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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK STAJ REHBERİ 
(M.Ü. Tıp Fakültesinin 05.09.2019 tarih ve 2019-06-2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

 

Kapsam  

Madde 1- (1) Bu rehber, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz 2 (Dönem IV ve Dönem V) 

klinik staj uygulamalarına ilişkin bilgileri içerir. 

 

Stajyer Öğrenci 

Madde 2- (1) Faz 2’yi içeren Dönem IV ve V’de Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane 

eğitim-öğretimine dayalı eğitim alan öğrencileri tanımlar. 

 

Stajyer Eğitim Programı, Sınavlar, Başarı ve Devamsızlık 

Madde 3- (1) Dönem IV ve Dönem V eğitim programı, disiplin temelli ve entegre klinik staj 

uygulamaları ile profesyonelliğe yönelik gelişim ve danışmanlık programından oluşur. 

Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında ilan edilen takvim çerçevesinde bu stajları rotasyon 

şeklinde alırlar. 

(2) Dördüncü ve beşinci sınıflarda Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-

öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönem olup stajyer öğrencilerin eğitim programı, devam 

mecburiyetleri, sınavlar, sınav şekli, başarı ve staj tekrarı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmış şekildedir. 

(3) Her staj ile ilgili çalışma planı, görev ve sorumluluklar, değerlendirme şekli ve şartları 

stajın ilk gününde ilan edilir. 

(4) Eğitim dili İngilizcedir. Hasta başı eğitimlerde Türkçe konuşulur. 

 

Stajyer Öğrenci Görev ve Sorumlulukları  

Madde 4- (1) Staj sorumlusu tarafından hazırlanan ders programına uyar ve bu doğrultuda 

servis çalışma saatlerinde vizitlere katılır, poliklinik, servis ve diğer tanı ve tedavi ünitelerinde 

yapılan tanıya ve tedaviye yönelik her türlü tıbbi girişimleri izler, eğiticinin izni ve gözetimi 

altında uygun görülen girişimleri yapar.  

(2) Tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili staj sorumlusunun denetiminde gerçekleştirir.  

(3) Öğretim üyelerince verilen teorik ve pratik derslere, ayrıca öğretim elemanları 

denetimindeki uygulamalı eğitimlere katılır. 

(4) Staj koordinatörlüğü tarafından hazırlanan program doğrultusunda, birimlerde eğitim 

amacıyla kendilerine verilen hastayı hazırlar ve tedavisi süresince öykü alır, fizik muayenesini 
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yapar, ön tanılarını belirler, vakanın yorumunu ve ayırıcı tanısını yapar ve öğretim elemanına 

sunar. 

(5) Stajyer öğrenciler staj kurulu süresince gelişim izlem dosyasında belirtilen 

uygulamaları yapmak, eğitimi veren öğretim elemanına imzalatmak ve karneyi staj kurulunun 

sonunda yapılan uygulama değerlendirme sınavından önce staj sorumlusuna teslim etmek 

zorundadır. 

(6) Uygulamalar sırasında tıp meslek etiğinin ve tıp etiği ilke ve kurallarına, hasta hakları 

yönetmeliğine uygun davranır. 

(7) Hasta ve yakınlarının haklarına saygılı davranır ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine 

uyar. 

(8) Hizmet açığını kapatmaya yönelik hiçbir uygulamayı yapmakla yükümlü değildir.  

(9) Stajyer öğrencilerin bütün çalışmaları, sadece eğitim amacına yönelik olup hiçbir 

şekilde hastaların tanı-tedavi, takip ve tıbbi bakımları ile ilgili kararlara, uygulamalara, 

kayıtlara doğrudan müdahil olamaz ancak, öğrenme amacıyla sorumlu ve yetkili kişilerin 

gözetiminde uygulama yapabilir. 

(10) Eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili elde ettikleri bilgi, belge ve 

örnekleri hiçbir şekilde hasta yakınları dahil başkalarıyla paylaşamaz, başka amaçlarla 

kullanamaz ve biriktiremez. 

(11) Eğitim çalışmaları sırasında hastalarla ilgili tanı ve tedavide değişiklik gerektirecek 

ciddi bilgi, gözlem ve bulgu sahibi olduğunda, bunu hemen ilgili öğretim elemanlarına 

bildirir. 

(12) Hasta dosyalarını servis dışına çıkaramaz.  

(13) Uygulama öncesinde hastaya kendini tanıtıp, bilgi vererek öykü alır, muayene ve diğer 

tıbbi işlemleri yürütür.  

(14) Stajyer öğrenciler eğitim-öğretim alanlarında (derslik, laboratuvar, poliklinik, klinik 

vb.) hekimlik mesleğinin ve tıp öğreniminin özel şartlarının gerektirdiği kılık ve kıyafette 

bulunmak, genel görünüş ve giyinişleriyle eğitim-öğretim alanlarının şartlarına uyum 

göstermek zorundadırlar. Öğrenciler kimliklerini üzerlerinde taşımak zorundadır. 

(15) Stajyer öğrenci, klinik işleyiş sırasında karşılaşılan sorunlarda sorumlu öğretim üyesi 

ile iletişime geçer. 

(16) Hastane güvenlik kuralları ile ilgili klinik oryantasyon programı çerçevesinde verilen 

kuralları bilmek ve uygulamakla yükümlüdürler. 

(17) Staj öğrenci grupları dekanlık tarafından öğrenci numaraları göz önünde 

bulundurularak oluşturulur, eğitim yılı başlamadan kura ile staj rotasyonları belirlenir. 
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Eğitimle ilgili zorunlu durumlar dışında öğrencilerin grup değişimine olanak 

tanınmamaktadır. Öğrenci sayılarının gruplarda dengeli olmasına dikkat edilir. 

(18) Stajyer öğrenciler, seçmeli stajlarını kurum içi ya da kurum dışı yurtiçi veya kurum 

dışı yurtdışı olarak seçilebilirler. Bu kurumlardan alınan kabul mektubu staj başlangıcından en 

az 15 gün önce Dönem Koordinatörlerine bildirilmeli ve onay alınmalıdır. Dönem 

koordinatörü staj yapılmak istenen hastanenin/kurumun eğitim olanaklarını göz önünde 

bulundurarak değerlendirme yapar. Kurum dışı seçmeli staj yapan stajyer öğrenciler Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından istenen başarı durumunu gösterir belgeleri staj 

bitiminden en geç 1 hafta içinde Dönem Koordinatörlerine ve ilgili birime bildirmek 

zorundadırlar.  Sadece kurum dışı yurtdışı seçmeli staj ders seçimi yapmış stajyer öğrenciler 

belirlenen sürede kabul alamadıkları takdirde stajlarını kurum içi olarak değiştirebilirler. 

 

Rehberde hüküm bulunmayan haller 

Madde 5- (1) Bu rehberde yer almayan durumlarla karşılaşıldığında, ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 6- (1) Bu rehber Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunca kabul edildiği 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 7- (1) Bu rehber hükümlerini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 


