AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI
A. Genel Tanıtım
1

Programın Kısa Geçmişi

Ameliyathane Hizmetleri programı 2014 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.
2

Verilen Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ameliyathane
Hizmetleri alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur.
3

Derecenin Düzeyi

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans
4

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde
ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi
veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate
alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum
Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları
belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen
dersleri alabilirler.
5

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İlk ve Acil Yardım programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda
alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
6

Program Profili

Programın amacı; Ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat
sırasında kullanılmasını sağlayabilen, tüm cerrahi malzemeleri, alet ve cihazları tanıyabilen,
ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknolojiyi bilen ameliyathaneyi ameliyata hazırlayarak ameliyat
sırasında cihaz ve aletlerin kullanımına yardımcı olabilen, tüm ameliyat ekiplerinde doğrudan yer
alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistans sağlayabilen, ameliyat ekibine yardımcı,
Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlayabilen, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli
yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.
7

Program Yeterlilikleri
1

Ameliyathane Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı
derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

2

Hastanın ameliyata hazırlık aşamalarını sayar

3

Ameliyat odasını yapılacak ameliyata uygun hazırlar

4

Cerrahla birlikte hastanın ameliyatına uygun pozisyonunu verir

5

Ameliyat ekibini steril giydirir ve cerrahi alan oluşturulmasına yardımcı olur

6

Hastadan alınan patolojileri korur ve kayıt tutarak ilgili yerlere teslim eder

7

Ameliyat esnasında kullanılan malzemeleri, tekrar kullanıma hazır hale getirir

8

8

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tekniklerini bilir ve uygular

9

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

10

Ameliyathane Hizmetleri alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve
iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır

11

Ameliyathane Hizmetleri ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle
güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki
hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. Mesleki bilgi ve becerilerini
sürekli olarak geliştirir

12

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

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar; kazandıkları yeterlikler doğrultusunda başta kamu ve özel olmak üzere tüm cerrahi sağlık
hizmeti sunan kuruluşlarda ameliyathane teknikeri olarak istihdam edilir.
9

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ameliyathane Hizmetleri programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Hemşirelik” ve
“Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.
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Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için
derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her
ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara
sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi
ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu
sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması
en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi
başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir
dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az
2.00 olması gerekir.
11

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı)
geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
12

Çalışma şekli

Tam Zamanlı
13

Adres ve İletişim Bilgileri

Program Başkanı:
14

Program Olanakları

Öğretim dili Türkçe olup, istek doğrultusunda İngilizce Hazırlık programı vardır. Uygulamalar ve staj
devlet sektöründe, veya özel hastanelerde yapılmaktadır.

15. Ders Planı

