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ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ  (Zorunlu/Seçmeli) (2-0-2-4) OSAG301 
 
Üniversite kültürü dersi, öğrencilerimizin öğrenim hayatına dair kültür ve bilgi seviyelerinin 
artmasını, sanat, spor ve müzik vb. alanlarda farklı deneyimler elde etmelerini ve uzmanlık 
alanlarına dair katılacakları eğitim ve seminerler ile güncel tecrübeleri edinmeleri amacını taşır. 
İstanbul’un öğrencilere sunduğu sanat, spor, eğitim ve kültür unsurlarının tanınması ile şehrin 
ikliminin öğrenciye katkısını sağlanır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin üniversite ye bağlı 
birimler ile iletişim yolları ve Üniversite yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 
 
 
 
AĞRIYA YAKLAŞIM VE GİRİŞİMLER( ZORUNLU/SEÇMELİ) (2-0-2-2) ANS109 
Ağrı fizyolojisi, ağrının tipleri ve özellikleri, ağrı kontrol yöntemi, ağrı yolları ve ağrının topografik 
yayılımı, ağrı eşiği, ağrının tanınması ve yanıtlanması, ağrı teorileri ağrılı uyaranlar, ağrı mediatör ve 
reseptörleri, ağrı kontrol yöntemleri, ağrı yollarının kesintiye uğratılması, stimülasyon yöntemleri, ilaç 
tedavisi, psikolojik ve destekleyici tedavi, ağrı klinikleri.  
 
ANESTEZİ FARMAKOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-4)   ANS102 

Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlar. Antikolinerjik ve antihistaminik ilaçlar. Mide asidi ve 
volümünü azaltan ilaçlar. Gaz anestezikler. Buharlaşabilen sıvı anestezikler. İntravenöz 
anestezikleri. İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları. Lokal anestezik ilaçlar. Ester tipi, 
amid tipi lokal anestezik ilaçlar. Depolarizan kas gevşetici ilaçlar. Nondepolarizan kas 
gevşetici ilaçlar. Kas gevşeticileri ilaçların antagonistleri. Adrenerjik ilaçlar. Hipotansif 
ilaçlar. 

 
 
ANATOMİ (Zorunlu) (2-0-2-4) OSAG101 

 
Anatomiye giriş. Terminoloji. Hareket sistemi anatomisi I. Hareket sistemi anatomisi II. 
Dolaşım sistemi ve kalp anatomisi. Solunum sistemi anatomisi. Üriner sistem anatomisi. 
Sindirim sistemi anatomisi. Boşaltım ve üreme sistemleri anatomisi. Sinir sistemi ve beyin 
anatomisi. Endokrin sistem. Duyu organları. 

 
FİZYOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-4) OSAG105 

 
Fizyolojiye giriş. İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut 
sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler. Hücre Fizyolojisi. Kas-Sinir sistemi 
fizyolojisi. Kan fizyolojisi ve vücut sıvıları. Dolaşım sistemi fizyolojisi. Solunum sistemi 
fizyolojisi. Spor fizyolojisi. Sindirim sistemi fizyolojisi. Duyu sistemi fizyolojisi. Boşaltım 
sistemi fizyolojisi. Endokrin sistem fizyolojisi. Üreme sistem fizyolojisi. 

 
 
 
 



MİKROBİYOLOJİ (Zorunlu) (2-1-3-4) OSAG103 
 
Mikrobiyolojinin Tarihçesi, Sınıflandırılması, Bakteri Morfolojisi, Bakteri Fizyolojisi, 
Bakterinin Üreme Dönemleri, Bakteri Genetiği, Normal Flora Bakterileri, Kemoterapotik 
Maddeler, İmmunolojiye Giriş – Antijen, Antikor, İmmun Sistemin Yapısı Ve İmmun 
Sistemde Rol Alan Organlar, Laboratuvarda Tanı Yöntemleri, Sterilizasyon, Boyama 
Yöntemleri, Besiyeri Ve Kültür Çeşitleri. 

 
TIBBİ TERMİNOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) OSAG107 

 
Terminoloji tanımı. Tıbbi terminolojiye giriş. İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler. 
Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması. Kökler, Önekler, Sonekler. 
Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Anatomik terimler. Tanısal terimler. 
Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemi terimleri. Sindirim sistemi 
terimleri. Hareket sistemi terimleri. Sinir sistemi ve psikiyatri terimleri. Kardiovasküler sistem 
terimleri. Endokrin sistem terimleri. Duyu organları terimleri. Kan ve kan yapan organlara 
ilişkin terimler. Üriner sistem terimleri. Genital sistem terimleri. 
 
 
 
FARMAKOLOJİ (Zorunlu) (2-0-2-3) OSAG103 

 
Kardiyotonik glikozidler. Antiaritmik ilaçlar. Antianginal ilaçlar. Adrenerjik agonist ve 
antagonist ilaçlar. Santral sinir sistemi ilaçlar. Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar. 
Solunum sistemine etkili ilaçlar. Sindirim sistemine etkili ilaçlar. Endokrin sisteme etkili 
ilaçlar. Üriner sistem ilaçları. Hemolitik kemoterapotik ilaçlar. Diğer vücut sistemlerine etkili 
ilaçlar. 

 
 
 

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 
 

ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM ( ZORUNLU/SEÇMELİ) (2-0-2-3) 
Adli olgu kavramı ve adli olguya yaklaşım, adli olguda yasal bildirim yükümlülüğü, adli olguda biyolojik 
delilin korunması, acil servis, ameliyathane, yoğun bakımdaki adli vakalar, hasta hakları, olası 
biyoterörist saldırı sonrasında anestezi ekibinin kendini korumaya yönelik alabileceği önlemler. 
Anestezide sağlık çalışanının yaptığı hatalar, anesteziye bağlı ölümler. 

 
 
 
TEMEL ANESTEZİ (Zorunlu) (2-2-3-5)   ANS104 

 
Anestezi nedir?. Tanışma. Kendini ve mesleğini tanıtma. Anestezi tarihi. İletişim becerileri. 
Ameliyathanenin tanımı ve çalışma prensipleri. Ölçüm birimleri ve birimlerin çevrilmesi. 
Nabız ve solunum sayımı. Kan basıncı ölçümü. Kanama. Anestezi için temel fizik prensipleri. 
Gaz kanunları. Hasta pozisyonları. Meslek sağlığı ve anestezide güvenlik. Ameliyat öncesi 
muayene. Ameliyat takip formu doldurulması-dokümantasyon. Onam alma ve 
dokümantasyonu. İlaç hazırlama. Sulandırma ve doz hesaplama. Hastanın değerlendirilmesi 



ve yaşam bulguları. Havayolu. Havayolu açmada kullanılan gereçler. Entübasyon. Sıvı ve 
elektolitler. Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları. Hazır kristalloid solusyonların ve kimyasal 
yapıları. Serumların vücutta dağılımı (serum hazırlama pratik). Kolloid solusyonlar ve 
özellikleri. Santral ve periferik damar anatomisi ve periferik damar yolu acılması teknik ve 
uygulama. İnfüzyonda kullanılan aletler; dosiflow, enjektör pompalar, infüzyon pompaları 
tanıtımı. Teknikerin meslek sahasında uygulayacağı anestezinin temel bilgileri. 
 
KLİNİK ANESTEZİ (Zorunlu) (2-2-3-5)  ANS106 

 
Üst solunum yolları hastalıklarında anestezi. Koah’da anestezi. Restriktif akciğer 
hastalıklarında anestezi. Tek akciğer ventilasyonunda anestezi. Kalp ve damar hastalıklarında 
anestezi uygulaması için hazırlık. Açık kalp cerrahisindede anestezi. Damar cerrahisinde 
anestezi. Kalp hastalıklarında non kardiyak cerrahide anestezi. Nöroşirurjik girişimlerde 
anestezi uygulamasında malzeme ve hasta hazırlığı. Nöroşirurjik girişimlerde anestezi. 
Karaciğer hastalıkları anestezisinde hazırlık. Karaciğer hastalıklarında anestezi. Genito-üriner 
girişimlerde anestezi. Böbrek hastalıklarında anestezi. Diabetik hastalarda anestezi. Tiroid 
bezi hastalıklarında anestezi. Metabolik hastalıklarda anestezi. Pediatrik hastada anestezi. 
Geriatrik anestezi. Travma anestezisi. Yanıkta anestezi. Obez hastada anestezi. Kbb, oftalmik 
cerrahisinde anestezisi. Ortopedi anestezisi, plastik cerrahide anestezi. Abdominal girşimlerde 
anestezi. Obstetrik ve jinekolojik anestezi. Nöromüsküler, hematolojik hastalıklarda anestezi. 
Şokta anestezi. 
 
 
SİSTEM HASTALIKLARI (Zorunlu) (2-0-2-3) ANS108 

 
Solunum sistemi, belirti ve bulguları. Solunum sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı. Sinir 
sistemi, belirti ve bulguları. Sinir sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı. Dolaşım sistemi 
hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi bakım. Sindirim sistemi hastalıkları belirti ve 
bulguları ile tedavi ve bakımı. Kan hastalıkları belirti ve bulguları. Kan hastalıkları ile tedavi 
ve bakımı. Üriner sistemi, belirti ve bulguları. Üriner sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı. 
Endokrin sistemi, belirti ve bulguları. Endokrin sistemi hastalıkları ile tedavi ve bakımı. Diğer 
sistem hastalıkları, belirti ve bulguları. Diğer sistem hastalıkları ile tedavi ve bakımı. 

 
MESLEKİ YABANCI DİL (Zorunlu) (2-0-2-4) OSAG302 

 
Anestezi uygulamalarında kullanılan temel tanım ve terimler. Anestezi uygulamalarında 
iletişim. Anestezi teknikerliği (profession of anaesthesia technician) ile ilgili mesleki 
ingilizceyi kullanmak. Anestezi cihazı ve kullanımı (anaesthesia apparatus and the use) ile 
ilgili mesleki ingilizceyi kullanmak.  
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ANESTEZİ CİHAZ EKİPMANLARI (Zorunlu) (2-2-3-5) ANS201 

 
Anestezi cihazı ve bölümleri. Medikal gaz kaynakları. Yedek gaz silindirleri. Anestezi 
cihazının kontrolü. Anestezi cihazını kullanma. Anestezi cihazı kapatma. Airway, yüz 
maskesi, laringoskop hazırlığı. Ett, lma, kombi tüp hazırlığı. İnfüzyon pompası, kan pompası 
hazırlama. Fiberoptik malzemeleri, pca hazırlama. Anestezi cihazı parçalarının bakımı. 
Anestezi cihazının bakım takibi. 
 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (Zorunlu) (2-1-3-5) OSAG 323 

 
Enfeksiyon oluşumu. Enfeksiyon belirti ve bulguları. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar. 
Kan yoluyla bulaşan hastalıklar. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar. Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar. Hastane enfeksiyonları. Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları. Dezenfeksiyon ve 
sterilizasyon. Kişisel korunma yöntemleri. İzolasyon yöntemleri. Hastane enfeksiyon kontrol 
komitesi. 
 

 
ANESTEZİ UYGULAMA (Zorunlu) (1-3-3-6) ANS203 

 
Anestezi teknikerlerinin rolü, görevleri, preoperatif değerlendirme. Steril çalışma koşulları, 
ameliyathane ortamı, güvenlik tedbirleri, iş kıyafeti giyme, maske, bone, eldiven kullanma. 
İzlem ölçüm yöntemleri, monitörizasyon. Anestezi kayıtları, onam formları, arşiv. 
Uygulanacak ilaçları hazırlama, ilaç uygulama yolları, mayi hazırlama. Venöz, arterial, 
kapiller kan alma, damar yolu açma. İntravenöz sıvı infüzyonu, perfüzör hazırlama, doz 
ayarlama. Laringoskopi, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu açma teknikleri. 
Hastaya oksijen tedavisi uygulama. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, kan kaybının 
azaltılması, replasmanı. Aspirasyon, nazogastrik ve diğer sondaların uygulanması. Vücut 
ısısını değerlendirme ve termoregülasyon. Temel yaşam desteği. Kardiopulmoner 
resüsitasyon. Epidural, sipinal, kaudal blok. Kombine spinal epidural anestezi uygulaması. 
Periferik bloklarda anestezi uygulaması. Rejyonel iv anestezi uygulaması. Monitörize hasta 
bakımı. Sedo analjezi uygulaması. Ameliyathane dışı anestezi uygulaması yapılacak 
ortamların standart donanımları. Radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması. Endoskopik 
girişimlerde anestezi uygulaması. Ekt girişimlerinde anestezi uygulaması. Radyoterapi 
girişimlerinde anestezi uygulaması. Ağrı ünitelerinde hazırlık. Ağrı ünitelerinde girişimsel 
uygulamalar. 

 
REANİMASYON (Zorunlu) (1-2-2-5) ANS205 

Reanimasyon ünitesinde iş organizasyonu yapmak. Pozisyon değişikliği, bası yarası. 
Kanül/kateter bakımı. Stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı. Ağız bakımı. Saç ve vücut 
bakımı. Enteral beslenme, parenteral beslenme. Mekanik ventilatörü kullanma. Reanimasyon 
ünitesinde hasta takibi. Reanimasyon ünitesinde hasta transferi. Solunum yetersizlikleri. 
Hipoksi. Oksijen tedavisi. Aspirasyon pnömonisi. Şok, emboli. Sepsis. Travmalar. 
Zehirlenme. Nörolojik sorunlar. Akut böbrek yetmezliği. Koma ve beyin ölümü. Bazı özel 
durumlar. Sedo-analjezi. Kas gevşemesi. 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(Zorunlu) (4-0-4-4) OTDL 202 
 
Dilin tanımı ve dünya dilleri (dil felsefe tarihi, 2 .dil felsefesi -anlam, ideal dil felsefesi, 
normal dil felsefesi, gönderge, anlam, içerik- kapsam, metafor-). Türk Dili’nin tarihî gelişimi. 
Yazım kuralları. Noktalama işaretleri. Ses bilgisi ve özellikleri. Anlatım bozuklukları. İletişim 
araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları. Kelimede yapı (kökler ve ekler). Kelime 
grupları. Cümlenin ögeleri. Cümlede anlam. Paragraf. Paragrafta anlatım biçimleri. Paragrafta 
yapı. Söylem (söylem nedir?, söz-yazı-metin ve söylem, etkileşim-anlam mübadelesi ve 
söylem ifadeler, beyanlar, söylem, sosyo-kültürel değişme ve söylem, söylem teorileri , 
yapısalcılık, post yapısalcılık ve hermeneutik). Bilimsel yazılar. Araştırma teknikleri. 
Edebiyatta ve dilde gelenek. Basın-yayın organlarında dil kullanımı. Dili etkili kullanma 
çalışmaları. İş hayatında dilin önemi. Sözlü anlatım. Öğretici metinlerin türleri. Sanat 
metinlerinin özelliklerini ve türleri.  

 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ(Zorunlu) (4-0-4-4) OATA 204 

 
Tarihin konusu ve araştırma alanları olarak Türk devrim tarihi. Bilim, toplumsal bilim ve 
toplumsal değişim. Kavramlar ve yaklaşımlar I. Kavramlar ve yaklaşımlar II. Osmanlı'da 
sosyo-ekonomik çözünme ve klasik dönemin sonu. Modernleşme ve Osmanlı toplumu. 
Avrupa'da devrimler çağı ve Osmanlı imparatorluğu. Tanzimat dönemi ve 1. Meşrutiyet. Jön 
Türkler ve 2. Meşrutiyet. II. Meşrutiyet döneminin düşünce akımları ve siyasal programları. 
Avrupa ve Osmanlı tarihi açısından 1. Dünya savaşı. 1. Dünya savaşının bitişi. Mondros 
mütarekesi ve sonrası. İstanbul'un işgali ve örgütlenme çabaları. Mustafa Kemal'in 
Anadolu'ya geçişi. Amasya tamimi ve sonrası. Amasya genelgesi sonrasında kongreler 
dönemi. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı, Misakı Milli ve sonrası. TBMM'nin toplanması, 
bünyesi ve yaşanan gelişmeler. Direniş, toplumsal koşullar ve meclis. Savaş, diplomasi ve 
bağımsızlık. Mudanya ateşkesi, nihai barış Lozan. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in 
ilanı. Halifeliğin kaldırılması ve Laiklik. Laiklik kavramı ve laik devletin gelişimi. Teni 
Türkiye, siyasal devrim ve toplumsal yansımalar. Yeni Türkiye'de ekonominin gelişimi ve 
ekonomi siyasası. Kemalist ulusçuluk anlayışı. Kemalist rejimin niteliği. Türk devriminin 
değerlendirilmesi. 

 
 
İNGİLİZCE (Zorunlu) (4-0-4-4) OYDL206 
Greeting People; To Be. Countries & Nationalities; Numbers. Singular & Plural Nouns. There 
is / There are; What time is it?. Prepositions of Place. Have got / Has got. Possessives. 
Colours; Clothes. Present Simple. Present Simple; Adverbs of Frequency. Likes & Dislikes, 
Prepositions of Time. Countable / Uncountable Nouns. A / An / Any / Some. Expressing 
Quantitiy; Plural Countable Nouns. Can / Cannot. Must / Have to / Don't Have to / Should. 
Object Pronouns / Imperative. Present Progressive. Present Progressive vs. Present Simple. 
The Weather / Describing People / Describing Places. Past Simple ed/question form. Past 
Simple Iregular Verbs; was, were. Past Simple Iregular Verbs; was, were. Comperative 



Adjectives. Plans for The Future. Plans for The Future. Predictions. First Conditional. 
 
 
  STAJ  (zorunlu) (0-30 iş günü-0-4 ) OSTJ 208 
 
İlgili birimde staj uygulaması. 

 

BİTİRME PROJESİ (Zorunlu) (2-0-2-10) 

Öğrencilerin önceki derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri kullanarak, alanlarında araştırma 

yapması,deneysel çalışmaları yürütmesi,inceleme ve analiz yapması, çalışmaları raporlaması ve 

sunması ve araştırma ile ilgili verileri istatistiksel yöntermlerle değerlendirebilme, istatistiksel sonuçları 

yorumlayabilme, tamamlanan projeyi rapor halinde sunabilme 

 


