
 

 



 

 

 

 

Genel Cerrahi: 

Süre: 7 hafta 

 Konu olarak sindirim sistemi, transplantasyon cerrahisi endokrin sistem cerrahisi hakkında 7 

haftalık stajlar şeklinde 40 farklı teorik, 30 kadar farklı pratik ders anlatılmakta, ameliyathane, 

genel cerrahi ve yanık polikliniklerinde eğitim verilmektedir. Seçmeli değildir 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum  

 

Süre : 7 Hafta 

Konu olarak temel kadın hastalıkları, jinekolojik onkoloji ve doğum konusunda teorik ve 

pratik bilgi verilmesini amaçlanmaktadır. Seçmeli değildir 

 

Adli Tıp 

Süre : 1 Hafta 

 

1 haftalık staj süresince Hekimin adli görevleri,  Adli tıp uygulaması ile ilgili hukuki 

düzenlemeler, adli olgu kavramı, toksikoloji, şiddet ve istismar suçları ile ilgili temel bilgiler 

verilmektedir. Seçmeli staj değildir. 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji 

 

Süre : 3 Hafta 

 

3 haftalık stajda Ortopedi ve Travmatoloji biliminin temel konuları 

anlatılmaktadır.Ameliyatları izleyerek pratik uygulamalar hakkında fikir sahibi olması 

amaçlanmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji bilimini ilgilendiren hasta grubu, acil ve elektif 

müdahalede bulunduğu durumlar ve müdahale yöntemleri hakkında genel bilgi verilmektedir. 

Seçmeli staj değildir. 

 

 

Kulak Burun Boğaz 

 

Süre : 3 Hafta 

 

3 haftalık staj süresince dönem V öğrencilerine genel kulak burun boğaz hastalıkları, kulak 

burun boğaz acilleri, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında tedavi protokolleri hakkında 

bilgi vermek amaçlanmaktadır. Seçmeli staj değildir. 

 

 

 

Göz Hastalıkları 

 

Süre : 2 hafta 

2 haftalık stajda Göz hastalıklarının  temel konuları anlatılmaktadır.Ameliyatları izleyerek 

pratik uygulamalar hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. Göz hastalıklarının 

ilgilendiren hasta grubu, acil ve elektif müdahalede bulunduğu durumlar ve müdahale 

yöntemleri hakkında genel bilgi verilmektedir. Seçmeli staj değildir. 



 

 

 

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi 

 

Süre : 2 hafta 

 

2 haftalık stajda plastik cerrahinin temel konuları anlatılmaktadır.Ameliyatları izleyerek pratik 

uygulamalar hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. Plastik cerrahiyi ilgilendiren hasta 

grubu, acil ve elektif müdahalede bulunduğu durumlar ve müdahale yöntemleri hakkında 

genel bilgi verilmektedir. Seçmeli staj değildir. 

 

 

 

Anestezi ve Reanimasyon 

 

Süre: 3 hafta 

3 haftalık stajda Anesteziyoloji ve Reanimasyon biliminin temel konuları anlatılmaktadır. 

Akut ve kronik ağrı tedavisinin yanı sıra pediyatrik, kalp-damar, kadın-doğum, torasik, beyin 

cerrahisi, bölgesel anestezi, organ nakli ve günübirlik cerrahi anestezisinde işlemleri izleyerek 

pratik uygulamalar hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon bilimini ilgilendiren özellikle yoğun bakım hasta grubu, acil ve elektif 

müdahalede bulunduğu durumlar ve müdahale yöntemleri hakkında genel bilgi verilmektedir. 

Seçmeli staj değildir. 

 

Çocuk Cerrahisi:  

Süre : 2 hafta 

Konu olarak anne karnından başlayıp ergenlik çağının bitimine dek geçen süre içerisinde 

çocuklarda karşılaşılan doğumsal ve edinsel cerrahi sorunların tanı ve tedavisi hakkında teorik 

ve pratik dersleri içeren Çocuk Cerrahisi stajının ilk haftasında ilgi alanına giren konular, 

özellikle ülkemiz verileri dikkate alınarak kuramsal olarak anlatılmaktadır. İkinci haftada 

öğrencilerin hazırladıkları seminerler ve olgu sunumları ile kuramsal bilgiler 

pekiştirilmektedir.  

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi( Nöroşirurji) 

 

Süre : 2 hafta 

 

2 haftalık stajda Nöroşirurjinin temel konuları anlatılmaktadır.Ameliyatları izleyerek pratik 

uygulamalar hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. Nöroşirurjiyi ilgilendiren hasta 

grubu, acil ve elektif müdahalede bulunduğu durumlar ve müdahale yöntemleri hakkında 

genel bilgi verilmektedir. Seçmeli staj değildir. 

 

 

Üroloji:    
Süre : 2 hafta 

 

Konu:. Üç hafta süreli üroloji stajı yıl içinde her biri 7-10 öğrenci içeren beş ayrı gruba 

verilmektedir. Bu staj boyunca ürogenital sistem hastalıklarına yaklaşım ve tedavi prensipleri 

primer sağlık hizmeti uygulamalarına yetecek düzeyde öğretilmektedir. Eğitim kapsamındaki 



 

 

kuramsal derslerin  yanında hasta başı eğitimi, ameliyathanede gözlem ve pratik, taş kırma 

ünitesi ve ürodinami laboratuvarında uygulamalar da yer almaktadır..Seçmeli staj değildir. 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi 

 

Süre : 2 hafta 

 

2 haftalık stajda Kalp ve Damar Cerrahisi’nin temel konuları anlatılmaktadır.Ameliyatları 

izleyerek pratik uygulamalar hakkında fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. Kalp ve Damar 

Cerrahisi’ni ilgilendiren hasta grubu, acil ve elektif müdahalede bulunduğu durumlar ve 

müdahale yöntemleri hakkında genel bilgi verilmektedir. Seçmeli staj değildir. 

 

 

Tıbbi Etik 

 

Süre : 1 hafta 

 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı hekimin görev ve sorumluluklarını eğitimde temel konu 

olarak kapsamaktadır. Bu amaçla, tıp eğitimi sürecinde edinilen bilgilerin hekimlik 

mesleğinin değerlerine uygun biçimde kullanılabilmesine yönelik değerlerin aktarımı eğitim 

sürecinin hedefi olarak belirlenmiştir. Eş zamanlı olarak hekim-hasta ilişkisi konusunda da 

eğitim sırasında bilgi aktarılmaktadır. Seçmeli staj değildir 

 

 


