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Sayın Stajyer Dr: 

 

Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programımız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış 

olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve 

eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe‐imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek 

işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin 

eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına 

alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi 

durumunda, staj sonu final notunuzu en az 20 (yirmi) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 

Başarı dileklerimizle. 

 

 

 

Staj süresince adli ölüm veya adli otopsi işlemi gerçekleşmemişse alternatif uygulama yapılmasına karar 
verilir. 

 

Karar (Puan)    : 

Tarih : 
 

 

 

 

 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih 

(LH açıklama) 

Onay 

Bir adet adli ölü muayenesine gözlemci olarak katılım veya adli ölü 

muayenesi raporu düzenleme* 
15 

  

Bir adet adli otopsi işlemine gözlemci olarak katılım veya adli 

otopsi raporu düzenleme* 
15 

  

Üç adet değişik konulardan (trafik kazası, darp, vs.) adli rapor 

düzenleme 

 
15 

  

Cinsel saldırı raporu düzenleme 15 
  

Zorunlu İşlemler Toplam Puan    

EK İŞLEMLER Puan Tarih 

(LH açıklama) 

Onay 

Bir adet daha adli ölü muayenesine gözlemci olarak katılım veya 

adli ölü muayenesi raporu düzenleme* 
15 

  

Bir adet daha adli otopsi işlemine gözlemci olarak katılım veya 

adli otopsi raporu düzenleme* 
15 

  

Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılım 10 
  

Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunabilme 10 
  

Ek İşlemler Toplam Puan    
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

 

Sayın Stajyer Dr: 

 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri 

ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya anabilim dalı araştırma 

görevlileri gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe‐imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Yapılması gereken sayı 

parantez içinde belirtilmiştir. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan 

üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak 

değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj 

karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan 

(100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 
Başarı Dileklerimizle 
 
 

 

 
Karar (Puan)    : 

Tarih : 
 

 

 

 

 

 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 
Preoperatif muayene ve hasta ile iletişim (3 adet) 10   

Ambu / maske ile ventilasyon (2 adet) 10   

Endotrakeal entübasyon (2 adet) 10   

Monitorizasyon ve hasta takibi (3 adet) 10   

Rejyonel anestezi uygulaması görme (2 adet) 5   

Algoloji polikilinik/klinikte hasta değerlendirme (2 adet) 5   

Yoğun bakımda hasta hazırlayarak vizitte sunma (1 adet) 5   

İntravenöz girişim (2 adet) 5   

Zorunlu işlemler Toplam Puanı    

    

EK İŞLEMLER    

Tüm derslere katılım 10   

IV ilaç, mayi veya kan ürünleri hazırlama 5   

Yoğun bakımda hasta değerlendirme 5   

Nöbete kalma ( telafi hariç 22’ye kadar) 10   

Nöbete kalma ( telafi hariç 22’ye kadar) 10   

    

Ek işlemler Toplam Puanı    
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      T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr:  

Çocuk Cerrahisi Cerrahi AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri 

tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üye ve 

asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe ve imza ile kayıt altına almak 

durumundasınız. Aşağıda tanımlı işlemlerden 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. 

Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final 

notunuza en az 10 (on)puan(100 üzerinden) katkıda bulunacaktır. Başarı dileklerimizle…   

Uygulama En Az 

Sayı 

Puan Onay 

1 Klinikte Hasta Takibi  1 10  

2 Klinik vizitte Tedavi Orderı 1 10  

3 Poliklinikte Hasta Değelendirme 2  10  

4 Poliklinikte Sık Görülen Hastalıklar için reçete düzenleme  2 10  

5 Ameliyathane de ameliyat izleme  2 10  

6 Ameliyata steril girme 1 10  

7 Taraf cerrahisi işaretleme 1 10  

8 Acil Serviste Hasta değerlendirme *** 1 10  

9 Cerrahi Yenidoğan Muayenesi 1 10  

10 Rutin Öğretim Üyesi vizitine katılma 2 10  

 

  

 

Karar (Puan):                                                                          Tarih: 
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

 

Sayın Stajyer Dr: 

Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları 

kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde 

gerçekleştirdiğinizi kaşe‐imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 75, ek işlemlerden maksimum 

25 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır 

olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu 

staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan 

(100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 

Başarı Dileklerimizle 

 

 

Karar (Puan) : 

Tarih : 

 

 

 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

 Genel ve soruna yönelik öykü alabilme (Gözlem)  (Asgari 1 

kez) 

 

15   

 Mental durumu değerlendirebilme (Gözlem)  (Asgari 1 kez) 

 

13   

 Psikiyatrik öykü alabilme (Gözlem)  (Asgari 1 kez) 

 

   13   

 Adli rapor hazırlayabilme (Gözlem)  (Asgari 1 kez) 12   

 Acil psikiyatrik hastanın stabilizasyonunu yapabilme 

(Gözlem)  (Asgari 1 kez) 

 

12   

 İntihar riskini değerlendirebilme (Gözlem)  (Asgari 1 kez) 

 

12   

  

Zorunlu işlemler Toplam Puanı    
EK İŞLEMLER    
Poliklinikte psikolojik testler hakkında bilgilendirilme (psikolog ile) 7   

En az bir çocuk psikiyatri konsültasyonuna katılım (konsütan hekim ile) 7   
Çocuk Psikiyatrisi stajıyla ilgili geri bildirimde (eleştiri ve öneri) bulunma  9 
Ek işlemler Toplam Puanı    
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

 TIP FAKÜLTESİ  

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

 

Sayın Stajyer Dr: 

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda 

aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı 

faaliyetleri öğretim elemanları ve anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi 

kaşe-imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek 

işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. 

Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol 

açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. 

. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi,  staj sonu final 

notunuza en az 10 (on)puan ( 100 üzerinden)  katkıda bulunacaktır. Başarı Dileklerimizle 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

Hastadan öykü alma  10   

Dermatolojik muayene yapma 10   

Elemanter lezyonları tanıma ve tanımlama 10   

Hasta sunma 10   

Semptomlardan teşhise varabilme 10   

Tedavi düzenleme ve/veya uygun yönlendirme 10   

Zorunlu İşlemler Toplam Puan                                                      60 

EK İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

Hasta güvenliği 10   

İnfeksiyon kontrolü 10   

Hastane içi davranışlar ve iletişim  10   

Hasta mahremiyeti ve Etik kurallar 10   

Ek İşlemler Toplam Puan                                                                         40 

 

Karar (Puan):                                                                          Tarih: 
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 

STAJYER UYGULAMA KARNESİ 
 

Sayın Stajyer Dr:, 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına bölüm içi staj programınız 

sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri 

öğretim elemanları veya anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe‐ imza ile kayıt altına 

almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 

100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği, toplam işlem puanınızın 

sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda, staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle 

hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda staj 

sonu final notunuza 100 üzerinden en az 10 (on) puan katkıda bulunacaktır. 

Başarı Dileklerimizle 

EK İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak 10   

Lomber ponksiyon işlemine aktif katılmak/ izlemek 10   

Kültür (idrar vb.) ekimi ve değerlendirme 10   

Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak 10   

Ek İşlemler Toplam Puan    

 

Karar ( Puan) :       Tarih:   

 

 

 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

İlk yatışında hazırladığı 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak 10   

Hazırladığı hastanın antibiyotik tedavi planı üzerine karar verebilmek 10   

Klinik örneklerin direkt mikroskopik incelenmesi, Boyalı preparatların,(Gram, 
EZN, metilen mavisi) hazırlanma ve incelenmesi 

10   

Dışkıda parazit araştırılması 10   

Periferik yayma yapma ve değerlendirme 10   

Boğaz. İdrar yara vb kültür örneği alma 10   

Zorunlu İşlemler Toplam Puan    
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T.C.  

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

 TIP FAKÜLTESİ 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI  

STAJYER UYGULAMA KARNESİ 
Sayın stajyer Dr; 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri adına bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı 

beceri ve tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süreniz boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim elemanları veya 

anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı 

zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. 

Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu 

durumda staj ve bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı 

beceri ve tutumlar tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 

üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 

Başarı dileklerimizle.. 

 

 

 

Karar (Puan)    : 

Tarih  : 

 

 

 

 
ZORUNLU İŞLEMLER 

Puan Tarih Onay 

İlk yatışında birinci hastayı hazırlama ve hastayı öğretim üyesi 
vizitinde sunma 

10   

Kas gücü değerlendirme 10   
Romatoloji polikliniğinde hasta değerlendirme 5   

Genel fizik tedavi polikliniğinde rehabilitasyon ve fizik tedavi 
hastası değerlendirme 

5   

Hastanın radyolojik bulgularını öğretim üyesi, asistanla beraber 
değerlendirme 

5   

Parapleji hastalarında ASİA hesaplaması yapma 5   
Hemipleji hastalarında Brunnstrom değerlendirmesi yapma 5   
Pediatrik rehabilitasyon uygulamasına gözlemci olarak katılma 5   

Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamasına gözlemci 
olarak katılma 

5   

Nörolojik rehabilitasyon uygulamasına gözlemci olarak katılma 5   
EK İŞLEMLER    

İlk yatışında 2. Hastayı hazırlama ve öğretim üyesi vizitinde 
sunma 

5   

Stajda tüm yoklamalarda eksiksiz bulunabilme 5   
Seminer hazırlayıp eğitim saatinde sunma 20   
Botox toksin enjeksiyonuna gözlemci olarak katılma 5   
İntraartiküler enjeksiyona gözlemci olarak katılma 5   
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T.C.  

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. STAJYER KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr….. 

Göğüs Hastalıkları öğretim üyeleri adına.staj programımız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve 

tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz.Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri 

veya asistanları gözetimi eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kayıt altına almak durumundasınız.Aşağıda 

tanımlı zorunlu işlemlerden 70,ek işlemlerden maksimum 30 olmak üzere 100 puan üzerinden 

değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği durumunda staj yada 

bütünleme sınavına alınmayacağınızı hatırlatmak isteriz.Bu karnede tanımlı beceri ve tutumları 

tam olarak gerçekleştirmeniz durumunda,staj sonu final notunuza en az 10 (on)puan(yüz 

üzerinden) katkıda bulunacaktır. Başarı Dileklerimizle… 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

1 İlk yatışında 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma, 

ayırıcı tanı yapma ve tedavi önerilerinde bulunma 

10   

2 Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde başlıca semptomları 

sistemli sorgulama, ayırıcı tanı yapma ve bunlara uygun 

laboratuar, radyolojik tetkikleri saptama   

10   

3 Normal PA akciğer grafisini sistematik anlatma  10   

4 PA akciğer grafisinde plevral effüzyon,konsolidasyon 

patolojilerini tanıma 

10   

5 Solunum fonksiyon testi (spirometre) izleyici olarak 

katılmak (en az iki tane)  

10   

6 Solunum sistemi muayenesi yapabilme (inspeksiyon, 

oskültasyon ,plapasyon,perküsyon) 

20   

EK İŞLEMLER 

1 İlk yatışında 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunma, 

ayırıcı tanı yapma ve tedavi önerilerinde bulunma 

15   

2 Bronkoskopi /Endobronşial USG bronkoskopi, 

Torasentez(tanısal veya boşaltıcı) gibi girişimsel işlemlere 

izleyici olarak katılmak(En az 1 Tetkik) 

15   

 

 

 

Karar (Puan):                                                                          Tarih: 
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T.C.  

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 

STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr:  

İki haftalık staj programımızın sonunda GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI öğretim üyeleri adına staj 

programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca 

tanımlı uygulamaları öğretim üyeleri gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe ve imza ile kayıt altına 

almak durumundasınız. Her bir uygulama 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Zorunlu olan miktarlarının 

yapılmaması durumunda toplam puanınız sıfır (0) olarak değerlendirilecek ve bu durumda staj sonu ya da 

bütünleme sınavına girilemeyecektir. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak 

gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az 10 (on)puan (100 üzerinden) katkıda bulunacaktır. 

Başarı dileklerimizle…   

Uygulama 

 

Puan Onay  

İmza Kaşe 

ZORUNLU İŞLEMLER   

Poliklinikte Biyomikroskopik Muayene 

 

15  

Poliklinikte Görme Muayenesi İzleme 

 

15  

OCT (Optik Koherens Tomografi) çekiminde 

hazır bulunmak 

10  

FFA (Fundus florosein anjiografi) çekiminde 

hazır bulunmak 

10  

GA (Görme alanı) çekiminde hazır bulunmak 

 

10  

Zorunlu İşlemler Toplam Puan                  

                                      

60  

EK İŞLEMLER 

 

Puan Onay 

Hasta güvenliği 

 

10  

İnfeksiyon kontrolü 

 

10  

Hastane içi davranışlar ve iletişim  

 

10  

Hasta mahremiyeti ve Etik kurallar 

 

10  

Ek İşlemler Toplam Puan 40  

 

 

Karar (Puan) :                                                            Tarih: 
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T.C. 
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

 
Sayın Stajyer Dr:  

Bu program ile öğrencilerin; sağlık yönetimi, epidemiyoloji, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, demografi, sağlık 

coğrafyası, iş sağlığı  vb konularda bilgi sahibi olması, halk sağlığı alanında planlanan bir bilimsel araştırma 

projesinde görev alabilmesi, Birinci basamakta, bir hekim olarak çevre sağlığı ile ilgili sorumluluklarını 

bilmesi, çevreden gelebilecek sağlık sorunları hakkında bilinçlenmesi, bir salgın, afet, çalışma çevresinden 

kaynaklanan  riskler veya bir çevre sorunu karşısında üzerine düşen görevler hakkında bilgi sahibi olabilmesi, 

sağlıklı içme suyu elde edilmesi ile ilgili uygulamalar yapabilmesi, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek sağlık sorunlarının neler olduğunu bilmesi, toplumda farkındalık yaratma konusunda sağlık 

eğitimi, çevre eğitimi yapabilecek donanıma sahip olması, Türkiye’nin ve dünya nüfusu ile ilgili sorunlar 

konusunda bilgi sahibi olması, gereğinde bilimsel toplantılarda bütün bu konularda görüş bildirebilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Konu Tipi  Onay 

Epidemiyolojik araştırma yöntemleri bu araştırmalar sonucunda elde edilecek 

ölçütleri sayabilme, hesaplayabilme. 

T 5 Puan  

Bir bilimsel araştırmanın planlanması ve yazımına kadar tüm aşamalar hakkında 

uygulamalar yapabilme. 

U 6 Puan  

Bir bilimsel makaleyi değerlendirebilme, 
U 10 Puan  

Sağlık Yönetimi, sağlık politikaları, sağlık hizmetlerinin özellikleri ile ilgili konularda 

görüş beyan edebilme, Türkiye’de Sağlıktaki  Örgütlenme Modellerini Bilme. T 

5Puan  

Bir toplulukta sağlık veya çevre ile ilgili bir konuda eğitim verebilme. U 8 Puan  
Halk sağlığı konularında birinci basamak hekimine gerekebilecek beceriler ve 

bilgileri edinme. Birinci basamakta çevre sağlığı hizmetlerini uygulama bilgisi 

kazanmış olma. 

U 10 Puan  

Bir iş yeri, bir okul, vb toplulukta sağlık taraması konusunda beceri kazanma, 
U 8 Puan  

Yönetmeliğe aykırı üretim yapan iş yerleri hakkında yapılması gerekenleri 

sayabilme, U 5 Puan  

Bir afet durumunda bölgedeki halk sağlığı ve çevre sağlığı çalışmalarına katılabilme 

becerisi kazanma, U 

8 Puan  

Şehir şebeke suyunun arıtılması ve dezenfeksiyonu, koşulların uygun olmadığı 

durumlarda sağlıklı içme suyu elde etme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma, 

U 5 Puan  

Sağlıkta ekonomik tedbirler alma zorunluluğunun nedenlerini sayabilme ve 

ekonomik analiz yöntemleri konusunda konuşabilme 

T 5 Puan  

Sağlık alanında uygulanan finansman yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını 

sayabilme, 

T 5 Puan  

İklim değişikliği karşısında alınması gerekli kişisel önlemler ve uyum konusunda 

görüş bildirme, 

U 5 Puan  

Dünya’nın ve Türkiye’nin demografik geleceği konusunda görüş bildirme, 
U 5 Puan  

Türkiye’nin Öncelikli Sağlık Sorunlarını Bilmeli, Diğer Sağlık Meslek Grupları ile 

Çözüm Önerileri Üretebilmeli, Sağlık ve Sosyal sorunlar hakkında tartışabilmeli, U 
10 Puan  

  100 Puan  

 

Karar (Puan) :                                                                          Tarih: 
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T.C. 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ                                                

TIP FAKÜLTESİ 

            TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ 
 

 

Sayın Stajyer Dr: 

Tıp Fakültesi Lisans programında aldığınız Tıp Etiği eğitiminin klinikteki uygulamalarının 
nasıl olacağı konusunda  beceri ve tutum kazanmanız için klinik etik stajı yapacaksınız. Bir 
haftalık uygulama sırasında öğrenilen tüm bilgileri, klinik uygulamalarda ortaya çıkan, 
karşılaşılan etik sorunları, temel etik ilkeler ve yaklaşımlar ışığında değerlendirerek, 
vakalar üzerinden etik karar verme sürecini öğreneceksiniz. Staj süresi içinde belirli bir 
zaman dilimi tıp hukuku derslerine ayrılmış olup bu süre zarfında Hukuk Fakültesinden bir 
öğretim üyesi tarafından bu konuda eğitim verilecek ve Tıp hukuku ile igili örnek vakalar 
çözümlenecektir. Film gösterimi ve örnek vakalar üzerinden tıp etiği sorunları üzerinde 
sistemli düşünmeniz  ve etik ilkeler doğrultusunda çözüm yolları üretmeniz gerekecektir. 
Hekimden beklenen Etik yeterliliğe sahip olmanız için staja devam ve film gösterimine 
tam katılımınız zorunludur. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak 
gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuzu en az 10 (on) puan (100 
üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 

 

  Başarı dileklerimizle… 

 

 

UYGULAMALAR Puan Onay 

  Tıp hukuku ile ilgili  örnek vakalar çözümleme 
becerisi 

 

15  

   Hekimden beklenen etik yeterliliğe sahip olma becerisi 

 

15  

Staj süresince derslere ve uygulamalara katılım  

 

 

10  

Klasik etik vaka örneği ile etik sorun çözümleme 
15 

 

Kliniklerde yaşanılan etik vaka örneği ile uygulama 
yapma 

15 
 

Etik vaka çözümlemesi ödevi 15 
 

Film gösterimi ile etik çözümleme 15 
 

 Toplam Puan      100  
 

 

Karar (Puan) : 

 

Tarih : 
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T.C. 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

         TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI  

           “KLİNİK FARMAKOLOJİ  STAJI”  STAJYER UYGULAMA KARNESİ 
 

Sayın Stajyer Dr: 

Tıp Fakültesi Lisans programında aldığınız Farmakoloji eğitiminin klinikteki uygulamalarının nasıl olacağı konusunda  
beceri ve tutum kazanmanız için “Klinik Farmakoloji Stajı” yapacaksınız. Bir haftalık uygulama sırasında öğrenilen tüm 
bilgileri, klinik uygulamalarda karşınıza çıkan özel hasta grupları ve kronik hastalıklar özelinde değerlendirerek, vakalar 
üzerinden tedavilerinde karar verme sürecini öğreneceksiniz. Staj süresi içinde  “Akılcı” tedavi seçimini yapabilme 
becerisini kazanacaksınız. Bu amaca ulaşmak için de DSÖ tarafından (1) hastanın probleminin tanımlanması, (2) tedavi 
amaçlarının belirlenmesi, (3) etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet kriterlerine göre ilacın seçilmesi, (4) Seçilen ilacın 
uygunluğunun her farklı hasta için değerlendirilmesi, (5) tedavinin başlanması, (6) hastalara gerekli bilgi/ talimatların 
verilmesi ve (7) tedavinin izlenmesi olarak belirlenen “akılcı ilaç kullanımı” nın nasıl uygulanacağı  öğrenilecektir. Bu 
sayede birden çok hastalığı/organ yetmezliği olan hastalarda, farklı yaş gruplarında ilaç ile tedavide akılcı şeçimlerin 
yapılabilmesi, etkileşmelerin öngörülmesi ve bu hastalara reçete yazılabilmesi, hastalığın izlemi sırasında ortaya 
çıkabilecek advers etkilerin bildirimleri için gerekli formların doldurulması pekiştirilecektir. Hekimden beklenen akılcı 
ilaç seçimi/kullanımı yetisine sahip olmanız için staja devam ve olgu sunumlarına aktif katılımınız zorunludur. Bu staj 
karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuzu 10 (on) puan 
(100 üzerinden) katkıda bulunacaktır. 

  Başarı dileklerimizle… 

UYGULAMALAR Puan Onay 

Klinik farmakolojinin tanımını, yeni ilaçların geliştirilmesi, 
Biyoeşdeğerlik, Biyobenzer ilaçlar ile Farmakovijilans tanımını 
öğrenme  

10  

İlaçların farmakokinetiğini ve etkisini değiştiren faktörlerin 
klinikteki önemini söyleyebilme 

10  

Diyabet hastalarında ilaç tedavisini (farmakolojik ve non 

farmakolojik) düzenleyebilme –Olgular üzerinden tedavi sürecini 

çözümleyebilme 

 

10  

Astım hastalarında ilaç tedavisini   düzenleyebilme –Olgular 

üzerinden tedavi sürecini çözümleyebilme 

 

 

10  

Renal ve hepatik fonksiyon yetersizliği olan hastalarda ilaç, doz, doz 

aralığı seçiminin ve tedavi sürecini düzenleyebilme –Olgular 

üzerinden tedavi sürecini çözümleyebilme 

10 
 

Özel hasta gruplarında (gebelik, pediyatri, geriyatri) etkili  ilaç seçimi 

yapabilme, etkileşim, doz/doz aralığı  seçimi düzenleyebilme – 

Olgular üzerinden tedavi sürecinin çözümleyebilme 

 

10 
 

Kardiyovasküler hastalıklarda hasta profiline göre ilaç seçimini ve 

tedavi sürecini düzenleyebilme –Olgular üzerinden tedavi sürecini 

çözümleyebilme 

 

10 
 

 Farklı olgularda hastaya  doğru reçete yazma becerisi edinme ve 

tedavinin izlenme sürecini çözümleyebilme, 
20 

 

Hastanın tedavi izleminde “advers ilaç reaksiyonu” ile 

karşılaşıldığında Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) 

yapılacak bildirimler ile ilgili formları tanıma ve nasıl doldurulması 

gerektiği hakkında bilgi sahibi olunma. 

10 
 

 Toplam Puan      100  

 

Karar (Puan) : 

 

Tarih : 
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T.C.  
İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI 
STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr:  

Kulak Burun Boğaz AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları 
kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üye ve asistanları gözetim ve 
eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe ve imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı işlemlerden 
100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam 
olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az 10 (on)puan(100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.  

Başarı dileklerimizle…  

Uygulama En Az Sayı Puan  Onay  

1 Klinikte Hasta Takibi  5 5  

2 Klinikte Öykü Alma  5 5  

3 Poliklinikte hasta değerlendirme 10 15  

4 Otoskopik muayene 10 5  

5 Diyapozon testleri 10 5  

6 Dix Hallpike testi 2 5  

7 Epley manevrası 2 5  

8 Anterior rinoskopi 10 5  

9 Oral kavite muayenesi 10  5  

10 Boyun muayenesi 10  5  

11 İndirekt laringoskopik muayene izleme 5 5  

12 Ameliyahanede gözlem 2 5  

13 Hasta güvenlik hedefleri  5  

14 Cerrahi güvenlik uygulamaları 3 5  

15 Hastane içi davranışlar ve iletişim  5  

16 Enfeksiyonla ilgili değerlendirme   5  

17 Hasta mahremiyeti ve etik kurallar   5  

18 Seminer hazırlama 1 5  

Karar (Puan):                                                         Tarih: 
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 

STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr:  

Üç haftalık staj programımızın sonunda NÖROLOJİ ANABİLİM DALI öğretim üyeleri adına staj programınız 

sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı 

uygulamaları öğretim üyeleri gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe ve imza ile kayıt altına almak 

durumundasınız. Her bir uygulama 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Aşağıda tanımlı her bir uygulama 

için belirtilen miktarının en az yarısının yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz. Kalan yarısı ise ek 

işlemler olarak kabul edilecek ve yapılması durumunda o uygulamadan tam puan almanızı sağlayacaktır. 

Zorunlu olan miktarlarının yapılmaması durumunda toplam puanınız sıfır (0) olarak değerlendirilecek ve bu 

durumda staj sonu ya da bütünleme sınavına girilemeyecektir. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve 

tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az 10 (on)puan (100 üzerinden) 

katkıda bulunacaktır. Başarı dileklerimizle…   

Uygulama Hastanın Adı Soyadı Tarih 

İmza Kaşe 

Ayaktan başvuran nörolojik Hastadan/Yakınından Öykü 

Alma  

(8 adet)  

1                                        

2 

3 

4 

 

Ayaktan hastanın nörolojik muayenesi 

(8 adet) 

1                                        

2 

3 

4 

                                     

Ayaktan başvuran hastanın tetkiklerinin planlanması 

(8 adet) 

1 

2 

3 

4 

 

Nöroloji servisinde yatan hastanın vizite hazırlanması ve 

sunulması 

(2 adet) 

1                                       

2 

                                       

Yatan hasta vizitlerinde hazır bulunma 

(10 adet) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Diğer tıbbi birimlerde yatmakta olan hastanın konsültasyonu 

(6 adet) 

 

1                                        

2 

3 

                                       

Yoğun bakım ünütesinde yatmakta olan bilinci kapalı 

hastanın nörolojik muayenesi 

(4 adet) 

1                                     

2 

 

EEG çekiminde hazır bulunmak 

(4 adet) 

1 

2               

 

EMG çekiminde hazır bulunmak 

(4 adet) 

1 

2 

 

Öğretim üyesi tarafından belirlenen bir konuda seminer 

anlatımı. 

(1 adet zorunlu) 

1     

 

 

Karar (Puan) :                                                            Tarih: 
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

 

Sayın Stajyer Dr: 

Beyin ve Sinir Cerrahisi öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve 

tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya anabilim dalı 

asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe‐imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı 

zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz 

yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol 

açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj 

karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 

14 (ondört) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 

Başarı Dileklerimizle 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 
İlk yatışında hazırladığı 1.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak 15   

Hastasının radyolojik bulgularını asistan‐öğretim üyesiyle 
değerlendirebilmek 

15   

Hazırladığı hastanın tedavi planı (ilaç dışı öneriler) üzerine karar 
verebilmek 

15   

Poliklinik hastasında nörolojik muayene yapabilme ve yorumlayabilmek 15   
Zorunlu işlemler Toplam Puanı    

    
EK İŞLEMLER    
İlk yatışında hazırladığı 2.hastayı öğretim üyesi vizitinde sunmak 10   

1. Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar) 10   
2. Nöbete kalma (telafi hariç, 22’ye kadar) 10   

Lomber ponksiyon işlemine aktif katılmak/ izlemek 10   
Ventriküler kateter takılmasını izlemek 10   
Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak 10   
BSC konseylerine katılmak 10   
BSC Ameliyatı izlemek 10   
Ek işlemler Toplam Puanı    

 

Karar (Puan)    : 

Tarih : 
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T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 

STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr:  

Ortopedi ve Travmatoloji AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri 

tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca tanımlı faaliyetleri öğretim üye ve asistanları 

gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe ve imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı 

işlemlerden 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve 

tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda staj final notunuza en az 10 (on)puan(100 üzerinden) 

katkıda bulunacaktır. Başarı dileklerimizle…   

Uygulama En Az Sayı Puan Onay 

1 Klinikte Hasta Takibi  10 5  

2 Klinikte Öykü Alma  10 5  

3 Klinikte Hasta Takdimi   5 5  

4 Klinikte N/G Takma  3 5  

5 Klinikte veya ameliyathanede  İdrar Sondası Takma * 3 5  

6 Klinikte Kan Alma * 5 5  

7 Klinikte Damar Yolu Açma * 1  5  

8 Klinik vizitte Tedavi Order * 1 5  

9 Klinikte Pansuman Yapma * 10  5  

10 Poliklinikte Hasta Değelendirme* 10  5  

11 Acil serviste alçı yapma İzleme 5 5  

12 Poliklinikte Sık Görülen Hastalıklar için reçete düzenleme  5 5  

13 Ameliyathane de ameliyat izleme  5 5  

14 Ameliyata steril girme 3 5  

15 Hasta muayenesi* 5 5  

16 Diz muayenesi* 3 5  

17 Seminer Hazırlama 1 5  

18 Acil Serviste Hasta değerlendirme* 5 5  

19 Klinikte Nöbet 5 5  

20 Rutin Öğretim Üyesi vizitine katılma 5 5  

 

*Öğretim Üyesi Nezaretinde 

 

Karar (Puan):                                                                          Tarih: 



 

20 

T.C. 

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ  

PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI STAJYER UYGULAMA KARNESİ 

Sayın Stajyer Dr: 

Psikiyatri Anabilimdalı öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve tutumları 

kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya anabilim dalı asistanları gözetim 

ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe‐imza ile kayıt altına almak durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 65, ek 

işlemlerden maksimum 35 olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin 

eksikliği toplam işlem puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına 

alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak gerçekleştirilmesi 

durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde katkıda bulunacaktır. 

Başarı Dileklerimizle 

 

 

Karar (Puan) : 

Tarih : 

 

 

 

 

 

ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 
Staj boyunca gerçekleşen vizitlerin en az % 80’ine katılma 10   

Serviste yatan hastalardaki acil psikiyatrik tablolara (ajitasyon,anksiyete, 
panik atak vb) müdahale pratiğine katılma 

7   

Depresyon tanısı ve tedavisini öğrenme (olgu üzerinde,vizitlerde) 4   

Konversiyon bozukluğu tanısı ve tedavisini öğrenme (olgu 
üzerinde,vizitlerde) 

4   

Akut psikotik ajitasyon tedavisini öğrenme 6   
Panik atak ve akut anksiyete tedavisini öğrenme 6   
Staj boyunca yapılan olgu sunumlarına tam katılım 8 
Ayaktan psikiyatrik hastaların muayenesi, tanı ve tedavi sürecine katılma 10 
Staj boyunca en az bir yatan hastanın psikiyatrik değerlendirmesi ve  
sunumu (vizitlerde) 10 
Zorunlu işlemler Toplam Puanı    
EK İŞLEMLER    
En az bir psikotrop ilaç reçetesi yazımına katılma 4   
Psikotrop ilaçlar hakkında bilgi sahibi olma 4   
Elektrokonvulzif tedavi hakkında bilgi edinme 4   

Adli psikiyatrik durumlar ve bu durumların yönetilmesi konusunda 
bilgilendirilme (TCK 32/1 ve 32/2. Maddeleri, vesayet vs) (sorumlu 
asistan ile) 

4   

Poliklinikte psikolojik testler hakkında bilgilendirilme (psikolog ile) 4   
En az bir psikiyatri konsültasyonuna katılım (konsütan hekim ile) 4   
Psikoterapiler hakkında bilgilendirilme 4 
Psikiyatri stajıyla ilgili geri bildirimde (eleştiri ve öneri) bulunma 4 
Ek işlemler Toplam Puanı    
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T.C.  

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI  

STAJYER UYGULAMA KARNESİ 
 

Sayın Stajyer Dr: 

 

Radyasyon Onkolojisi öğretim üyeleri adına, bölüm içi staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri ve 

tutumları kazanmış olmanızı bekliyoruz. Staj süresi boyunca, tanımlı faaliyetleri öğretim üyeleri veya 

anabilim dalı asistanları gözetim ve eşliğinde gerçekleştirdiğinizi kaşe‐imza ile kayıt altına almak 

durumundasınız. Aşağıda tanımlı zorunlu işlemlerden 60, ek işlemlerden maksimum 40 olmak üzere 

100 puan üzerinden değerlendirmeniz yapılacaktır. Zorunlu işlemlerden birinin eksikliği toplam işlem 

puanınızın sıfır olarak değerlendirilmesine yol açacaktır. Bu durumda staj ya da bütünleme sınavına 

alınmayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumlar, tam olarak 

gerçekleştirilmesi durumunda, staj sonu final notunuza en az 10 (on) puan (100 üzerinden) şeklinde 

katkıda bulunacaktır. 

 

Başarı Dileklerimizle 

 

 
ZORUNLU İŞLEMLER Puan Tarih Onay 

Tedaviye ilk gün giren hastanın set‐ up ında hazır bulunma 10   

Poliklinikte asistan/öğretim üyesiyle hasta muayene etmek 10   

Radyoterapi Yan Etkisini Değerlendirmek 40   

Zorunlu işlemler toplam puanı 60   

EK İŞLEMLER    

Stajdaki tüm yoklamalarda eksiksiz bulunma 20   

Klinik içi bilimsel faaliyetlere katılmak 20   

Ek işlemler Toplam Puanı 40   

 

Karar (Puan) : 

Tarih : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. 
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İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ  

TIP FAKÜLTESİ 

 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI 

STAJYER ÖĞRENCİ UYGULAMA KARNESİ 

 

 

Sayın Stajyer Dr:  

Ürolojhi AD öğretim üyeleri adına staj programınız sonunda aşağıda tanımlı beceri tutumları 

kazanmış olmanızı bekliyoruz. Aşağıda tanımlı işlemlerden 100 puan üzerinden değerlendirmeniz 

yapılacaktır. Bu staj karnesinde tanımlı beceri ve tutumların tam olarak gerçekleşmesi durumunda 

staj final notunuza en az 10 (on)puan(100 üzerinden) katkıda bulunacaktır.  

Başarı dileklerimizle…   

 

Uygulama En Az Sayı Puan Onay 

1 Klinikte Hasta Takibi  10 5  

2 Klinikte Öykü Alma  10 5  

3 Klinikte Hasta Takdimi   5 5  

4 Klinikte Foley kateter Takma  3 5  

5 Klinik vizitte Tedavi Düzenleme 3 5  

6 Klinikte Pansuman Yapma  5  5  

7 Poliklinikte Hasta Değelendirme 5 5  

8 Poliklinikte Hastalıklar için reçete düzenleme  5 5  

9 Ameliyathane de ameliyat izleme  5 5  

10 Ameliyata asistan olarak steril girme 3 5  

11 Acil Serviste Hasta değerlendirme** veya *** 5 5  

12 Rutin Öğretim Üyesi vizitine katılma 10 5  

 

Her bir uygulamaya katılım imza sonrası geçerli olacaktır. İmza föyü ektedir.  

 

Karar (Puan):                                                                          Tarih: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02.09.2019 09.09.2019 16.09.2019 23.09.2019 30.09.2019 07.10.2019 14.10.2019 21.10.2019 28.10.2019 04.11.2019 11.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 02.12.2019 09.12.2019 16.12.2019 23.12.2019 30.12.2019 06.01.2020

06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 04.10.2019 11.10.2019 18.10.2019 25.10.2019 01.11.2019 08.11.2019 15.11.2019 22.11.2019 29.11.2019 06.12.2019 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 10.01.2020

A ÇOCUK 
PSİKİYATRİSİ PSİKİYATRİ

B PSİKİYATRİ
ÇOCUK 

PSİKİYATRİSİ NÖROŞİRURJİ ANESTEZİ 
ÇOCUK 

CERRAHİ 

C NÖROŞİRURJİ
RADYASYON 

ONKOLOJİSİ
KLİNİK ETİK ANESTEZİ 

KLİNİK 

FARMAKOLOJİ 
ÇOCUK 

PSİKİYATRİSİ PSİKİYATRİ

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
03.02.2020 10.02.2020 17.02.2020 24.02.2020 02.03.2020 09.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 30.03.2019 06.04.2020 13.04.2020 20.04.2020 27.04.2020 04.05.2020 11.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 01.06.2020 08.06.2020 15.06.2020

07.02.2020 14.02.2020 21.02.2020 28.02.2020 06.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 27.03.2020 03.04.2020 10.04.2020 17.04.2020 24.04.2020 01.05.2020 08.05.2020 15.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 05.06.2020 12.06.2020 19.06.2020

A
KLİNİK 

FARMAKOLOJİ ANESTEZİ RADYASYON 

ONKOLOJİSİ

ÇOCUK 

CERRAHİ 
KLİNİK ETİK 

B KLİNİK ETİK 
RADYASYON 

ONKOLOJİSİ

KLİNİK 

FARMAKOLOJİ 

C ÇOCUK 

CERRAHİ 

*29 Ekim 2019 Salı CumhuriyetBayramı 

* 1 Ocak 2020 Çarşamba yılbaşı tatili 
**23 Nisan 2020 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

***1 Mayıs 2020 Cuma İşçi Bayramı (Emek ve dayanışma günü)

**** 19 Mayıs 2020 Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

***** 23 ‐ 26 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı 

ÜROLOJİ

DERMATOLOJİ 

GÖZ

ORTOPEDİ

ADLİ TIP 

ADLİ TIP 

KBB

KBB

ADLİ TIP ENFEKSİYON

ENFEKSİYON

FİZİK TEDAVİ 

BAHAR DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU

NÖROLOJİ 

NÖROLOJİ 

HALK SAĞLIĞI ÜROLOJİ

HALK SAĞLIĞI FİZİK TEDAVİ 

HALK SAĞLIĞI ENFEKSİYON

GÖĞÜS HASTALIKLARIDERMATOLOJİ 

GÖZ GÖĞÜS HASTALIKLARI

2019-2020 DÖNEM 5 

2019-2020 DÖNEM 5 

GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU

NÖROŞİRURJİORTOPEDİ

ORTOPEDİ

NÖROLOJİ ÜROLOJİ

GÖZ GÖĞÜS HASTALIKLARIFİZİK TEDAVİ DERMATOLOJİ 

KBB

 
 

 

 

 


