
(Harran Üniversitesi Senatosunun 06.10.2021 tarih ve 2021/19 sayılı oturum  03 nolu kararı ile kabul edilmiştir.) 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
KLİNİK STAJLAR YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi (HRÜTF) Dönem IV ve V 
öğrencilerinin klinik stajlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, HRÜTF  Dönem IV ve V’de öğrencilere uygulanacak eğitim-öğretime 
ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, HRÜ Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, HRÜTF Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri ile 
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı esas alınarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Anabilim Dalı: HRÜTF bölümlerine bağlı anabilim dallarını, 
b) Dekan: HRÜTF Dekanını, 
c) Dönem: Tıp Fakültesinde her biri bir ders yılını kapsayan, en az otuz iki haftadan oluşan, altı 
eğitim yılının her birini, 
ç) Fakülte: HRÜTF’ni, 
d) Klinik Eğitim Programı (Staj): Dönem IV ve V!te farklı disiplinler-Anabilim/Bilim Dalları 
tarafından verilen ders, seminer ve uygulamalı (klinik, ameliyathane, poliklinik) eğitim 
çalışmalarını kapsayan programı, 
e) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü, 
f) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu, 
ğ) Stajyer Öğrenci: HRÜTF’nde ilk üç yılını tamamlamış, dördüncü ve beşinci sınıfa geçtiği 
belgelenmiş Tıp Fakültesi öğrencisini, 
g) Üniversite: Harran Üniversitesini,, 
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel İlkeler, Görev ve Sorumluluklar 

Klinik Staj İşleyişinde Genel İlkeler 
MADDE 5- (1) IV. ve V. Dönemindeki stajlar (zorunlu ve seçmeli) ve süreleri, her yıl Eğitim 
ve Öğretim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, 



(2) Dönem IV ve Dönem V eğitim programı, her biri bağımsız olarak işlenen çoğu disiplin 
temelli klinik staj uygulamalarından oluşur. Öğrenciler, eğitim öğretim yılı başında ilan edilen 
takvim çerçevesinde bu stajları rotasyon şeklinde alırlar, 
(3) Bu dönemde programda yer alan tüm zorunlu ve seçmeli stajlar Harran Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Anabilim Dallarında uygulanır. Ancak ERASMUS, MEVLANA, FARABİ ve Fakülte 
tarafından kurumsal olarak tanınmış ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarıyla 
zorunlu veya seçmeli stajlarını yurtiçi ve yurt dışında yapabilirler. Bu uygulama öncesi kurumda 
görevli ERASMUS, MEVLANA veya FARABİ Koordinatörünün ve Eğitim ve Öğretim 
Koordinasyon Kurulu önerisi ile Yönetim Kurulunun uygun gördüğüne dair kararı gerekir, 
(4) Zorunlu ve seçmeli stajların akademik takvime göre gün ve saat olarak programlanışı, her 
dönem koordinatörü, stajın yürütülmesi sırasında görev alan öğretim üyeleri, stajın amaç, hedef 
ve öğrenme kazanımları, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yer aldığı bilgiler Harran 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programında yer alır. Bu program, her yıl 
yeniden hazırlanarak eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi web 
sayfasından ilan edilir. 

DÖNEM IV
KLİNİK STAJ ADI SÜRESİ (HAFTA)

İç Hastalıkları 8

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8

Genel Cerrahi 7

Kadın Hastalıkları ve Doğum 7

Kardiyoloji 4

Göğüs Hastalıkları 4

Toplam 38

DÖNEM V
KLİNİK STAJ ADI SÜRESİ (HAFTA)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2

Radyoloji 2

Seçmeli staj* 2

Beyin ve Sinir Cerrahisi 2

Adli Tıp 2

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2

Göz hastalıkları 2

Nöroloji 3

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 3

Çocuk Cerrahisi 3



*Seçmeli Staj; Kalp-Damar ve Göğüs Cerrahisi,  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Stajyer Öğrenci Görev ve Sorumlulukları  

Stajyer Öğrenci Görev ve Sorumlulukları  
MADDE 6- Stajyer Öğrenci; 
a) Ana Anabilim Dalı tarafından hazırlanan program doğrultusunda, birimlerde eğitim amacıyla 
kendilerine verilen hastayı hazırlar ve tedavisi süresince anamnezlerini alır, fizik muayenesini 
yapar, ön tanılarını belirler, vakanın yorumunu ve ayırıcı tanısını yapar ve öğretim elemanına sunar. 
b) Tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili staj yöneticisinin denetiminde gerçekleştirir, 
c) Öğretim üyelerince verilen teorik ve pratik derslere, ayrıca öğretim elemanları denetimindeki 
uygulamalı eğitime katılır, 
ç) Anabilim Dalının hazırladığı ders programı doğrultusunda 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, 
d) Staj sorumlusu tarafından hazırlanan nöbet çizelgesine göre nöbet tutar, 
e) Uygulamalar sırasında tıp meslek etiğinin ve deontolojinin ilke ve kurallarına uygun davranır.  
f) Hasta ve yakınlarının haklarına saygılı davranır ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uyar, 
g) 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, 
ğ) 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, 
h) Eğitim çalışmaları sırasında hastalarla ilgili tanı ve tedavide değişiklik gerektirecek ciddi bilgi, 
gözlem ve bulgu sahibi olduğunda, bunu hemen ilgili öğretim elemanlarına bildirir. 
ı) Hasta dosyalarını servis dışına çıkaramaz, 
i) Hasta güvenliğine zarar verecek, hastane hijyenini bozacak davranışlardan kaçınır.  
j) Uygulama öncesinde hastaya kendini tanıtıp, bilgi vererek anamnez, muayene ve diğer tıbbi 
işlemleri yürütür, 
k) Stajyer öğrenciler eğitim-öğretim alanlarında (derslik, laboratuvar, poliklinik, klinik v.b.) 
hekimlik mesleğinin ve tıp öğreniminin özel şartlarının gerektirdiği kılık ve kıyafette bulunurlar, 
genel görünüş ve giyinişleriyle eğitim-öğretim alanlarının şartlarına uyum göstermek zorundadırlar. 

Deri ve Zührevi Hastalıklar 3

Enfeksiyon Hastalıkları 3

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 3

Üroloji 3

Ortopedi ve Travmatoloji 3

Toplam 38



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Hâller 
MADDE 7- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde; Harran Üniversitesi Ön lisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Tıp 
Fakültesi Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönergesi hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Harran Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.


