
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 

A. Genel Tanıtım 

1  Programın Kısa Geçmişi 

İlk ve Acil Yardım programı 2011 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. 

2 Verilen Derece  

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım 
alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur. 

3 Derecenin Düzeyi  

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans 

4 Kabul ve Kayıt Koşulları  

İlk ve Acil Yardım programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından 
Ortaöğretim Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki ve 
dışındaki Sağlık Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler ile YGS-2 puan türü 
sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenciler yerleştirilmektedir.  

ÖSYM Başvuru Kılavuzunda yayınlanan kriterlere göre:  

Bk.6. :“Bu programa alınacak öğrencilerin, tam teşekküllü bir hastaneden sürücü belgesi almaya 
engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; 
kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği 
ikinci sınıfta araç kullanmaların zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış 
olmaları gerekmektedir.” 

Bk. 38. :“ Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı 
giymek zorundadırlar.” 

Bk.274. :“Bu programa alınacak erkek öğrencilerin 1,65’ metreden, kız öğrencilerin ise 1,60’ 
metreden kısa olmamaları, boy uzunluğunun cm olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en 
çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekiple 
çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine 
sahip olmaları gerekmektedir.” 

 

5 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları   

İlk ve Acil Yardım programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda 
alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla 
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 

6 Program Profili 

Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği 
verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış 
hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli ilk 
ve acil yardım teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıl (30 iş günü staj süresi 
dâhildir). 

7 Program Yeterlilikleri  

 1 İlk ve Acil Yardım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-
gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 

 2 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 



kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 

 3 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimi ve becerilerini kullanarak 
verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 

 4 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 
sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun 
davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 

 5 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 
sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere 
uygun hareket eder. 

 6 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir 
iletişim kurar. 

 7 Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; İlk ve Acil Yardım alanında 
çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve 
mevzuata uygun hareket eder. 

 8 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim 
teknolojilerini başarıyla kullanır. 

 9 İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri 
yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan 
çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 

 10 İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle 
güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki 
hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 

 11 İlk ve Acil Yardım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve 
gelişmelere duyarlıdır. 

 12 Alanı ile ilgili mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirebilir. 

 

8 Mezunların İstihdam Profilleri  

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık 
kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev 
yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve 
kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans 
Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Paramedik (Sağlık 
Teknikeri) olarak atanabilmektedirler. 

9 Üst Derece Programlarına Geçiş  

İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, 
“Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

10 Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için 
derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her 
ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara 
sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi 
ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu 
sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması 
en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi 
başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir 



dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 
2.00 olması gerekir.  

11 Mezuniyet Koşulları  

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 
geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30 
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.   

12 Çalışma şekli  

Tam Zamanlı 

13 Adres ve İletişim Bilgileri  

Program Başkanı:     
  

14 Program Olanakları 

Öğretim dili Türkçe olup, istek doğrultusunda İngilizce Hazırlık programı vardır. Uygulamalar ve staj 
devlet sektöründe, veya özel ambulans şirketlerinde 112 Komuta Merkezi ve özel hastane acil 
servislerinde yapılmakadır. 

15. Ders Planı 

 

 

 

  
  


