
6. SINIF STAJ KILAVUZU 
 

Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Yaran Koban 

Koordinatör yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Serhat Tunç  

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Karagöz 

Stajlar Çocuk Hastalıkları (P) 

( 8 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Dr. Öğr. Üy. Hayrunisa Belkıs Bozkurt) 

Kadın Hastalıkları ve Doğum (KD) 

(6 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Dr. Öğr. Üy. Haldun Arpacı) 

Genel Cerrahi 

(GC) (6 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Dr. Öğr. Üy. Tülay Diken Allahverdi) 

İç Hastalıkları 

(D) (8 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Dr. Öğr. Üy. L. Seçil Balyen) 

Acil Tıp (AC) 

( 8 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Dr. Öğr. Üy. Ömer Çanacık) 

Aile hekimliği 

(AH) 4 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Doç. Dr. Hülya Çakmur) 

Halk Sağlığı 

(HS) (4 Hafta) 

(Eğitim sorumlusu: Dr. Öğr. Üy. Binali Çatak) 

Psikiyatri 

(PSİ) (4 Hafta) 

(Eğitim 

sorumlusu: Dr. 

Öğr. Üy. 

Serhat Tunç) 

Dahili Tıp Bilimleri Seçmeli (SD)* 

( 2 Hafta) 

Cerrahi Tıp Bilimleri Seçmeli (SC)* 

( 2 Hafta) 

Eğitim Süresi 12 ay (52 hafta) 

*Seçmeli stajlar ilgili bölüme bağlı tüm anabilim dallarında açılabilir. Ancak ilgili anabilim dalında staj 

yapma talebi ile Dekanlığımıza başvuran öğrencinin ana bilim dalından uygunluk alındıktan sonra stajı 

alması mümkün olacaktır. 



 

 



AİLE HEKİMLİĞİ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI  

 

Aile Hekimliği Dönemi, tıp eğitiminin 6. yılında uygulanır. Beşinci sınıf öğrencileri ders yılı 

bitimini müteakip ara vermeden bu eğitime başlarlar. Bu program, öğrencilerin aşağıda 

listelenmiş birimlerde ve sürelerde “intern doktor” olarak çalıştığı, kesintisiz olarak sürdürülen 

programlar bütünüdür. 

 
AİLE HEKİMLİĞİ DÖNEMİ GENEL KURALLARI 

Aile hekimliği döneminde öğrencilerin, belirlenen birimlerde belirtilen süre kadar 

bulunmaları ve programlanan çalışmaları başarı ile yapmaları zorunludur. Bu dönemde 

öğrenci mezuniyet öncesinde, öğretim üyesi denetiminde “intern doktor” olarak çalışır ve 

daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği teorik ve pratik bilgiyi uygulama fırsatı bulur. 

Görevlendirildiği her birimde öğretim üyesi eşliğinde poliklinik uygulamalarına aktif olarak 

katılır. Klinik uygulamalarda öğretim üyesi gözetiminde kendi sorumluluğunda olan hastaları 

izler, gerekli tıbbi işlemlerde bulunur ve nöbet tutar. Eğitime katkısı olmayan hizmete 

yönelik işler öğrencinin görevi değildir. 

Bu dönemde başarı değerlendirmesi sınav ile yapılmayacaktır. Öğrencilerin çalışmaları her 

birimin düzenlemiş olduğu program çerçevesinde izlenecek ve başarılı olup olmadıkları 

birim sorumluları tarafından belirlenecektir. Çalışmaları eksik kalan ya da yeterli bulunmayıp 

başarısız olan öğrenciler, birim sorumlularının denetiminde belirtilen sürelerde çalışmaları 

yeterli bulunana kadar o birimdeki çalışmalarını tekrarlayacaklardır. 

Aile hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulanmaksızın Tıp 

Doktoru diploması verilir. 

Programda yer alan seçmeli stajlar Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde yer alan anabilim 

dallarında yapılacak olup, öğrencilerin isteklerine göre, yurtiçi ve yurtdışında, üniversite 

hastaneleri ya da eğitim veren kamu hastanelerinde yapılamaz (mevcut yönetmelik ve fakülte 

yönetim kurulu kararı uyarınca). 

Staj başlama saati en erken 08:00, bitiş saati en geç 17:00 'dir. Bu saatleri aşmamak kaydıyla 

anabilim dalları kendi staj başlama ve bitiş saatlerini belirleyebilir. Bu saatler dışında nöbetçi 

olmadığı sürece öğrencilerden kliniklerde zorlama ile çalışmaları istenemez. Ancak gönüllü 

olarak kliniklerde kalabilirler. Bu dönemde nöbetler eğitim amaçlıdır, klinik sorumlusu 

tarafından düzenlenen nöbet listesine riayet edilmesi zorunludur, tutulacak nöbet saati 

ücretlendirilmeyecektir.  

 
AİLE HEKİMLİĞİ DÖNEMİNDE İNTERN DOKTORLARIN GÖREV, YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

 Aile Hekimliği Döneminde İntern doktorlar; hekime yakışır, temiz ve bakımlı bir şekilde 

giyinir, hastane binası içindekimlik kartı takmak zorundadır. 

 İntern doktorlar; hastane içindeki çalışmalarında kalite dokümanlarına uymak zorundadır. 

Hasta ve yakınlarının haklarını bilmek; bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerinin 

gizliliği ilkesine uymak zorundadır. Hastaya, hasta yakınlarına ve diğer şahıslara hasta ile 

ilgili sorumlu hekim gözetimi dışında açıklama yapamaz, hasta hakkında tıbbi bilgileri 



aktaramaz, hasta ve yakınlarına eğitim veremez. 

 İntern doktorlar; görevli olduğu servisteki hastanın, hastaneye başvurusundan çıkışına 

kadar tüm muayene, tedavi, klinik uygulama, bakım ve yönetimine sorumlu asistan, 

uzman doktor veya öğretim üyesi eşliğinde ve denetiminde bizzat katılırlar. Bu nedenle 

hastanın poliklinik kartı ve dosyasının düzenlenmesi, anamnezi, fizik muayenesi, 

hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması, istenilen tetkiklerin takibi ve sonuçlarının 

hasta dosyasına / otomasyon programına kaydedilmesi, hastalığın seyir bilgilerinin 

dosyaya konması, hastanın alması gereken ilaçların hasta tabelasına yazılması, taburcu 

işlemlerinin yapılmasına sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesi eşliğinde ve 

denetiminde katılır. Bu görevlerin tam olarak yürütülmesi, ilgili öğretim üyesinin 

sorumluluğundadır. 

 İntern doktorlar; bulundukları serviste vizitlere katılmak zorundadır ve sorumlu asistan 

eşliğinde hastaları sorumlu öğretim üyesine sunmak zorundadırlar. 

 İntern doktorlar; hastanın gerekli tüm tetkiklerini ancak sorumlu asistan, uzman doktor 

veya öğretim üyesine onaylatarak isteyebilir. 

 İntern doktorlar; doğrudan reçete yazma ve imzalama yetkisine sahip değildir; yazdığı 

reçeteyi sorumlu öğretim üyesi veya kıdemli servis asistanına imzalatmak zorundadır. 

 İntern doktorlar; bulundukları kliniğin çalışma düzenine uygun olarak nöbetlere katılırlar. 

Nöbetlerdeki çalışma görev ve sorumluluğu, günlük çalışmalardakine benzer şekilde 

yürütülür. 

 İntern doktorlar klinik içinde yapılan eğitim seminerlerine katılmak zorundadırlar, ilgili 

öğretim üyesi gözetiminde seminer hazırlamak ve sunmakla yükümlüdür. 

 İntern doktorların mezun olmadan önce mutlaka öğrenmesi ve sonuçlarını mutlaka 

yorumlaması gereken beceriler listesi, her eğitim öğretim döneminde fakülte kurulu veya 

fakülte yönetim kurulu tarafından önerildiği şekilde yürütülür. 


