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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

KLİNİK (STAJ) EĞİTİM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. ve V. sınıf için 

güncel Ulusal Çekirdek Eğitim programı ve hekimlik uygulamasına yönelik klinik teorik derslerle 

birlikte belirlenmiş sağlık kuruluşlarında hasta başı eğitim, devam takibi, sınavların hazırlanması, 

sınavların uygulanması, sınav sonuçlarının hesaplanması, ilan edilmesi, itiraz süresi ve başarısızlık 

ile ilgili detayları belirlemektir. 

Dayanak  

MADDE 2 – (1) Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Staj: IV. ve V. sınıfta belirlenen sürede programı olan ve süre sonunda sınavı/sınavları yapılan 

Tıp Fakültesi Ders Planında yer alan teorik ders ve klinik uygulama süreçlerinden her biri, 

b) Sınıf Koordinatörü: Stajların o sınıfın ders programına uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olan 

ve Dekan tarafından görevlendirilen İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 

c) Staj Sorumlusu: Stajların ders programına göre yürütülmesini sağlayan öğretim üyeleridir. Her bir 

staj için ikişer öğretim üyesi sınıf koordinatörü tarafından önerilir ve Dekan tarafından görevlendirilir, 

d) Sorumlu Öğretim Elemanı: Ders programına göre uygulamalı eğitim vererek programda yer alan 

öğretim elemanları, 

e) Staj Karnesi: Staj dönemindeki her bir öğrencinin staja devamı, uygulamalara katılımı ve 

eğitimdeki etkinlikleri göz önüne alınarak sorumlu öğretim üyeleri tarafından Çekirdek Eğitim 

Programı (ÇEP) doğrultusunda değerlendirilerek imzalanan formu, 

f) Staj Başarı Notu: Teorik (yazılı) sınav notu ile uygulama değerlendirme (hasta başı klinik uygulama 

veya sözlü) sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan notu ifade eder. 

 

 

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Staj Programları, Staj Eğitimi Yürütülmesi, Stajlarda Ölçme ve Değerlendirme, Kılık – Kıyafet 

Staj programları  

MADDE 4 – (1) Stajların programları (tarih, süre ve müfredat konuları) sınıf koordinatörü ve eğitim 

koordinasyon komisyonu tarafından hazırlanır ve fakülte kuruluna sunulur. Fakülte Kurulu tarafından 

kabul edildikten sonra Dekan tarafından Senato’ya sunulur ve onaylanınca kesinleşir. 

Staj eğitiminin yürütülmesi  

MADDE 5 – İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi IV. ve V. sınıf öğrencileri staj programının 

yürütülmesi aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.  

(1) Stajyer tıp öğrencisinin, staj programına göre teorik derslere katılması ve devam takip imza 

listesini imzalaması gereklidir. Teorik ders devam takip imza listesi, teorik ders anlatan öğretim üyesi 

tarafından haftalık olarak staj sorumlusuna teslim edilir. 

(2) Öğrencilerin hasta başı eğitimlerini alacakları sorumlu öğretim elemanları, Anabilim Dalları 

tarafından belirlenir. Her öğrenci, kendisi için belirlenen sorumlu öğretim elemanının yapacağı tüm 

eğitim ve uygulamalara katılarak devam takip imza listesini imzalar. Bu imza listeleri haftalık olarak 

sınıf koordinatörüne teslim edilmek üzere sorumlu Öğretim Elemanları tarafından Anabilim Dalı 

Başkanlığına teslim edilir. 

(3) Sorumlu öğretim elemanları kendilerine tanımlanmış her öğrenci için staj karnesi doldurarak 

imzalar. Staj karneleri staj sınavından önce staj sorumluları tarafından toplanarak Sınıf 

Koordinatörüne teslim edilir. 

Kılık – Kıyafet 

MADDE 6 – (1) Stajyer tıp öğrencileri, staj programları süresince mevzuata uygun olarak beyaz 

önlük giymek ve yakasında fotoğraflı İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu 

gösterir kimlik belgelerini taşımak zorundadır. 

Üniversite dışı sağlık kuruluşlarındaki uygulamalı eğitim 

MADDE 7 – (1) Stajyer tıp öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Hastanesi dışında uygulamalı eğitim 

aldığı takdirde ilgili Sağlık kurum/kuruluşu mevzuatı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Yerinde 

Uygulama mevzuatına uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. 

Staj sonu sınavına girecek/giremeyecek öğrencilerin belirlenmesi 

MADDE 8 – (1) Teorik ve uygulamalı klinik eğitimlerin her birinden %20 olarak belirlenen devamsızlık 

sınırını aşan öğrenci staj sınavına giremez, stajdan başarısız sayılır ve ilgili stajı tekrar eder. 

Staj sonu teorik sınavı 



MADDE 9 – (1) Staj sonu teorik sınavı yazılı olarak gerçekleştirilir ve sınav 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir.  

Staj teorik sınavındaki soru dağılımları teorik ders saati ağırlıklarına göre Anabilim Dalı 

Başkanlığınca belirlenir.  

Staj uygulama değerlendirmesi 

MADDE 10 – (1) Staj uygulamasının değerlendirilmesi karne notu, sözlü sınav notu, hasta başı klinik 

uygulama notu/notlarının aritmetik ortalaması alınarak gerçekleştirilir. 

(2) Staj sözlü sınavı, öğrencinin staj programında edindiği bilgileri Ulusal Çekirdek Eğitim programı 

(ÇEP) kriterleri doğrultusunda ölçecek şekilde 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilir. 

(3) Hasta başı klinik uygulama notu, öğrencinin staj döneminde edindiği klinik kazanımlar ve 

uygulama becerilerini ölçmek üzere 100 tam puan üzerinden belirlenir. 

Staj başarı notu  

MADDE 11 – Staj başarı notu; teorik sınav notu ve uygulamalı eğitim değerlendirme notunun 

aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Hesaplanan aritmetik ortalamanın en az 60 ve üzeri olması 

durumunda öğrenci ilgili stajdan başarılı olarak değerlendirilir. 

Sınav sonuçlarının ilanı 

MADDE 12 – (1) Staj başarı notu sınıf koordinatörü tarafından Sınav ve Soru Komisyonuna sunulur. 

Sonuçlar, komisyon tarafından incelenerek ilgili belgelerle birlikte sınav tarihinden itibaren en geç on 

gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Dekanlık onayı sonrasında sonuçlar Öğrenci Bilgi Sistemine ilgili 

Sınıf Koordinatörü tarafından girilerek ilan edilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz 

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş 

günü içerisinde, Öğrenci Bilgi Sisteminde doldurulacak form ile yazılı olarak öğrencinin kendisi 

tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim 

üyesi tarafından yeniden incelenir ve beş iş günü içerisinde süreç sonuçlandırılır.  Dekanlık itiraz 

sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir. Maddi hata görülürse Fakülte 

Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez. 

(2) Farklı kitapçık kullanılan sınavlarda kitapçık türünü cevap kâğıdı üzerine kodlamak öğrencinin 

sorumluluğundadır. Kitapçık türü işaretlenmediği veya hatalı işaretlendiği durumlarda itiraz kabul 

edilmez. 

(3) Sınavda sorulan soruların içeriğine kaynak gösterilerek itiraz edilebilir. Sorunun içeriğine olan 

itirazlar, Sınav ve Soru komisyonu, soruyu soran öğretim üyesi ve ilgili anabilim dalından bir öğretim 

üyesi tarafından sonuçlandırılır. 

(4) Eğitim – Öğretim yılı veya stajın başında öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere en az 2 adet 

öğrenci düzeyinde referans kaynak kitap önerilmiş olması kaydıyla, sınavlarda, derste anlatılmayan 



ancak öğrenim hedefleri ile ilgili konulardan soru sorulabilir. Bu durum itiraz konusu olamaz. 

(5) IV ve V. sınıfta staj sonu uygulamalı sınav notuna itiraz edilemez. 

(6) İtiraz süresi dışındaki itirazlar kabul edilmez. 

Mazeret Sınavı 

MADDE 14 – (1) Fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti nedeniyle staj 

sınavlarına katılamayanlar için mazeret sınav hakkı verilir. 

(2) Final, bütünleme ve mazeret sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. 

Staj bütünleme sınavı  

MADDE 15 – (1) Staj başarı notu 60’ın altında olan öğrenci aynı Eğitim – Öğretim yılı sonundaki 

bütünleme döneminde ilgili stajın bütünleme (teorik) sınavına girer. Öğrencinin staj bütünleme sınav 

notu; almış olduğu uygulama sınav notu ile bütünleme (teorik) sınav notunun aritmetik ortalaması ile 

hesaplanır. Staj bütünleme sınavında da başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır ve staj 

tekrarı yapar. 

(2) IV. veya V. sınıf son staj sınavı tamamlandıktan sonraki 14 – 21 gün içinde o sınıftaki tüm stajlar 

için staj bütünleme sınavları açılır. Staj bütünleme sınavı sadece teorik (yazılı) sınav olarak yapılır 

ve öğrencinin yaptığı staj süresinde aldığı staj uygulama sınav notunun aritmetik ortalamasıyla 

birlikte staj başarı notu hesaplanır. 

(3) Eğitim – Öğretim yılı sonundaki staj bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci ilgili stajı 

Dekanlığın belirleyeceği tarihte tekrarlar. 

(4) VI. sınıfa başlamak için tüm staj devamlarının tamamlanması, tüm staj sınavlarından, zorunlu 

ortak dersler ve seçmeli derslerden başarılı olunması zorunludur. 

Yönergede hüküm bulunmayan durumlar 

MADDE 16 – (1) Bu yönergede belirtilmeyen durumlarda, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Kararları, İstanbul 

Aydın Üniversitesi ilgili mevzuatı ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından 

kabul edildikten sonra Dekan tarafından Senato’ya sunulur ve kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür. 

 


