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1- Ön Lisans düzeyinde kazanılmış olan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanında güncel 

bilgileri takip eder, ilgili kaynakları kullanarak mesleğiyle ilgili teorik ve pratik bilgiye 

sahiptir.

3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3

2-Mesleki etik ilkelerinin öneminin farkındadır ve bunu uygular. 3 3 1 1 3 2 3 2
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dahil diğer mesleki teknolojik cihaz ve 

aletler hakkında bilgi sahibidir.
1 3 3 1

1-Sağlık alanıyla ilgili edindiği mesleki bilgileri kullanabilme, geliştirebilme ve 

yorumlayabilme becerisine sahiptir.
2 3 2 1 1 2 1 3

2-Mesleki alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dahil diğer tüm teknolojik araçlarla 

beraber mesleki alana özgü cihaz ve aletleri de ileri düzeyde kullanarak gerekli 

incelemeyi yapar, sorunları tanımlayarak bu sorunları çözümler.

1 1 1 3 2 1

3-Mesleki alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 1 1 3 2 1

1- Mesleki alanıyla ilgili tecrübe gerektiren konularda edindiği teorik ve pratik bilgi 

birikimini kullanarak verilen görevdeki çalışmaları bağımsız ve/veya ekip üyesi olarak 

uygular.

3 2 1 1 1 2

2-Mesleki alanıyla ilgili konularda herhangi bir problemle karşılaşması durumunda 

sorumluluk alarak bağımsız ve/veya ekip üyesi olarak çözüm üretir ve uygular.
3 2 1 1 1

1- Mesleki alanıyla ilgili edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve 

öğrenmesini yönlendirir.
1 3 2

2- Sağlık alanıyla ilgili mesleki gelişimini ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirme 

bilincine sahiptir.
2 3 3

1-Mesleki alanındaki edindiği bilgi ve beceriler ile güncel gelişmeleri aynı alandaki veya 

dışındaki kişi ve kurumlarla yazılı ve/veya sözlü olarak paylaşır.
1 2 3 1 1

2-Mesleki alanıyla ilgili düşüncelerini ve problemlere karşı ürettiği çözüm önerilerini bu 

alandaki uzman ya da uzman olmayan kişilere aktarır.
3 2 1 3 2 2

3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak mesleki alanda 

bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
3

4-Mesleki alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi 

sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanır.
3 2

1-Mesleki alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve bunların 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2 1 2 3 2 3

2- Mesleki alanıyla ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirerek elde edilen 

sonuçları kalite yönetimi ve süreçlerine uygun olarak değerlendirir ve uygular.
3 2 3 2

3-Mesleki alanının daha ileri götürülmesi için ulusal ve uluslararası sağlık politikası 

çalışmalarını takip eder ve katkıda bulunur.
3 1 3 1

4-Mesleki alandaki birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli 

bilince sahiptir.
1 2 2 2 2 3

5-Mesleki alanında birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, 

mevzuata ve mesleki etik kurallarına hakimdir ve bu kurallara uygun davranır. 
2 3 3 2

6-Tavır, tutum ve davranışları ile dış görünümüne dikkat eder ve topluma örnek olarak 

davranır.
2 1 2

7-Diğer mesleki alanlar ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 2 2 2 3 1 1

15 - Acil bakımda kullanılan intravenöz ve intraossöz girişim İle hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlık tarafından belirlenen ilaçları ve sıvıları kullanmayı bilir; ilaç uygulama yöntemlerini kullanabilme becerisine sahiptir.

9 - İlk ve Acil Yardım alanında bilimsel kaynakları, yasal düzenlemeleri ve ilgili bilgi teknolojilerini kullanarak toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler, uluslararası gelişmelere duyarlılık göstererek güncel bilgiye ulaşır.

10 - İnsan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve alanıyla ilgili mesleki etik ve değer görgüsüne sahip olarak bu değerlere bağlı kalır, problemle karşılaşması durumunda çözüm önerileri geliştirir. 

11 - Sağlık alanında kullanılan tıbbi cihazların yapısı, özellikleri, kullanım alanları ve yasal düzenlemeler hakkında edindiği bilgi ve birikimleri kullanarak; bu bilgileri araştırma, geliştirme ve teknolojik gelişmelerin takibinde 

kullanır.
12 - Acil yardım durumunda Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar vererek hem hastanın hem de kendisinin bedensel, sosyal ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilgi ve becerisine sahip olur, stres ile 

başa çıkabilme yollarını bilir.

13 - Mesleğinin tarihçesine hakim, Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip; mesleki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde Bir yabancı dili en az Avrupa Dili A2 düzeyinde kullanır.

14 - Mesleki hastalık ve kazalara yönelik önlemleri bilir ve bu durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarını uygulayabilir.

3 - İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri kullanarak gerekli olduğu durumlarda görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve problemlere ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.  
4 - İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde uyumlu bir şekilde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel 

sorumluluk üstlenir, bu şartlara bağlı kalarak Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar. 

5 - Meslektaşları, hastaları ve hasta yakınları, hekimler ve diğer tüm sağlık çalışanları ile yazılı ve/veya sözlü olarak etkin bir iletişim kurar ve farklı disiplinlerle etkili bir şekilde çalışma becerisi kazanır. 

6 - Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır; İlk ve Acil Yardım alanında çalışan bir birey olarak her türlü görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir ve buna uygun hareket eder. 

7 - İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

8 - İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, kurslara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve 

diğer çalışmalara katılır. 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1 -İlk ve Acil Yardım alanındaki güncel bilgileri içeren ders malzemelerini, uygulama araç-gereçlerini, bilgi teknolojilerini ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği temel bilgi 

birikimini, becerilerini, yetkinliğini ve tecrübelerini etkili bir biçimde kullanarak bunları mesleki olarak değerlendirir ve uygular ve verilen bir görevi bağımsız ve/veya ekip üyesi olarak yürütür.
2 - Ani hastalanma, acil doğum, kaza, felaket veya yaralanma gibi acil durumlarda olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar, hasta transportu sırasında hasta veya

 yaralıların durumlarına uygun pozisyon verir ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar.

 İlk ve Acil Yardım Program Yeterlilikleri

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)

YETKİNLİKLER


