkey
Phone: +90 312 426 12 14
Fax: +90 312 426 12 44
E-mail: info@atuder.org.tr

Publisher: AVES Yayıncılık - İbrahim Kara
Address: Kızılelma cad. 5/3 34096 Fındıkzade, İstanbul, Türkiye
Phone: +90 212 589 00 53 - Fax: +90 212 589 00 94
E-mail: info@avesyayincilik.com

Instructions for Authors
Instructions for authors are available on the pages of the journal and 
in the following link: www.akademikaciltip.com

Rejection of Material Responsibility

All opinions and reports within the articles that are published in the 
JAEM are the personal opinions of author(s), not editor in chief’s, 
editors’ or the publisher’s. The Emergency Physicians Association, 
editor in chief, editorial board and the publisher do not accept any 
responsibility for these articles. Acid-free paper is used in our journal.
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Akademik Acil Tıp Dergisi (AATD), Acil Tıp Uzmanları 
Derneği’nin bilimsel yayın organıdır. Bilimsel birikime 
katkısı olan klinik ve deneysel çalışmaları, klinik olgu su-
numlarını ve bu konulardaki teknik katkıları ve editöre 
mektupları periyodik olarak yayınlar. Mart, Haziran, Eylül 
ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlanır. 

Dergiye yazı teslimi; çalışmanın daha önce yayınlanmadığı 
(özet ya da bir sunu, inceleme, ya da tezin bir parçası 
şeklinde yayınlanması dışında), başka bir yerde yayınlan-
masının düşünülmediği ve Akademik Acil Tıp Dergisi’nde 
yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulun-
duğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalışmanın yayın-
lanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her türlü 
hakkı Acil Tıp Uzmanları Derneği’ne devretmektedir(ler). 
Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da 
yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler). Gönderilen 
yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise, top-
lantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir. 

Tüm otörler bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar 
çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katıl-
malıdır.

Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manusc-
ripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Edi-
ting for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/)” 
kurallarına göre düzenlenmelidir.

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası 
anlaşmalara uygun (Helsinki Declaration of 1975, revised 
2002 - http://www.vma.net/e/policy/b3.htm, “Guide for 
the care and use of laboratory animals - www.nap.edu/
catalog/5140.html) etik komisyon raporu gerekmektedir. 

Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yar-
dımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca ya-
pıldığı dip not olarak bildirilmelidir.

Deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, 
çalışmanın yapıldığı gönüllü ya da hastalara uygulana-
cak prosedür(lerin) özelliği tümüyle anlatıldıktan sonra, 
onaylarının alındığını gösterir bir cümle bulunmalıdır. 
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ağrı, acı ve ra-
hatsızlık verilmemesi için neler yapıldığı açık bir şekilde 
belirtilmelidir. 

Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleler yayınlana-
bilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendir-
meye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu 
üyelerine gönderilir. Tüm yazılarda editöryel değerlendir-
me ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, yazarlardan 
bazı soruları yanıtlanması ve eksikleri tamamlanması 
istenebilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazılar 

makale basımı sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin 
doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; 
yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve 
onayına sunulur. 

Yazı başvurusu: Akademik Acil Tıp Dergisi kendi web 
sayfasından (www.akademikaciltip.com) on-line olarak 
başvuruları kabul eder. Tüm başvurular ‘Journal Agent’ 
olarak bilinen on-line başvuru sisteminde “Online Makale 
Başvurusu” kısmını tıklayarak yapılmaktadır. Sistem her 
basamakta yönlendirmeleri içermektedir. 

Yazının hazırlanması: Yazılar çift aralıklı olmalı ve 
her tarafında yeterli aralık bırakılmalıdır. Ana metnin 
büyüklüğü 10 punto ve yazı sitili Arial olmalıdır. Başvuru 
mektubu, başlık, yazarlar ve kurumları, iletişim adresi, 
Türkçe özet, yazının İngilizce başlığı ve özeti dergi 
sistemine sıra ile yüklenir. Ana metinde Giriş, Gereç ve 
Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kısıtlama kriterleri, Teşekkür, 
Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller yer almalıdır. 

Başvuru mektubu, yazının tüm yazarlar tarafından oku-
nup onaylandığı, daha önce herhangi bir dergide ya-
yınlanmadığı veya yayınlanması için bir düşüncenin 
olmadığına dair açık bir ifade içermelidir. Tüm yazarların 
isimleri ve imzalarını içermelidir. Başvuru mektubu “Yeni 
yazı yükleyin” kısmında “Dosyalarınızı yükleyin” bölümü-
ne yüklenir. 

Başlık sayfası: Yazının başlığı, yazarların adı, soyadı ve 
unvanları, çalışmanın yapıldığı kurumun adı ve şehri, eğer 
varsa çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşların açık adları 
bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan 
sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil te-
lefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. 

Özet: Çalışmanın gereç ve yöntemini ve bulgularını ta-
nıtıcı olmalıdır. Şu alt başlıklarda hazırlanmalıdır: Türkçe 
özet: Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular ve Sonuç; İn-
gilizce özet: Objective, Materials and Methods, Results, 
Conclusion. İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarda da 
Türkçe özet yer almalıdır (Sadece Türkiye’den Gönderilen 
çalışmalarda). Özetler 200 sözcüğü geçmemelidir. 

Tablo, şekil, grafik ve resimler: Tüm tablo, şekil ve gra-
fikler metnin içinde görünür şekilde numaralandırılma-
lıdır. Resim ve tabloların istenen pozisyonları metinde 
belirtilmelidir. Mikroskobik şekillerde resmi açıklayıcı bil-
gilere ek olarak, büyütme oranı ve kullanılan boyama tek-
niği de belirtilmelidir. Çizgi çekimleri profesyonelce yapıl-
malı. Hastaların görüntülendiği fotoğrafl ara, hastanın ve/
veya velisinin imzaladığı bir izin belgesi eşlik etmeli veya 
fotoğrafta hastanın ismi ve gözleri tanınmayacak şekilde 
kapatılmış olmalıdır.

Kaynaklar: Makalelerin yazım aşamasında kaynak se-
çiminde ulusal alanda yapılmış bilimsel yayınlara da yer 
verilmelidir. Ulusal bilimsel Çalışmaların desteklenmesi 
için bu önemlidir. Tüm kaynaklar metin içindeki kulla-
nım sırasına göre düzenlenmelidir. Makale içinde geçen 
kaynak numaraları köşeli parantezle ve küçültülmeden 
belirtilmelidir. Kaynak listesinde yalnızca yayınlanmış ya 
da yayınlanması kabul edilmiş çalışmalar yer almalıdır. 
Kaynak bildirme “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals”http://www.icmje.org 
adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekline (Şubat 2006) 
uymalıdır. Dergi adları Index Medicus’a uygun şekilde 
kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm 
yazar adları verilmeli, daha çok yazar durumunda altıncı 
yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Kay-
nakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere 
uygun olmalıdır: 

Dergi metni için örnek: Lewin MR, Stein J, Wang R, Lee MM, 
Kernberg M, et al. Humming is as eff ective as Valsalva’s ma-
neuver and Trendelenburg’s position for ultrasonographic 
visualization of the jugular venous system and common 
femoral veins. Ann Emerg Med. 2007; 50: 73-7.

Kitaptan bölüm için örnek: Gary B. Green Peter M. Hill 
Approach To Chest Paın. In Judith E. Tintinally, MD, MS, 
Editor. Emergency Medicine. 6th ed. New York: McGraw-
Hill; 2004. p.333-343.

Derleme yazıları: Konu hakkında birikimi olan ve bu 
birikimi literatüre de yansımış kişiler tarafından hazır-
lanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Derleme yazıları; 
başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık ve özet, alt başlıklarla 
bölümlendirilmiş metin ile kaynakları içermelidir. Tablo, 
şekil, grafik veya resim varsa yukarıda belirtildiği şekilde 
gönderilmelidir. 

Olgu sunumları: Derginin her sayısında sınırlı sayıda 
olgu sunumuna yer verilmektedir. Olgu bildirileri okuyu-
cu için eğitici ve ilginç olmalı ve az görülürlük özelliğine 
sahip olmalıdır. Olgu sunumları başlık, Türkçe özet, İngi-
lizce başlık ve özet, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklar 
bölümlerinden oluşmalıdır. Bu tür çalışmalarda en fazla 5 
yazara yer verilmesine özen gösterilmelidir. 

Editöre mektuplar: Mektuplar 500 sözcüğü geçmemeli-
dir. Mektup açık bir şekilde söz konusu yayına ait yıl, sayı, 
sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları belirtil-
melidir. 

Bilgilendirerek onay alma - Etik: Akademik Acil Tıp Der-
gisi değerlendirmeye aldığı çalışmalarda Etik Kurul İzni 
alınması şartını arar. Editör gerekli gördüğü durumlarda 
yazarlardan Etik Kurul İznini isteyebilir. 

Yazarlara Bilgi
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The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM) is 
an offi  cial publication of The Emergency Medicine Phy-
sicians Association of Turkey. It is a peer-reviewed peri-
odical that considers for publication clinical and experi-
mental studies, case reports, technical contributions, and 
letters to the editor. Four issues are published annually 
(March, June, September and December).

Submission of a manuscript implies: that the work has not 
been published before (except in the form of an abstract 
or as part of a published lecture, review, or thesis); that it 
is not under consideration for publication elsewhere; and 
that its publication in The Journal of Academic Emergen-
cy Medicine is approved by all co-authors. The author(s) 
transfer(s) the copyright to The Emergency Medicine 
Physicians Association of Turkey experts, eff ective if and 
when the manuscript is accepted for publication. The 
author(s) guarantee(s) that the manuscript will not be 
published elsewhere in any other language without the 
consent of the Association. If the manuscript has been 
presented at a meeting, this should be stated together 
with the name of the meeting, date, and the place. 

The signed statement of scientifi c contributions and re-
sponsibilities of all authors and statement on absence of 
confl ict of interests are required.

Manuscripts format should be in accordance with Uni-
form Requirements for Manuscripts Submitted to Bio-
medical Journals: Writing and Editing for Biomedical Pub-
lication (available at http://www.icmje.org/)

An approval of research protocols by ethic committee 
in accordance with international agreements (Helsinki 
Declaration of 1975, revised 2002 - available at http://
www.vma.net/e/policy/b3.htm <http://www.vma.net/e/
policy/b3.htm>, “Guide for the care and use of laboratory 
animals - www.nap.edu/catalog/5140.html/) is required 
for experimental, clinical and drug studies. 

The authors should acknowledge and provide informa-
tion on grants, contracts or other fi nancial support of 
the study provided by any foundations and institutions 
or fi rms. 

Manuscripts describing investigations in animals must 
clearly indicate the steps taken to eliminate pain and suf-
fering. Authors are advised to comply with internation-
ally accepted guidelines, stating such compliance in their 
manuscripts, and to include the approval by the local in-
stitutional human research committee.

Manuscripts may be submitted in English or in Turkish. All 
submissions are initially reviewed by the editor, and then 

are sent to reviewers. All manuscripts are subject to edit-
ing and, if necessary, will be returned to the authors for 
responses to outstanding questions or for addition of any 
missing information. For accuracy and clarity, a detailed 
manuscript editing is undertaken for all manuscripts ac-
cepted for publication. Final galley proofs are sent to the 
authors for approval. 

Manuscript submission: JAEM accepts only on-line sub-
mission via the offi  cial web site (www.akademikaciltip.
com) and refuses printed manuscript submissions by sur-
face mail. All submissions are made by the on-line sub-
mission system called Journal Agent, by clicking the icon 
“Online manuscript submission” at the above-mentioned 
web site homepage. The system includes directions at 
each step. 

Manuscript preparation: Manuscripts should have 
double-line spacing, leaving suffi  cient margin on both 
sides. The font size (10 points) and style (Arial) of the main 
text should be uniformly taken into account. Cover let-
ter, manuscript title, author names and institutions and 
correspondence address, abstract in Turkish (for Turkish 
authors only), and title and abstract in English are up-
loaded to the Journal Agent system in the relevant steps. 
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ods, Results, Discussion, Acknowledgments, References, 
Tables and Figure Legends

The cover letter must contain a brief statement that the 
manuscript has been read and approved by all authors, 
that it has not been submitted to, or is not under consid-
eration for publication in, another journal. It should con-
tain the names and signatures of all authors. The cover 
letter is uploaded at the 10th step of the “Submit New 
Manuscript” section, called “Upload Your Files”. 

Abstract: The abstract should be structured and serve 
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subtitles: Background, Materials and Methods, Results 
and Conclusions. Abstracts should not exceed 200 words. 
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Editörden

Değerli arkadaşlar, merhabalar,

Yıl 2011. Onuncu cildimizin ilk sayısını çıkarıyoruz. Devamlı gelişen ve kendini yenileyen dergimiz yine boş durmadı. Son üç ayını Editöryel 

yapısını ve Bilimsel Danışma Kurulu’nu güncelleme ve yenilemeye ayırdı. 

Gerek yerli, gerekse yabancı onlarca derginin yayın kurulunu, danışma kurulunu ve editöryel yapısını inceledik. Amacımız, derginin bilimsel 

ve idari yapısını güçlendirmek ve kurumsallaşmayı artırmak. Bu amaçla bugüne kadar dergide yazı değerlendiren hakem arkadaşlarımızın da 

performanslarını değerlendirdik. Öte yandan bu güne kadar dergide emeği geçen ve bilimsel danışma kurulunda olan tüm hocalarımıza tekrar 

davet mektubu gönderdik. Bilgilerini güncellemelerini istedik. Hocalarımızın önemli bir kısmı tekrar görev almak istediklerini ifade ettiler. Bir 

kısmı da bize dönmediler. Kendilerine bu güne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Uzunca bir süredir dergide hakemlik yapan ancak bilimsel danışma kurulunda olmayan arkadaşlarımız da vardı. Bu kişileri bilimsel danışma 

kuruluna aldık.  

Öte yandan acil tıp için önemli olan konularda bölüm editörleri atadık. Dil editörü ve istatistik editörümüz güncellendi. 

Bu sayıdan itibaren yeni bir uygulamaya daha başlıyoruz. Kapak sayfasında o sayıda hakemlik yapan hocalarımızın isimlerini yayınlayacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Amacımız dinamik ve yaşayan bir ekip oluşturmak. Bu listelerin hiç birisi kalıcı olmayacaktır. Sistem içinde herkesin çalışmasını, üretmesini 

istiyoruz. Dergiye gelen her yazının aynı objektifl ikte değerlendirilmesini istiyoruz. Ancak bunu yaparken hedefimiz sistemi hantallaştırmak 

değil. Dergiye gelen bir yazının hakem değerlendirmesinin tamamlanıp tekrar yazara dönme süresinin 10 günü aşmaması en büyük hedefimiz.

Yazar arkadaşlardan önemli bir ricamız var. Yazı gönderirken lütfen araştırma makalelerine ağırlık veriniz. Yazılarınızın bir kısmı da İngilizce 

olsun. 

Bu sayımızda 13 yazı ile karşınıza çıkıyoruz. 7 özgün araştırma, 1 derleme, 3 olgu sunumu, 1 toplantı raporu ve 1 editöre mektup yayınlıyoruz. 

Her çalışma büyük bir emeğin ve özverinin eseridir. 

Yeni senede hedefimiz dergimizin yurt içi ve yurt dışı impakt faktörünü artırmak; Pub-Med ve SCI Expanded gibi indekslerde de yer almaktır. 

Bunun için gerekli başvuruları yaptık, yapıyoruz.

Önümüzde 12. Kış Sempozyumu ve 7. Ulusal Acil Tıp Kongreleri var. Her iki organizasyonun da çok başarılı olacağına inanıyorum. 

Doç. Dr. Cuma Yıldırım

Editör
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Editorial

Dear Colleagues,

The year is 2011. We are publishing the first issue of the 10th volume. Our constantly evolving and renewing journal did not idle away the time. 

The last three months were spent for updating and renewing the editorial structure and Scientific Advisory Board.

We reviewed editorial boards, advisory boards and editorial structures of the dozens of both domestic and foreign journals. Our aim was 

to strengthen scientific and administrative structure of the journal and to increase institutionalization. For this purpose, we evaluated the 

performance of the referees having reviewed the articles to be published in the journal until today. On the other hand, we sent an invitation 

letter to all members of Scientific Advisory Board who contributed eff orts to the journal. We requested them to update their information. 

Substantial portion of our members expressed their will to take part once again. A portion of them, however, did not respond. I would like to 

thank for the eff orts they have made so far. 

We had colleagues who have served as a referee in the journal for a long time but did not participate in the Scientific Advisory Board. We have 

included them in the Scientific Advisory Board. 

On the other hand, we have assigned section editors for the subjects important to emergency medicine. Language editor and statistics editor 

have been changed.

As from this issue, we are initiating a new practice. We will publish on the cover page of the journal the names of the referees serving in that 

particular issue.

Dear colleagues,

Our purpose is to create a dynamic and living team. None of these lists will be permanent. We want everybody within the system to work and 

produce. We want one and each of the articles having sent to the journal to be evaluated with the same objective criteria. However, in doing 

so, our goal is not making the system bulky. Our major goal is that the process of reviewing the articles sent to the journal and returning them 

to the authors will not exceed 10 days.

We have particular request from the authors. While sending papers, please give priority to the research articles. Please, write some of your 

papers in English.

We are presenting 13 articles in this issue; 7 original articles, 1 review, 3 case reports, 1 meeting report and 1 letter to the editor. Each study is 

a work of great labor and self-devotion.

Our goal for 2011 is to increase the domestic and foreign impact factor and to be indexed in indices such as PubMed, Science Citation Index 

(SCI) and SCI-Expanded. For this reason, we have already made or we are making the necessary applications.

12th Winter Symposium and 7th National Emergency Medicine Congress are coming. I believe that both organizations will be very successful.

Assoc. Prof. Dr. Cuma Yıldırım

Editor
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