
SBÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 

Tarihçe ve Acil Tıp: 
 

Acil Tıp, tüm yaş gruplarındaki hastaları etkileyen ayrıştırılmamış tüm fiziksel ve 

ruhsal bozuklukların oluşturduğu hastalık ya da yaralanmaların akut ve ivedi şekillerinin 

önlenmesi, tanısı, tedavisi ve yönetimi için gereken bilgi ve beceriler bütününü kapsayan tıp 

pratiğidir. Acil Tıp hekimleri hastaları resüsite ve stabilize etmek için tüm resüsitatif 

müdahale ve girişimleri yapabilecek yetkinlikte yetiştirilir. Acil Tıp hekiminin son derece 

geniş bir tababet bilgisiyle beraber cerrahi girişimler, travma resüsitasyonu, ileri kardiyak 

yaşam desteği ve ileri havayolu yönetimi gibi ileri girişimsel işlem becerisine sahip olması 

gereklidir. Acil servise başvuran hasta profili çeşitlilik gösterdiği için tüm hastalıklar 

hakkında bilgi sahibi olan acil tıp uzmanları diğer uzmanlık dallarının aksine geniş bir açıdan 

hasta değerlendirmek zorundadır. Düşme sonrası kalçası kırılan bir hastada geçici iskemik 

atak tanısını düşünen, karın ağrısı şikayeti ile başvuran bir hastada kalp krizinden şüphelenen 

ve en çok pulmoner emboli tanısı koyan doktor grubudur acil tıp uzmanları. 

Acil Tıp Uzmanlığı toplumun ve hastaların ihtiyacı olarak doğdu. Uzun yıllar boyunca 

acil tıbbi bakım için yapılanlar ile yapılması gerekenler arasında büyük uçurumlar vardı. 

Bugün bildiğimiz anlamdaki acil servisler ve acil tıbbi hizmetlerin başlangıcı 1960 yıllarında 

başlar. İlk olarak ABD’de ayrı bir uzmanlık dalı olarak ortaya çıkması nedeniyle dünyadaki 

gelişimi ABD’deki gelişimine paralel olmuştur. 1950 ve 60’larda Kore ve Vietnam savaşları, 

A.B.D.’de hastane öncesi bakım ve travma hastasına yaklaşımda deneyimlerin artmasına yol 

açtı. Bununla beraber aynı dönemde hastane öncesi ve acil servis hizmetleri dünyanın birçok 

yerinde gerçek anlamda yoktu. 1966‘da Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi çok ses getiren 

bir yazı yayınladı:“Kazalarda Ölüm ve Sakatlıklar: Modern Toplumun İhmal Edilmiş 

Hastalığı”. Bu raporda Vietnam arasındaki savaşta yaralanan bir askerin New York’ta 

vurulan bir sivilden daha fazla yaşama şansı olduğunun kanıtlanması üzerine ülkedeki acil tıp 

hizmetlerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyuldu ve tüm ülkede bölgesel acil tıbbi 

hizmetlerin gelişmesini zorunlu tutan “Otoyol Güvenliği Yasası” nın çıkmasını sağlandı. O 

zamanlarda da ABD’ deki “Acil Servisler” kötü donanımlı, yetersiz personelin çalıştığı ve 

genellikle denetim altında olmayan birimlerdi. Acil tıp anabilim dalı ilk kez Cincinnati 

Üniversitesinde 1970’ de açıldı. 1970’li yıllarda bu uzmanlığa inanan binlerce insan bazı 



profesyonel kuruluşların yardımı ve devletin denetimi ile yerel Acil Tıp Hizmetlerini organize 

ettiler. 1980’li yılların ortalarına kadar acil tıp en hızlı büyüyen uzmanlık dalı ve acil servisler 

özellikle şehir merkezlerinde en fazla hasta yığılmalarının olduğu birimler olmaya başladı. Bu 

yıllardaki büyüme, yaralı ve hastalara bakımın düzeyini geliştirmek için eğitim sistemlerinin 

yaygınlaştırılmasına neden oldu. Bugün artık ABD’de acil servislere yıllık başvuru yaklaşık 

100 milyon hastadır. ABD‘de 5.000 acil servis, 25.000 acil servis hekimi vardır. Bunlardan 

118 tanesi acil tıp uzmanlığı eğitimi vermektedir ve her yıl 800 acil tıp uzmanı sertifikalı 

olarak mezun olmaktadır. Son yıllarda artık acil tıbbın yan dalları kurulmaya başlanmış olup; 

Acil Kritik Bakım, Klinik Toksikoloji, Travmatoloji, Çocuk Acil gibi yan dallar artık üst 

bilim dalları halinde hizmet vermeye başlamıştır. Hatta ABD, Kanana, Japonya gibi ülkelerde 

acil tıp uzmanlığının adı Acil Tıp ve Kritik Bakım adını almıştır. 

Türkiye’de acil tıbbın gelişimi gerçek anlamda 1990 yılında İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nin daveti ile Türkiye’ye gelen ABD’li bir acil tıp uzmanı olan Dr. John 

Fowler’ın çalışmaya başlaması ile olmuştur. Ardından 1993 yılında İlk ve Acil Yardım adıyla 

bir ana dal kurulmuş ve daha sonra diğer üniversite ve eğitim hastaneleri bunu takip etmiştir. 

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ilk olarak 2006 yılında uzmanlık 

eğitimi vermeye başlamış ve bu doğrultuda ilk asistanlarını almıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı 

eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan ilk Acil Tıp kliniklerinden birisidir. Bu zamana 

kadar 42 acil tıp uzmanı yetiştirmiş olup halen ülkemizin önemli bir acil sağlık hizmeti ve 

eğitimi veren önemli bir merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. Ankara Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Acil Tıp Kliniği olarak dünyadaki gelişmelere ayak uyduran, bilimsel yenilikleri 

anında uygulamaya sokmaya çalışan bir anlayış içerisindeyiz. Bu doğrultuda Türkiye’deki ilk 

Acil Kritik Yoğun Bakımlardan birisi kliniğimiz bünyesinde 2016 ocak ayında açılmış olup 

halen hizmet vermeye devam etmektedir. 

 Eğitim Görevlileri – Öğretim Üyeleri: 
 

- Prof. Dr. Mehmet OKUMUŞ 

- Doç. Dr. Y. Kemal GÜNAYDIN 
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- Dr. Davut DÜZBAK 
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- Dr. Samet DAĞ 
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- Dr. Esra AFŞAR 

- Dr. Ayşegül DANACI 

- Dr. Yeşim ÇÖVÜT 

- Dr. M. Beheşti SARIHAN 
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- Dr. Halime Beyza YÜKSEL 

- Dr. Ezgi ESEN 

- Dr. Cahid YILMAZ 

- Dr. Fatih BEŞER 

- Dr. Yeter ŞAHAN VARAN 

- Dr. Fatma GÜZEL 

- Dr. İbrahim ÇİMEN 

- Dr. Jiyan Deniz İLGÜN 

- Dr. Aytur Tuğra KESKİN 

- Dr. Uğur YILMAZ 

- Dr. Mehmet Ali ATA 

 

 

 
Acil Servis Fiziksel Özellikleri: 

 

Acil servis binası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinin ana caddeye 

komşu kısmına inşa edilmiş olup bodrum, zemin ve üzerindeki 2 katla beraber 4 ayrı katta 

hizmet vermektedir. Zemin kat triaj ve hasta bekleme alanı, yeşil alan, travma ve acil cerrahi 

ünitesi, kırmızı alan ve resüsistasyon, izole alan ve monitörlü gözlem alanlarından oluşur. 

Birinci katta sarı alan poliklinikleri, sarı monitörlü gözlem ünitesi ve resüsitasyon 

bulunmaktadır. Bodrum katta ise radyoloji üniteleri, yoğun bakım ve acil ameliyathane gibi 

destek birimleri bulunmaktadır. İkinci katta öğretim üyelerinin, uzman ve asistan doktorların 

odaları, eğitim odası, acil kritik yoğun bakım ve acil genel yoğun bakım yer alır. Yetişkin acil 

servisin ayaktan hastaların giriş yaptığı bir ana giriş kapısı ve ambulansların giriş yaptığı ayrı bir 

ambulans kapısı bulunmaktadır. Yetişkin acil servis 8 ayrı bölümden oluşmaktadır.  

 

 



1- Triaj ünitesi ve hasta – hasta yakınları için bekleme alanı 

2- Yeşil alan – 2 ayrı oda 

3- Sarı alan – 4 ayrı muayene odası, sarı gözlem alanı – 15 sedye ve resüsitasyon 

4- Kırmızı alan - Müdahale ve resüsitasyon birimi – 4 sedyeli 

5- Kırmızı monitörlü gözlem alanı – 14 sedyeli 

6- Travma ve Acil Cerrahi ünitesi – Müdahale alanı ve travma gözlem - 12 sedyeli 

7- Acil Kritik Yoğun Bakım – 5 yataklı 

8- Acil Genel Yoğun Bakım – 8 yataklı 

 

Araştırma Görevlisi Uzmanlık Eğitim Süreci: 
 

Araştırma görevlileri Tıpta Uzmanlık Sınavı ile alınmaktadır. Eğitim süresi 4 yıldır. 

Uzmanlık eğitimi boyunca araştırma görevlileri anesteziyoloji, kardiyoloji, iç hastalıkları, 

genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve nöroloji bölümlerinde toplam 

9 ay boyunca rotasyon yaparlar. Acil tıp araştırma görevlileri kıdemlerine göre ayarlanan 

sayılarda, 24 ya da 12 saatlik vardiyalar halinde çalışırlar. 

Eğitim Tıpta Uzmanlık Kurulu Çekirdek Eğitim Müfredat Programı ve SBÜ Acil Tıp 

ABD eğitim programı uyarınca ve ona paralel olarak yürütülür. Asistanlar aldıkları teorik ve 

pratik eğitimlerin yanında çeşitli kurs ve kongrelere gönderilmektedir. Her salı günü saat 

09:00 – 15:00 arasında asistan teorik eğitimi düzenli olarak yapılmakta olup ayrıca her gün 

sabah ve akşam eğitim vizitleri yapılmaktadır. Asistanlar 1. yıl ve 2. yıl sonunda orta kıdem 

ve üst kıdem sınavlarına girerler. Ve bu sınavda başarılı olanlar orta kıdemli ve üst kıdemli 

asistan olurlar. Ayrıca tüm asistanlar en az yılda 1 kere teorik ve pratik sınavlara girerler. Her 

asistanın eğitiminin ikinci yılından sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenir. Uzmanlık 

eğitim süresinin bitimine 3 ay kala tez sunumunu gerçekleştirir. Tez sunumunu başarıyla 

gerçekleştiren asistanlar 3 ay sonra uzmanlık sınavı girip başarılı oldukları taktirde acil tıp 

uzmanı ünvanını alırlar. 

Kliniğimiz çok çeşitli acil vakaların görülebileceği ve pratik eğitim konusunda  

oldukça fazla girişimin yapıldığı bir servistir. Acil tıp pratiğinde yer alan ve kliniğimizde çok 

sıklıkla uyguladığımız bazı uygulamalar aşağıda sıralanmıştır: 

- Hızlı seri endotrakeal entübasyon 



- Tüp torakostomi 

- Santral venöz katater ve arter yolu açılması 

- Lomber ponksiyon 

- Alçı ve atel uygulamaları 

- Sütur teknikleri ve basit tendon onarımları 

- Acil USG ve EKO 

- Mekanik ventilasyon uygulamaları 

- Perkütan ve cerrahi trakeostomi 

- Terapötik hipotermi ve hedeflenmiş sıcaklık yönetimi 

- Zehirlenme vakalarının yönetimi ve kritik bakımı 

- İnme ve pulmomer emboli gibi vakalarda trombolitik tedavi 

- Acil kritik yoğun bakım tecrübesi 

 
 İletişim: 

 

Telefon: 0312 595 3861 

 
Adres:       Sağlık       Bakanlığı       Ankara       Eğitim       ve       Araştırma       Hastanesi 

Acil  Servis  Binası  -   Sakarya   Mh.   Ulucanlar   Cd.   No:89   Altındağ   /   ANKARA  

Posta Kodu: 06230 


