
SHMYO MÜDÜRLÜĞÜ  
 

ANESTEZİ 

Yönetim 
 
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKAN, burcu.ozkan@kent.edu.tr  
 

Program Bilgileri 
 

AMAÇ: 
Hastanın ameliyathaneye kabulünden itibaren ilgili birime teslim edilinceye kadar, anestezi uzmanı gözetiminde gerekli monitörizasyon ve 
bakım sorumluluğunu alan anestezi teknikeri yetiştirmektir. 

  
KAZANILAN DERECE: 

Anestezi Teknikeri 
 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI: 
Anestezi programına; “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. 

MEZUNİYET KOŞULLARI: 
Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 
2,00 olması gerekmektedir. 

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI: 
Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından ya da denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları 
derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, 
yönetim kurulunca karara bağlanır. 

 PROGRAM YETERLİLİĞİ: 

BİLGİ

-Kuramsal, Olgusal- 
1. Anestezide kullanılan sistemler Cihazlar/Aygıtlar ve ilaçlar ( indüksiyon ajanları, inhalasyon ajanları,kas gevşeticiler, opioid analjezikler) 

ile ilgili bilgi sahibi olur. 
2. Entübasyon,kanülasyon (intraveöz), maskeleme gibi girişimler ile ilgili bilgi sahibi olur. 

 

BECERİLER
-Bilişsel, Uygulamalı-

3. Ekip ile birlikte acil durumlarda müdahale edebilecek bilgiye sahip olur. 
4. Sorunları erken fark edebilme ve bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözme yeteneğine sahiptir. 
5. Her hastayı bireysel ve bütüncül olarak değerlendirir.  
6. Mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 

 

YETKİNLİKLER 

-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği- 
7. Bağımsız olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir. 
8. Aldığı görevleri zamanındave eksiksiz yerine getirir. 

 

-Öğrenme yetkinliği- 
9. Gelişen bilim ve teknoloji doğrultusunda yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek, bireysel ve mesleki gelişimini sürdürür. 
10. Sağlık bakımıyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim ve toplantılara katılır. 

 

-İletişim ve Sosyal Yetkinlik- 
11. Hasta ve yakınları ile iletişim kurar, bilgi verir. 
12. Ekip içerisinde etkin iletişim kurar ve ekip üyeleriyle uyum içinde çalışır. 
13. Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar. 
14. Hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, ameliyat süresince takibinde, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında yetkindir. 

 

-Alana Özgü Yetkinlik- 
15. Sağlık kurum ve kuruluşlarının anesteziyoloji ve reanimasyon ünitelerinde çalışabilecek düzeye sahiptir. 
16. Toplumsal değerler ve yasal düzenlemelere uygun davranır. 
17. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 

 

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:  
▪ Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, 

sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.  
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.  
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.  
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun 

olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan  tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100 
üzerinden en az 60  olması gerekmektedir.  

▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz. 
 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: 
▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının 

toplanması sonucunda elde edilen nottur.  
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır. 
 


