
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 

 

A.Amaçlar 

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 sağlık teknikeri yetiştirmektir. 

B.Hedefler 

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 

değerlendirebilecek ve uygulayabilecek elemanlar yetiştirilmesi için bu program geliştirilmiştir. Ayrıca; tarihi ve 

toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam 

boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş 

güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde 

takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.  

C. Program Öğrenme Çıktıları 

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 

değerlendirebilmek ve uygulayabilmek. 

2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, 

sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

3. Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine 

sahip olmak. 

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

kullanabilmek. 

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak 

sorumluluk alabilmek. 

6. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

7. Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

8. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. 

9. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim 

yoluyla aktarabilmek. 



10. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle 

paylaşabilmek. 

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte 

bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 

13. Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olmak. 

14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

konularına yeterli bilince sahip olmak. 

15. 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 

katılabilmek. 

 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir. 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   



7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, 

çoklu ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 



20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterliliği sağlandığında İlk ve Acil Yardım alanında (5.seviye) 

ön lisans derecesine sahip olunur.  

F. Kabul Koşulları 

İlk ve acil yardım programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim Başarı 

Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi 

tercih eden öğrenciler yerleştirilmektedir. Sağlık Meslek Liseleri’nin İlk ve Acil Yardım ve Anestezi Teknisyenliği 

bölümlerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. 20 kişilik kontenjanın açık kalması durumunda METEB dışından 

ve YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.  

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar, Kamu ve 

özel kuruluşların acil yardım birimlerinde, Acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, Acil yardım istasyonları, 

Acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, Acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde, 

işyeri acil yardım ünitelerinde görev yapabilirler. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri 

olarak atanabilmektedirler. İlk ve Acil Programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Hemşirelik”, “Acil Yardım 

ve Afet Yönetimi” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 

 

 

 

 

 

 



K. Ders Planı – (İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 12 

3 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 4 

4 Anatomi 2 0 2 4 

5 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 0 2 4 

6 Sağlıkta Temel Beceriler I 1 1 2 2 

 TOPLAM 19 2 21 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Türk Dili 4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

3 Fizyoloji  2 0 2 4 

4 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 4 

5 Acil Hasta Bakımı I 2 0 2 4 

6 Sağlıkta Temel Beceriler II 1 1 2 2 

 TOPLAM 19 2 21 30 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Acil Sağlık Hizmetleri 2 1 3 4 

2 Farmakoloji 2 0 2 3 

3 Acil Hasta Bakımı II 2 0 2 4 

4 Ambulans Servis Eğitimi I 2 2 4 4 

5 Temel EKG 1 1 2 2 

6 İlk ve Acil Yardım Mesleki 

Uygulama I 

2 2 4 6 

7 Sağlık İngilizcesi  1 1 2 3 

 Staj/Bitirme Projesi    4 

 TOPLAM 12 7 19 30 

 

 

İKİNCİ YIL 

 İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI T U Ders Saati AKTS 

1 Ambulans Servis Eğitimi II 2 2 4 4 

2 Acil Yardım ve Kurtarma 2 0 2 4 

3 Temel ve İleri Yaşam Desteği 

Uygulamaları 

2 1 3 4 

4 Travma ve Cerrahi Hastalıklar 

Bilgisi 

2 0 2 3 

5 Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2 3 

6 İlk ve Acil Yardım Mesleki 

Uygulama II 

2 2 4 6 

7 Beden Eğitimi ve Vücut 

Geliştirme 

2 0 2 2 

 Staj/Bitirme Projesi    4 

 TOPLAM 14 5 19 30 



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 64 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 16 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAYISI  

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ  

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

** Yüksekokulda okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili 

yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve 

tümüyle başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim ve öğretim çalışmalarının bütünü eğitim ve 

öğretim planlarında gösterilir ve Yüksekokulda eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık 

kredi saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre yapılır. 

** Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine 

çıkarmış, Yönetim Kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, Meslek Yüksekokulu ve program 

adı belirtilmek suretiyle önlisans diploması verilir. 

** Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için; derse devam, dönem içi çalışmalar, ara sınav 

ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır. Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi 

oranda etkili olacağı ve ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin müfredatında belirtilir 

ve yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Dersin ham başarı 

notunun hesaplanmasında dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri; her ders için, program başkanının teklifi, 

Yüksekokul Kurulunun onayı ile her program için ayrı ayrı belirlenir. 

** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada ikişer 

ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur. 

** Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

 

 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod  OATA151  

Course  History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code  OATA151  

Krediler  Teori: 4 Uygulama: 0  Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik  Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler. Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik   

Ön Koşul  YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme  
Değerlendirme ve  
Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta  İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta  Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, 

Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta  Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta  Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve 

Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta  Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı Savaşlar, 

Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta  Ara sınav 

8.Hafta  İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 



9.Hafta  Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı Kanunun 

Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler  

10.Hafta  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-1932 

Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları)  

11.Hafta  1932-1939 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikasındaki Gelişmeler. (Türkiye’nin Milletler 

Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta  İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış Politikası 

ve Demokrasiye Geçiş),  

13.Hafta  Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki 

İnkılâplar 

14.Hafta  Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

      

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

     

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

       

15 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 

katılabilmek.  

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders İngilizce Dil Bilgisi I Kod OYDL155 

Course Grammar I Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 



3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İlk ve Acil Yardım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 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 aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     



6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills I Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 



 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İlk ve Acil Yardım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 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 aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     



 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Yazma Becerileri I Kod OYDL151 

Course English Writing Skills I  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 



11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İlk ve Acil Yardım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 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 aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Tıbbi Terminoloji Kod OSAG151 

Course Medical Terminology Code OSAG151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının 

genel kullanımı. Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. 

Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. 

Dolaşım sistemine ilişkin terimler. Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan 

organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin 

terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. 

Deriye ilişkin terimler. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması 

sırasında tıbbı terminoloji kullanımı 

İngilizce İçerik Introduction to Medical Terminology. Roots. Prefixes. Suffixes. Singular and plural noun 

form related to the general system terms. Anatomical terms. Diagnostic terms. 

Operative terms. Terms of symptoms 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Giriş, temel tanım ve kavramlar. Kökler, Önekler, Sonekler 

2.Hafta İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve 

hastalıkların sınıflandırılması 

3.Hafta Solunum sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

4.Hafta Sindirim sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

5.Hafta Hareket sistemi terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

6.Hafta Sinir sistemi (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

7.Hafta Psikiyatri terimleri(anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri) 

8.Hafta Kardiovasküler sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri) 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Endokrin sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, 

ameliyat terimleri ) 

11.Hafta Duyu organları terimleri (göz, kulak ve deriye ilişkin terimler(anatomik terimler, 

semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

12.Hafta Kan terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat terimleri) 

13.Hafta Üriner sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

14.Hafta Genital sistem terimleri (anatomik terimler, semptom terimleri, tanı terimleri, ameliyat 

terimleri ) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Terminoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders  Anatomi  Kod  OSAG153  

Course  Anatomy Code  OSAG153  

Krediler  Teori: 2  Uygulama: 0  Kredi: 2  AKTS: 4 

İçerik  Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, 

Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitleri, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst 

ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir 

sisteminin anatomik yapıları,  Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, 

Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve Sindirime 

yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini 

yapıları. 

İngilizce İçerik  The basic terms and concepts related to anatomy, cell structure and types, skeletal 

system, muscular system, blood and fluid-electrolyte, the heart of the anatomical 

features and vascular structures, upper and lower respiratory tract anatomical 

structures, the structure of the thorax and breast, anatomical structures of the central 

nervous system anatomic structures of the peripheral nervous system, sensory organs, 

the pituitary gland and other endocrine system structure, digestive tract organs and 

structures of the digestive aid organs and glands, urogenital system and women and the 

male reproductive system structures. 

  

Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15  

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar  

2.Hafta  İskelet sistemi 

3.Hafta  Eklem ve bağ dokusu anatomisi 

4.Hafta  Kas sistemi 

5.Hafta  Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Solunum sistemi Anatomisi 



6.Hafta  Sindirim ve Boşaltım Sistemi 

7.Hafta  Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları 

8.Hafta  Ara Sınav  

9.Hafta  Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları  

10.Hafta  Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları  

11.Hafta  Duyu organları 

12.Hafta  Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları 

13.Hafta  Üreme sistemi tanımları  

14.Hafta  Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Anatomi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Tıbbi Etik ve ve Hasta Hakları Kod OSAG155 

Course Medical Ethics and Patient Rights Code OSAG155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik dalları, etik dışı davranış şekilleri ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik In this course, the concepts of ethics and morality, ethics branches, unethical behavior 

that will be discussed. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Meslek Kavramı 

2.Hafta 
Etik ve Ahlak Kavramı 

3.Hafta 
Etik Sistemleri 

4.Hafta 
Ahlak Faktörleri 



5.Hafta 
Temel Etik Değerler ve İlkeler 

6.Hafta 
Çalışma ve Meslek Etiği 

7.Hafta 
Etik ve Bilim Dalları İlişkisi 

8.Hafta 
Yaklaşım ve Kuramlar 

9.Hafta 
Ara Sınav 

10.Hafta 
Mesleki Yozlaşma 

11.Hafta 
Sosyal Sorumluluk Kavramı 

12.Hafta 
Etik Kod ve Davranış Kodları 

13.Hafta 
Tıp Etiği İlkeleri 

14.Hafta 
Örnek Vaka İncelemeleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

      

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

     

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  



9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

   X  

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

       X 

15 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 

katılabilmek.  

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Sağlıkta Temel Beceriler I Kod OSAG159 

Course Basic skills in health I Code OSAG159 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Sağlık alanında kullanabilecekleri temel becerileri kazandırmak. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

2.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 



3.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

4.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

5.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

6.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

7.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

8.Hafta Vize sınavı 

9.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

10.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

11.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

12.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

13.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

14.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlıkta Temel Beceriler I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

     X 

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

    X 

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     



7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.       

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

    X 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish Language Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, 

imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 



1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım Kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

      



3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

     

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

        

15 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 

katılabilmek.  

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Dil Bilgisi II Kod OYDL156 

Course Grammar II Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İlk ve Acil Yardım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     



2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 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 aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills II Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 



İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İlk ve Acil Yardım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 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 aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     



 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İngilizce Yazma Becerileri II Kod OYDL152 

Course English Writing Skills II Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip 

edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye 

temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, 

sözlü anlatım ve yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after 

the license; and they will need in their professional life; English on the basis that the 

level of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and 

writing skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  



11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak İlk ve Acil Yardım 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer 

kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip 

olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 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 aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 

yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 

olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Fizyoloji Kod OSAG152 

Course Physiology Code OSAG152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Öğrencinin canlı organizmada hastalık sürecine bağlı olarak olarak ortaya çıkan doğal 

biyolojik fonksiyonlardaki bozulmayı kavrayabilmesi için sahip olması gereken temel 

fizyoloji bilgilerinin kazandırılmasıdır. 

İngilizce İçerik Students in living organisms, depending on the disease process emerged as a must 

have in order to understand the natural deterioration of biological function is to 

provide basic physiology. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Hücre Fizyolojisi 

2.Hafta Hücre Fizyolojisi 

3.Hafta Kan Fizyolojisi 

4.Hafta Kan Fizyolojisi 

5.Hafta Kas Fizyolojisi (Uyarılabilir Dokular) 



6.Hafta Kas Fizyolojisi (Uyarılabilir Dokular) 

7.Hafta Uyarılabilir Doku (Sinir) 

8.Hafta Uyarılabilir Doku (Sinir) 

9.Hafta Ara sınav 

10.Hafta Kalp-Dolaşım Fizyolojisi 

11.Hafta Kalp-Dolaşım Fizyolojisi 

12.Hafta Solunum Fizyolojisi 

13.Hafta Solunum Fizyolojisi 

14.Hafta Solunum Fizyolojisi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizyoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 

Course First Aid Code OSAG154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 

Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok 

ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve 

burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği. 

İngilizce İçerik First aid entry and general characteristics, evaluation of basic life function, respiratory 

and circulatory system, first aid injury, bleeding in first aid, shock and first aid, burns 

and first aid, poisoning and first aid, fracture-dislocations and sprains first aid, basic 

life support. 

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60  

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İlkyardıma giriş ve genel özellikleri 

2.Hafta Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi 



3.Hafta Solunum ve dolaşım sistemi 

4.Hafta Yaralanmalarda ilkyardım. 

5.Hafta Kanamalarda ilkyardım. 

6.Hafta Şok ve ilkyardım. 

7.Hafta Yanıklar ve ilkyardım 

8.Hafta Zehirlenmeler ve ilkyardım 

9.Hafta Ara sınav 

10.Hafta Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım 

11.Hafta Temel yaşam desteği 

12.Hafta Temel yaşam desteği 

13.Hafta Geriatrik aciller 

14.Hafta Pediatrik aciller 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İlk ve Acil Yardım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  



6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Acil Hasta Bakımı I Kod OIAY152 

Course Emergency Patient Care I Code OIAY152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta 

veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak, Hasta veya Yaralının İkinci 

Değerlendirmesini Yapmak, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya 

Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak, Solunum Sistemi Hastalıklarını 

Değerlendirmek, Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak, Kardiyo Vasküler Sistem 

Hastalıklarını Değerlendirmek, Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Sinir 

Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek, Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, 

İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak, Hasta veya Yaralının İkinci 

Değerlendirmesini Yapmak. 

İngilizce İçerik Introduction, objectives and learning objectives, First Assessment Techniques to 

apply, to the patient or injured the first evaluation, to the patient or hurt the Second 

Assessment, Second Assessment Techniques to apply, to the patient or injured the 

second assessment, Respiratory Diseases at the rate, Implement Emergency Care in 

Respiratory Distress Cardio vascular System for Evaluating Disease, Chest Pain 

patients in emergency care, Nervous System Diseases Evaluate implement Emergency 



Care in the Nervous System Diseases, second Assessment Techniques to apply, to the 

patient or injured in the second assessment . 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri 

2.Hafta Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak 

3.Hafta Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak 

4.Hafta Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak 

5.Hafta İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak 

6.Hafta Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak 

7.Hafta Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek 

8.Hafta Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek 

11.Hafta  Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak 

12.Hafta  Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek 

13.Hafta  Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak 

14.Hafta İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Acil Hasta Bakımı I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 



Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Sağlıkta Temel Beceriler II Kod OSAG158 

Course  Code OSAG158 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 



İçerik Sağlık alanında kullanabilecekleri temel becerileri kazandırmak. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

2.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

3.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

4.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

5.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

6.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

7.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

8.Hafta Vize sınavı 

9.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

10.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

11.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

12.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

13.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

14.Hafta Temel becerilerde laboratuvar uygulaması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlıkta Temel Beceriler II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

     X 

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

    X 

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.       

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

    X 

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Acil Sağlık Hizmetleri Kod OIAY255 

Course Emergency Medical Services Code OIAY255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, afetlerde temel korunma prensiplerine uymak, 

afetlerde acil bakım uygulamak, triyaj, KBRN riskini değerlendirmek, biyolojik kaza 

veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, kimyasal kaza veya saldırıda acil sağlık 

hizmeti uygulamak, nükleer, radyoaktif kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti 

uygulamak, nükleer, radyoaktif kaza veya saldırıda acil sağlık hizmeti uygulamak, 

personel güvenliği, sorumluluk kazanmak, yangın önleme, yangınla mücadele etmek, 

denizde kişisel can kurtarma tekniklerini uygulamak, denizde kişisel can kurtarma 

tekniklerini uygulamak 

İngilizce İçerik Introduction, objectives and learning objectives, to comply with basic conservation 

principles in disasters, implement emergency care in disasters, triage, assess the risk 

of CBRN, apply the emergency health services in biological incident or attack, 

chemical accidents or implement emergency medical service attack, nuclear, 

emergency medical radioactive accident or assault implement services, nuclear, 

radioactive accident or attack emergency medical services apply, personnel security, 

gaining responsibility, fire prevention, to fight the fire, sea rescue techniques apply 

their personal lives, their personal life-saving techniques to implement the sea. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri 

2.Hafta Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak 

3.Hafta Afetlerde Acil Bakım Uygulamak 

4.Hafta Triyaj 

5.Hafta Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Riskleri Değerlendirmek  

6.Hafta Biyolojik Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak 

7.Hafta Kimyasal Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak 



8.Hafta Nükleer, Radyoaktif Kaza Veya Saldırıda Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Personel Güvenliği 

11.Hafta Sorumluluk Kazanmak 

12.Hafta Yangın Önleme 

13.Hafta Yangınla Mücadele Etmek 

14.Hafta Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak 1 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Acil Sağlık Hizmetleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     



11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Farmakoloji Kod OSAG253 

Course Pharmacology Code OSAG253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında farmasötik ilaç şekilleri, otonom sinir sistemi ilaçları, 

antibiyotikler, solunum, sindirim sistemi ilaçları gibi konular ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik Pharmaceutical forms part of this course, the autonomic nervous system drugs, 

antibiotics, respiratory, digestive issues such as drugs will be discussed. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Farmakolojiye Giriş 

2.Hafta Farmasötik ilaç şekilleri 

3.Hafta Farmakokinetik 

4.Hafta İlaçlar arasındaki etkileşmeler 

5.Hafta Otonom sinir sistemi ilaçları 



6.Hafta Otonom sinir sistemi ilaçları 

7.Hafta Antibiyotikler  

8.Hafta Kardiyoloji sistemini etkileyen ilaçlar 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Antienflamatuar ilaçlar 

11.Hafta Solunum sistemi ilaçları 

12.Hafta Sindirim sistemi ilaçları 

13.Hafta Santral sinir sistemi ilaçları 

14.Hafta Santral sinir sistemi ilaçları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Farmakoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  



9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Acil Hasta Bakımı II Kod OIAY257 

Course Emergency Patient Care II Code OIAY257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri, Hasta veya Yaralıyı İzlemek, İlaç Uygulamak, 

Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Sindirim sistemi acilleri, Karın Ağrılı 

Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek,Metabolik 

Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak,Metabolik Hastalıklar- Diyabet, Metabolik 

Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz,Enfeksiyon Hastalıklarını 

Değerlendirmek,Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak,Ürogenital 

Hastalıkları Değerlendirmek,Ürogenital Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak. 

İngilizce İçerik Introduction, objectives and learning objectives, sick or injured to watch, drug 

administration, Digestive System Diseases at the rate ,digestive system emergencies, 

Abdominal pain patient emergency care, Metabolic Diseases Evaluate Implement 

Emergency Care Metabolic Diseases , Metabolic Diseases: Diabetes , Metabolic 

Diseases: liquid -electrolyte , acid-base , the rate of Infectious Diseases , Emergency 

Care to Infectious Diseases , Urogenital Diseases rate , the Urogenital Diseases 

implement Emergency Care . 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri 

2.Hafta Hasta veya Yaralıyı İzlemek 

3.Hafta İlaç Uygulamak 

4.Hafta Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek 

5.Hafta Sindirim sistemi acilleri 

6.Hafta Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak 

7.Hafta Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek 

8.Hafta Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak 

9.Hafta Ara Sınav 

10.Hafta Metabolik Hastalıklar- Diyabet 

11.Hafta Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz 

12.Hafta Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek 

13.Hafta Enfeksiyon Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak 

14.Hafta Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Acil Hasta Bakımı II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   



3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Ambulans Servis Eğitimi I Kod OIAY253 

Course Ambulance Service Training I Code OIAY253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik  
Hasta taşıma teknikleri, triyaj sistemi, acil sağlık sistemi, haberleşme, acil sağlık 

hizmetlerinde kayıt ve raporlar, acil sağlık sisteminde iletişim.  

İngilizce İçerik  Patient handling techniques, triage system, emergency medical systems, 

communications, emergency health the service records and reports, contact the 

emergency medical system.  

  

Ön Koşul  YOK  



Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları  

1.Hafta  Ambulans Ve Acil Bakım Elemanlarının Rol Ve Sorumlulukları  

2.Hafta  Ambulans Ekipmanları ve kullanma bilgisi  

3.Hafta  Ekipmanların Kontrolü   

4.Hafta  Modern acil Yardım Araçları Ve Ekipmanları  

5.Hafta  Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri  

6.Hafta  Kardio Vasküler Değerlendirme Kriterleri  

7.Hafta  Abdominal Değerlendirme Kriterleri  

8.Hafta  Ara sınav  

9.Hafta  Nörolojik Değerlendirme Kriterleri  

10.Hafta  Solunum Değerlendirme Kriterleri  

11.Hafta  Haberleşme  

12.Hafta  Acil Sağlık Hizmetlerinde Kayıt Ve Raporlar  

13.Hafta  Acil Sağlık Sisteminde İletişim  

14.Hafta  Triyaj Sistemi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme  

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Ambulans Servis Eğitimi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  



6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Temel EKG Kod OIAY259 

Course Basic ECG Code OIAY259 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Kalpten alınan tüm elektriksel uyarıları kaydetme yöntemi olan EKG 

(elektrokardiyogram) yi öğrenmek. EKG de oluşan tüm dalgaları bilmek. EKG cihazını 

kullanabilir yeterliliğe sahip olma. Temel klinik patolojilere hakim olmak 

İngilizce İçerik ECG, which is a method of recording all the electrical impulses received from the 

heart ( electrocardiogram ) to learn. ECG know all the waves formed. You can use the 

ECG device having a qualification. To dominate the basic clinical pathology.  

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta EKG’nin tanımı, Kalbin ileti sistemi 1  

2.Hafta Kalbin ileti sistemi 2  

3.Hafta Kalpte oluşan aksiyon potansiyeli  

4.Hafta Kalbin anatomik yapıları  

5.Hafta Kalbin anatomik yapıları 2  

6.Hafta EKG cihazlarını tanıma 1  

7.Hafta EKG cihazlarını tanıma 2  

8.Hafta Sonuç Değerlendirme 

9.Hafta Arasınav 

10.Hafta EKG çekim teknikleri 1  

11.Hafta EKG çekim teknikleri 2  

12.Hafta Klinikte EKG kullanımı  

13.Hafta Çocuklarda EKG çekimi  

14.Hafta Klinikte EKG değerlendirilmesi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Temel EKG Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   



3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders İlk ve Acil Yardım Mesleki Uygulama I Kod OIAY251 

Course First and Emergency Aid Professional 

Practice I 

Code OIAY251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik    Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak, 

Dezenfeksiyon Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak, Şokta Acil Bakım 

Uygulamak, Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek, Hasta Yaralıyı Kurtarma 

Çıkarma Teknikleri Hasta Yaralıyı taşıma Teknikleri Hasta Veya Yaralıları Taşımak,  Özellikli Travma 

Vakalarına Acil Bakım Uygulamak, Aracı Tanımak Ve Kullanıma Hazır Tutmak,  Ambulans Sürüş 

Teknikleri 

İngilizce İçerik   



Ön Koşul  YOK  

Ölçme  

Değerlendirme ve  

Puanlama  

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim  Öğretim  

Metotları  

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri  

2.Hafta Enfeksiyon Kontrol Yöntemlerini Uygulamak,  

3.Hafta Dezenfeksiyon  

4.Hafta Hasta Veya Yaralıya Mesane Kateterizasyonu Uygulamak, 

5.Hafta Şokta Acil Bakım Uygulamak,  

6.Hafta Hasta Veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Vermek, 

7.Hafta Hasta Yaralıyı Kurtarma Çıkarma Teknikleri  

8.Hafta Vize Sınavı 

9.Hafta Hasta Yaralıyı taşıma Teknikleri 

10.Hafta Hasta Veya Yaralıları Taşımak,  

11.Hafta Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak,  

12.Hafta Aracı Tanımak Ve Kullanıma 

13.Hafta Ambulans Sürüş Teknikleri 1 

14.Hafta Ambulans Sürüş Teknikleri 2 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İlk ve Acil Yardım Mesleki Uygulama I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 



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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL253 

Course Health English Code OYDL253 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, ilk ve acil yardım ile ilgili temel kavramların ingilizce karşılıkları, 

ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması, tercüme tekniklerini 

kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi gibi konular ele alınacaktır. 



İngilizce İçerik In this course, issues such as english equivalents of basic concepts related to first aid, 

reading and understanding of the english user manual, the conversion of parts of the 

middle and upper levels using translation techniques will be discussed. 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives  

2.Hafta Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech  

3.Hafta İlk ve acil ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları  

4.Hafta İlk ve acil ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları  

5.Hafta İlk ve acil cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması  

6.Hafta İlk ve acil cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması  

7.Hafta İlk ve acil cihazlarının ingilizce kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması  

8.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması  

9.Hafta Ara Sınav  

10.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması  

11.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi anlaşılması  

12.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi  

13.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi  

14.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlık İngilizcesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

   X  

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

     

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

      X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

     

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Ambulans Servis Eğitimi II Kod OIAY254 

Course Ambulance Service Training II Code OIAY254 



Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Modern ilk yardım araçları, ambulans ekipmanları, ambulans servis standartları, 

paramediklerin kullandıkları kısaltmalar, paramediğin yasal sorumlulukları sürücü 

pratiği.  

İngilizce İçerik Modern tools, first aid, ambulance equipment, ambulance service standards , par 

abbreviations used unable to par you can not drive the practice of legal responsibility.  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Acil Tıp Servis Sistemi   

2.Hafta Ambulans Servis Standartları   

3.Hafta Türkiye’de Ambulans Servis Standardı  

4.Hafta  Araç ve Ekipman Kontrolü  

5.Hafta Trafik Bilgisi  

6.Hafta Yangından Kurtarma Ve Yangın Güvenliği  

7.Hafta Telsiz ve Haberleşme  

8.Hafta Kanuni Sorumluluklar   

9.Hafta Ara sınav 

10.Hafta Ambulans Acil Kullanma bilgisi   

11.Hafta Trafik bilgisi  

12.Hafta Paramediğin Yasal Sorumlulukları  

13.Hafta Sürücü Pratiği  

14.Hafta Ambulans Servis Standartları  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Ambulans Servis Eğitimi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Acil Yardım ve Kurtarma Kod OIAY256 



Course Emergency Response and Recovery Code OIAY256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık 

ve burkulmalarda ilk yardım, medikal acil durumlarda ilk yardım ve uygun hasta 

taşıma teknikleri ilgili yeterlikler  

İngilizce İçerik The basic principles of first aid, basic life support, first aid injuries, fractures, 

dislocations and sprains first aid, medical emergencies and first aid qualification on 

proper patient handling techniques.  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İlk yardım temel uygulamaları  

2.Hafta Birinci ve ikinci değerlendirme  

3.Hafta Yetişkin temel yaşam desteği  

4.Hafta Çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği  

5.Hafta Solunum yolu tıkanıklığında ilkyardım  

6.Hafta Dış ve iç kanamalar  

7.Hafta Yara ve yara çeşitleri  

8.Hafta Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilkyardım  

9.Hafta Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilkyardım  

10.Hafta Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkı ve burkulmalarında ilkyardım  

11.Hafta Medikal acillerde ilkyardım  

12.Hafta Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilkyardım  

13.Hafta Hasta ve yaralı taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma taeknikleri  

14.Hafta Sedye oluşturarak hasta ve yaralı taşıma teknikleri  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Acil Yardım ve Kurtarma Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

 

 



N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Temel ve İleri Yaşam Desteği 

Uygulamaları 

Kod OANS258 

Course Basic and advanced life support 

Applications 

Code OANS258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Temel ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması 

amaçlanmaktadır 

İngilizce İçerik Information on providing basic and advanced life support and aimed to gain the skills. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri  

2.Hafta Temel Yaşam Desteği  

3.Hafta İleri Yaşam Desteği Hava Yolunu Açma Teknikleri  

4.Hafta Hava Yolunu Açma Teknikleri 

5.Hafta Entübasyon  

6.Hafta Solunum Desteği Sağlamak 

7.Hafta Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar  

8.Hafta Oksijen Tedavisi  

9.Hafta Ara Sınav  

10.Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım 

11.Hafta Temel Yaşam Desteği - Erişkin 

12.Hafta Temel Yaşam Desteği - Çocuk ve Bebek 



13.Hafta İleri yaşam desteği - Erişkin 

14.Hafta İleri yaşam desteği - Çocuk ve Bebek 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 İlk ve Acil Yardım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme 

bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli 

   X  



programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara 

katılabilmek.  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Travma ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Kod OIAY258 

Course Trauma and Surgical Diseases 

Information 

Code OIAY258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Kalp cerrahisi, Göğüs cerrahisi, Beyin cerrahisi, Çocuk cerrahisi, Genel cerrahi, Üroloji, 

Göz hastalıkları, KBB cerrahisi, Plastik cerrahi, Ortopedi, Kadın hastalıkları ve doğum, 

İlk ve acil yardım, Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı, cerrahi müdahale 

yöntemleri ve cerrahi müdahalenin kapsamını içermektedir.  

İngilizce İçerik Cardiac surgery, thoracic surgery, neurosurgery, pediatric surgery, general surgery, 

urology, eye diseases, ENT surgery, plastic surgery, orthopedics, gynecology and 

obstetrics, first and emergency aid , the definition of surgical diseases related to the 

system, surgical procedures and surgery includes its scope.  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İnsizyonlar, sütur teknikleri, yara bakımı ve iyileşmesi  

2.Hafta Ameliyat yöntemleri, Genel Postoperatif erken ve geç komplikasyonlar.  

3.Hafta Özefagus, mide, duedonum, fıtık ameliyatları  

4.Hafta İnce barsak, kolon, rektum, anal kanal ameliyatları, stomalar  

5.Hafta Karaciğer, pankreas, safra kesesi, dalak ameliyatları  

6.Hafta Meme, tiroid ve paratiroid ameliyatları  

7.Hafta Trakeotomi, Kulak-Burun-Boğaz ameliyatları  

8.Hafta Plastik –Rekonstrüktif ve estetik cerrahi 

9.Hafta Ara sınav 

10.Hafta Kırık ve çıkıklar, el cerrahisi,  



11.Hafta Omurga hastalıkları, eklem hastalıkları  

12.Hafta Koroner arter hastalıkları cerrahisi, kalp nakli, kalp kapak hastalıkları cerrahisi, 

perikard hastalıklarının cerrahi tedavisi 

13.Hafta Konjenital kalp hastalıkları cerrahisi  

14.Hafta Venöz sistem hastalıklarında cerrahi girişimler  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Travma ve Cerrahi Hastalıklar Bilgisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     



14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Enfeksiyon Hastalıkları Kod OSAG256 

Course Infectious Disease Code OSAG256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Enfeksiyon hastalıklarındaki bazı tanımlar, bulaşma yolları, etkene, konağa ve 

çevreye ilişkin faktörler ile genel belirti ve bulgular konusunda bilgi kazandırılacak.  

İngilizce İçerik Some definitions of infectious diseases, transmission routes, factors, signs and 

symptoms and to gain information about the general factors related to the host and 

the environment.  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Enfeksiyon hastalıklarına giriş  

2.Hafta Epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili terimler  

3.Hafta Epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili terimler  

4.Hafta Normal vücut florası ve konak parazit ilişkisi  

5.Hafta Mikroorganizmaya ait faktörler  

6.Hafta Mikroorganizmaya ait faktörler  

7.Hafta Viral enfeksiyon patogenezi  

8.Hafta Viral enfeksiyon patogenezi  

9.Hafta Ara Sınav  



10.Hafta Konağa ait faktörler  

11.Hafta Bağışık yanıt   

12.Hafta Enfeksiyon hastalıklarının genel belirtileri  

13.Hafta Ateş  

14.Hafta Sinir sistemi  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Enfeksiyon Hastalıkları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     



13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders İlk ve Acil Yardım Mesleki Uygulama II Kod OIAY252 

Course First and Emergency Professional Practice 

II 

Code OIAY252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 6 

İçerik     Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve  Öğrenim Hedefleri EKG çekmek ve ritim  tanılamak Acil İlaçlar 

Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama-I Çocuk Ritim Bozukluklarında 

Acil Bakım Protokollerini Uygulama-I Vaka Çalışması 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

 Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri  

2.Hafta EKG çekmek ve ritim tanılamak  

3.Hafta Acil İlaçlar 

4.Hafta Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama  

5.Hafta Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama  

6.Hafta Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama  

7.Hafta Yetişkin Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama  

8.Hafta Vize sınavı 



9.Hafta Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama 

10.Hafta Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama 

11.Hafta Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama 

12.Hafta Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama 

13.Hafta Çocuk Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama 

14.Hafta Vaka Çalışması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İlk ve Acil Yardım Mesleki Uygulama II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

    X 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

  X   

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

  X   

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

   X  

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

   X  

 

N.DERS İÇERİKLERİ 

Ders Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Kod OIAY260 

Course Physical Education and Body Building Code OIAY260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik Fiziksel aktivite ve sporun insan vücudu üzerindeki etkileri, fiziksel ve ruh sağlığı 

açısından aktivite, antrenmanın amacı ve temel ilkeleri, temel ve bileşik motorik 

özellikler ve geliştirme çalışmaları, performans geliştirmede eşli kuvvet çalışmaları, 

koordinatif yetilerin geliştirilmesi çalışmaları gibi becerilerin öğretilmesi ve 

geliştirilmesini içermektedir. 

İngilizce İçerik Physical activity and sport effects on the human body, on the physical and mental 

health in terms of activity, training objectives and basic principles, basic and 

compound motor characteristics and development work, developing for performance 

in polygamous strength exercises, coordinative skills development studies as well as 

skills to be taught and developed involves. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Beden eğitimi ve sporun insan organizması üzerindeki etkileri 

2.Hafta İskelet kasları ve egzersiz 

3.Hafta Hareketin kontrolü ve enerji sistemleri 

4.Hafta Egzersiz ve solunum sistemi 

5.Hafta Dolaşım sistemi ve egzersize uyumu 



6.Hafta Dayanıklılık 

7.Hafta Kondisyonel ve motorik özellikleri 

8.Hafta Kondisyon çalışmaları 

9.Hafta Ara Sınav  

10.Hafta Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları 

11.Hafta Yeterli ve dengeli beslenmek 

12.Hafta Antrenmanın Temel Amacı Ve Temel Görevlerini 

13.Hafta Antrenmanda Yüklenme Ve Dinlenme İlişkisi 

14.Hafta Antreman teknikleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

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 değerlendirebilmek ve 

uygulayabilmek.  

   X  

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.  

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.  

     

4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve 

iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilmek.  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 

çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek.  

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek.  

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek.  

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.     X  

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.  

  X   



10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.  

     

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek  

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.  

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak.  

     

15 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 

katılabilmek.  

     

 

 


