
SURET  

Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurul Kararı 

TOPLANTI TARĠHĠ: 04.09.2020                                                                    TOPLANTI NO: 2020/6 

KARAR 1. KARAR 1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarının dört 

yarıyıllık ders planında revizyon yapılmasıyla ilgili alınan 29.07.2020 tarihli 

2020/3.1 sayılı Kurul kararı 10.08.2020 tarihli 2020/11 sayılı ve E.2948 sayılı 

yazı ile bildirilen Senato kararında sehven kod hatası yapılmış olup, aşağıdaki 

gibi revize edilmesine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Kurul toplantısı 

ile karar verilmiştir. 

 

T.C. 

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠLK VE ACĠL YARDIM ÖN LĠSANS PROGRAMI  

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Ders Planı 

1. ve 2.Sınıf Öğrencilere Uygulanacak İntibak Programı 

         I.YIL I.YARIYIL 

KOD DERSĠN ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

SMABO107 Acil Bakım I 2 3 5 4 5 

 
KARAR 

*Daha önceki dönemlerde oluşturulmuş koşul neticesinde, öğrencinin Yaz Stajını yapabilmesi için SMABO107 Acil bakım 1 dersinden 

başarılı olması gerekmektedir. 

*Yine daha önce belirlenmiş koşula göre; SMABO107 Acil Bakım 1 dersini almayan öğrenci SMABO213 Klinik Eğitim ve Uygulama 1 

dersini (hastane veya ambulans stajı) alabiliyor. Bu koşulun aşağıdaki şekilde değiştirilmesini talep ediyoruz: 

Öğrencinin SMABO213 Klinik Eğitim ve Uygulama 1 (hastane veya ambulans stajı) ve  SMABO212 Klinik Eğitim ve Uygulama 2 (hastane 

veya ambulans stajı)  dersini alabilmesi için SMABO107 Acil Bakım 1 dersinden başarılı olması gerekmektedir. 

*Yatay geçiş ile gelen ya da başarısız olan öğrencilerin dönem bekleme mağduriyetinin giderilmesi açısından dönem dışında da ihtiyaç halinde 

dersin açılması ile sistem desteklenecektir 

*** Acil Bakım I dersi temel alan derslerinden biri olup, genel hasta değerlendirmesi için gereken temel beceri ve uygulamaları içermektedir. 

Bu nedenle; bu dersten başarısız olan öğrencinin yaz stajı ve klinik uygulama stajlarına çıkması uygun değildir.  Bu düzenleme ile eğitim 

kalitesinin artacağı, öğrencilerimizin staj yaptığı kurumlarda okulumuzun eğitim kalitesi ile ilgili olumlu izlenimler oluşturacağı 

düşünülmektedir. 

 

SMABO109 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Eğitimi 2 1 3 3 5 

 
KARAR  

* Öğrencinin SMAB110 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Uygulama dersini alabilmesi için SMAB109 Acil Sağlık Hizmetleri ve 

Ambulans Eğitimi dersinden başarı ile geçmiş olması gerekmektedir. 

* Ambulans eğitimi ve ambulans uygulama dersleri 1. sınıf güz dönemi ve bahar dönemi dersleridir.  Ambulans uygulama dersi ambulans 

eğitim dersinde öğrenilen teorik bilginin vakalarla uygulaması temeline dayandığı için ambulans eğitimi dersinde teorik bilgiyi almadan 

ambulans uygulama dersinin alınmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.  

 

 

I.YIL II.YARIYIL 

KOD DERSĠN ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 



SMAB102 Acil Bakım II 2 2 4 3 4 

 

KARAR  
* Öğrencinin SMAB 102 Acil Bakım II dersini alabilmesi için SMABO107 Acil Bakım I dersinden başarı  ile geçmiş olması 

gerekmektedir.*Acil Bakım II dersini 2. Dönem alamayan ve Acil Bakım I dersinden başarı ile geçmiş öğrencilerin 4. dönemde veya Yaz 

Okulunda SMAB 102 Acil Bakım II dersini alma imkanı olacaktır (yaz stajı planlamaları ile yaz okulu planlamaları çakışmayacak şekilde 

yapılacaktır). Bu koşullarda öğrenci aldığı derslerden başarılı olduğu taktirde dönem uzatma gibi bir sorunu olmayacaktır.**Acil Bakım I dersi 

temel alan derslerinden biri olup, genel hasta değerlendirmesi için gereken temel beceri ve uygulamaları içermektedir (vital bulgular, birincil 

değerlendirme, ikincil değerlendirme, fizik muayene, ilaç doz hesaplama, ilaç uygulama yolları vb). Bu  nedenle; bu dersten başarısız olan 

öğrencinin Acil Bakım II dersini anlayıp kavrayamayacağı düşünüldüğü için Acil Bakım I dersini geçmeden Acil Bakım II dersini alması 

uygun değildir.  Bu düzenleme ile eğitim kalitesinin artacağı düşünülmektedir. 

SMAB110 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Uygulama 1 3 4 3 5 

 
KARAR 
* Öğrencinin SMAB110 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Uygulama dersini alabilmesi için SMABO109 Acil Sağlık Hizmetleri ve 

Ambulans Eğitimi dersinden başarı ile geçmiş olması gerekmektedir. 

* Ambulans eğitimi ve ambulans uygulama dersleri 1. sınıf güz dönemi ve bahar dönemi dersleridir.  Ambulans uygulama dersi ambulans 

eğitim dersinde öğrenilen teorik bilginin vakalarla uygulaması temeline dayandığı için ambulans eğitimi dersinde teorik bilgiyi almadan 

ambulans uygulama dersinin alınmasının uygun olmadığı düşünülmektedir.  

 

II.YIL III.YARIYIL 

KOD DERSĠN ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

SMABO211 Acil Bakım III 2 2 4 3 5 

 
KARAR 
*Öğrencinin SMABO211 Acil Bakım III dersini alabilmesi için SMABO107 Acil Bakım I dersinden başarı  ile geçmiş olması gerekmektedir. 

*Acil Bakım III dersini 3. Dönem alamayan ve Acil Bakım I dersinden başarı ile geçmiş öğrencilerin Yaz Okulunda SMABO211 Acil Bakım 

III dersini alma imkanı olacaktır (yaz stajı planlamaları ile yaz okulu planlamaları çakışmayacak şekilde yapılacaktır). Bu koşullarda öğrenci 

aldığı derslerden başarılı olduğu takdirde dönem uzatma gibi bir sorunu olmayacaktır.***Acil Bakım I dersi temel alan derslerinden biri olup, 

genel hasta değerlendirmesi için gereken temel beceri ve uygulamaları içermektedir (vital bulgular, birincil değerlendirme, ikincil 

değerlendirme, fizik muayene, ilaç doz hesaplama, ilaç uygulama yolları vb). Bu  nedenle; bu dersten başarısız olan öğrencinin Acil Bakım III 

dersini anlayıp kavrayamayacağı düşünüldüğ için Acil Bakım I dersini geçmeden Acil Bakım III dersini alması uygun değildir. Bu düzenleme 

ile eğitim kalitesinin artacağı, öğrencilerimizin staj yaptığı kurumlarda okulumuzun eğitim kaltesi ile ilgili olumlu izlenimler oluşturacağı 

düşünülmektedir. 

 

II.YIL IV.YARIYIL 

KOD DERSĠN ADI T U Ders Saati Kredi AKTS 

SMABO210 Acil Bakım IV 2 2 4 3 5 

 
KARAR 
*Öğrencinin SMABO210 Acil Bakım IV dersini alabilmesi için SMABO107 Acil Bakım I dersinden başarı  ile geçilmiş olması gerekmektedir. 

 **Acil Bakım I dersi temel alan derslerinden biri olup, genel hasta değerlendirmesi için gereken temel beceri ve uygulamaları içermektedir 

(vital bulgular, birincil değerlendirme, ikincil değerlendirme, fizik muayene, ilaç doz hesaplama, ilaç uygulama yolları vb). Bu  nedenle; bu 

dersten başarısız olan öğrencinin Acil Bakım IV dersini anlayıp kavrayamayacağı düşünüldüğ için Acil Bakım I dersini geçmeden Acil Bakım 

IV dersini alması uygun değildir. Bu düzenleme ile eğitim kalitesinin artacağı, öğrencilerimizin staj yaptığı kurumlarda okulumuzun eğitim 

kaltesi ile ilgili olumlu izlenimler oluşturacağı düşünülmektedir.  

 

 


