
1. Program Tanıtımı 

Programın amacı; Yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın 

önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralılara ilk anda 

müdahale edebilecek bilgi ile donatılmış, temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem 

travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı gerçekleştirebilen, sakatlıkları önlemeye yönelik 

müdahaleleri yapabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir 

şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan etik kurallara uygun hareket eden yetkin birer “ilk ve 

acil yardım teknikeri” olmalarını sağlamaktır. 

İlk ve Acil Yardım Programı olarak hedefimiz; İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve 

uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, ulusal ve uluslararası 

alanda saygın, tercih edilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip 

üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler 

doğrultusunda mesleki yeterliliklere sahip ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık 

teknikerlerinin yetiştirilmesinde lider ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır. 

Öğrencilere teorik ve uygulama eğitimi birlikte verilecektir. Uygulamalar, Alanya Alaaddin 

Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birimlerinde ve Acil 112 

komuta merkezlerinde yapılacaktır. 

 

2. Program Profili 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı İlk ve Acil Yardım Programı 2 yıllık önlisans 

eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. 

Programda, fizyoloji, anatomi, acil hasta bakımı, acil sağlık hizmetleri, travma gibi alan 

dersleri ve çeşitli kültürel dersler verilmektedir. Programın teorik ve uygulamalı dersler 

yüksekokul bünyesinde derslik ve laboratuvarlarda yapılırken, staj ve mesleki uygulamalar 

anlaşmalı hastanelerde yürütülmektedir. 

Programımızda 1 Doktora Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.  

3. Puan, Kontenjan, Eğitim Dili ve Eğitim Süresi Tablosu 

Puan Türü Kont. 

 

Taban Puan 

 

Sıralama 

 

Eğitim Dili 

 

Eğitim Süresi 

 

Azami Süresi 

(Yıl) 

TYT 70 323,68041 341.864 Türkçe 2 Yıl 4 

 

4. Mezuniyet Koşulları 

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programından mezun olmak için en az 120 AKTS (64 ulusal) 

krediyi tamamlamış olmak, dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş 

olmak ve 20 iş günü zorunlu yaz stajını başarıyla geçmiş olmak gerekmektedir.  

 

5. Kazanılan Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ilk ve acil yardım alanında önlisans diploması 

verilir. “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanını alırlar.  

 



6. Dikey Geçiş Olanakları 

Program mezunları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM 

tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. 

 

Dikey geçiş ile tercih yapılabilecek lisans programları:  

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Hemşirelik,  

Hemşirelik 

Sağlık Hizmetleri programlarına (lisans programları) 

7. Mezun İstihdam Olanakları 

İlk ve Acil Yardım Programı mezunları üniversite, özel ve devlet hastaneleri, özel klinikler ve 

diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam 

edilirler. 

 


