ANESTEZİ PROGRAMI
A. Genel Tanıtım
1

Programın Kısa Geçmişi

Anestezi programı 2013 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.
2

Verilen Derece

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

Derecenin Düzeyi

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans
4

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anestezi programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Ortaöğretim
Başarı Puanı’na (OBP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki Sağlık Meslek
Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler ile METEB dışından ve YGS-2 puan türü
sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sonucuna göre öğrenci alınmaktadır.
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Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anestezi programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması
gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve
genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Derslere devamlılık
zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam zorunludur. Uygulamalı
derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.
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Program Profili

Programın amacı: Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde, ekip
içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine
getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendini alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve
güncelleme yetisine sahip Anestezi Teknikeri yetiştirmektir.
Programda, ortak zorunlu, mesleki zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Programın eğitim
süresi dört yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) Birinci yılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.
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Program Yeterlilikleri
1

Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel
ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden
edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

2

Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek
komplikasyonları tanır ve müdahale eder.

3

Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi
uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır.

4

Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının
anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır.

5

Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde
etik değerlere uyar.

8

6

Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve
monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar.

7

Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve
hastayı takip edebilme yetisine sahiptir.

8

Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli
anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir.

9

Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü,
korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir.

10

Kardiyopulmoner resüsitasyonda farkındalık, yaklaşım ve uygulama becerisini gösterir.

11

Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder,
güvenli hasta transportu sağlar.

12

Alanı 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 katılır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Anestezi Teknikeri” unvanı ile çalışırlar.
İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane
ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışır. Kamu Personel
Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.
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Üst Derece Programlarına Geçiş

Anestezi programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Hemşirelik”, “Acil Yardım ve Afet
Yönetimi” 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.
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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 1. sınıfın sonunda 30
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
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Çalışma şekli

Mezunlar ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi,
üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) çalışırlar. Ameliyathanelerde görev yaptıklarından çalışma
saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri olabilir.

13

Adres ve İletişim Bilgileri

Program Başkanı:
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Program Olanakları

Öğretim dili Türkçe olup, isteğe bağlı hazırlık programı ve ikinci öğretimi vardır. Dersler okul
dershanelerinde yapılmaktadır. Uygulamalar anlaşmalı veya isteğe bağlı özel ve kamu kurum
ameliyathanelerinde gerçekleştirilmektedir.

