
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK STAJ YÖNERGESİ

Amaç
MADDE 1 -(1 ) BuYönergenin amacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik staj uygulamalarına ilişkin 
uygulama ve değerlendirm e esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
M ADDE 2 -  (1) Bu Yönerge,Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV ve Dönem V klinik staj 
uygulam alarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
M ADDE 3 -  (1) Bu yönerge Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim  ve Sınav 
Yönetmeliği esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım lar
M ADDE 4 — (1) Bu yönergede geçen;
a) Fakülte:Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesini,
b) Dekan: Yozgat BozokÜ niversitesiTıpFakültesi Dekanını,
e) Fakülte Yönetim  Kurulu: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim  Kurulunu, 
ç) Eğitim Komisyonu: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,
d) Başkoordinatör: M ezuniyet öncesi tıp eğitimi programının program değerlendirm e sürecinde uygun 
yürütülmesi ve S ınıf Koordinatörlerinin uyum içinde çalışm asını sağlamak için görevlendirilen öğretim 
üyesini,
e) Koordinatör: Tıp Fakültesi ilgili dönem koordinatörünü,
f) Staj sorumlusu: Staj yapan öğrenciye doğrudan doğruya iş ve görev veren ve onu denetleyen, 
koordinasyonu sağlayan öğretim üyesini ifade eder.

Dönem IV ve Dönem V Klinik Stajları
MADDE 5 -  (1) Dönem IV ve Dönem V eğitim programı, her biri bağımsız olarak işlenen çoğu disiplin 
temelli, bazıları entegre klinik staj uygulamalarından oluşur. Öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen 
takvim çerçevesinde bu stajları rotasyon şeklinde alırlar.

MADDE 6 -  (1) Klinik staj eğitiminin başlamasından önce ‘Klinik staj uyum programı’ ilgili koordinatörlük 
tarafından düzenlenir. Tüm Dönem IV ve V öğrencilerinin uyum program ına katılması zorunludur.

K linik Staj İşleyişinde Genel İlkeler
MADDE 7 - (l)K linik staj işleyişinde genel ilkeler şunlardır:
a) Staj programı, stajın başlama ve bitiş saatleri Anabilim  Dalı sorum luluğundadır ve ilgili 
Koordinatörlük ve Eğitim  Kom isyonu tarafından denetlenir.
b) Her klinik stajın ilk dersinde, stajın tanıtım ı yapılır. Tanıtım da stajın amacı, öğrenme kazanından, 
kapsamı (semptomlar/durumlar, çekirdek hastalıklar/klinik problemler, temel hekimlik uygulamalan), 
öğrenim yöntemleri, ders programı, ölçme-değerlendirme süreci ve yöntemleri ve stajda uyulması gereken kurallar 
hakkında öğrencilere bilgi verilir.
c) Stajın sonunda, sorumlu öğretim üyesi tarafından staj programı, işleyişi, öngörülen öğrenme kazananlarına 
ulaşılıp ulaşılmadığı ve diğer konular öğrencilerle birliktedeğerlendirilerek geri bildirim alınır.
ç) Her staj grubunun ders programı, stajın başında öğrencilere duyurulur ve zorunlu durum lar hariç ilan 
edilen ders program ına uyulur.
d) Öğrenciler, stajlara yaka kartları ile birlikte temiz ve bakımlı olarak staj görevine uygun olarak beyaz 
önlük veya ameliyathane kıyafeti ile katılırlar.

Staj Program ı ve Öğrenm e Yöntem leri
M ADDE 8 -  (1) Her klinik staj; stajın amacı, öğrenme kazanından, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp 
Fakültesi program yeterlikleri ve çekirdek eğitim müfredatına uygun şekilde kendi staj programını 
oluşturur. Staj programı, Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu ve Fakülte Kurulu tarafından onaylandıktan 
sonra ilan edilir.

M ADDE 9 -  (I) Staj programı, tıp eğitiminin üç tem el alanı olan bilgi, hekim lik uygulamaları ve 
profesyonel tutum/davranışlara yönelik uygun öğrenim yöntem lerini ve araçlarını kapsamalıdır. 
Programda öğrenciler için mümkün olduğunca serbest çalışma saatlerine yer verilmelidir.



Ölçme ve Değerlendirme Süreci
M ADDE 10 -  (1) Stajlar, amaç ve öğrenme kazanım larına uygun ölçm e-değerlendirme yöntemlerini 
belirlerler. Bunlar, staj sürecinde (geliştirici) ve staj sonunda (karar verici) yapılan ölçme- 
değerlendirmeleri kapsamalıdır. Ö lçm e-değerlendirm ede genel olarak uyulması beklenen ilkeler şunlardır: 
Ölçme-değerlendirme, stajın öğrenme kazanımları ile uyumlu olmalı ve kritik kazanmaları 
mutlaka içermelidir.

b) Ölçme-değerlendirme, tıp eğitiminin üç temel alanı olan bilgi, hekimlik uygulamaları ve profesyonel 
tutum /davranışlara yönelik değerlendirmeleri kapsamalıdır.

c) Sınav soruları, konu/tema bakımından çeşitlilik gösterm eli ve stajın kapsamını iyi bir şekilde temsil 
etmelidir.

ç) Sorular sadece temel bilgi ve kavramları hatırlama ve açıklamaya değil, aynı zamanda klinik akıl 
yürütme, sentezleme ve karar vermeye de yönelik olmalıdır.

d) Teorik sınav sorulan, stajın Soru Komisyonu veya Akademik Kurulu tarafından sınav öncesi ve sonrasında 
değerlendirilmelidir.

M ADDE 11 — (1) Klinik stajlarda aşağıdaki ölçm e-değerlendirme yöntem leri uygulanır:
a) Stajyer karnesi
b) Staj sonu smavıyazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.
Bu sınavlara ilgili Anabilim dalının opsiyonu ile pratik sınav da eklenebilir.

Stajyer K arnesi
M ADDE 12 -  (1) Stajyer karnesinde, temel olarak staj süresince hekimlik uygulamalarının ve 
profesyonelliğe yönelik tutum/davranışların gözlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bunun için, her stajın seçilmiş hekimlik uygulamalarından oluşan stajyer karnesi hazırlanır ve karne notu bu 
uygulamalar değerlendirilerek verilir.
Sınav sonunda sınav evrakları ile birlikte stajyer karnesi ilgili koordinatörlüklere sorumlu öğretim  üyesi 
ile birlikte teslim  edilir.
Anabilim  dalı tarafından stajyer karnesi yeterli görülen öğrenciler sınava alınır.

Staj Sonu Sözlü Sınav
MADDE 13 -  (1) Staj sonu sözlü sınavlar, öğrencilerin klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve kararverm e,tedavi ve 
izlem i, planlama, hekimlik uygulamaları ve profesyonelizme yönelik becerilerini değerlendirm ek amacıyla 
yapılır.
(2) Staj sonu sözlü sınavlar, en az 2 öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Yeterli öğretim üyesi 
olmayan kliniklerde, sözlü sınav jürisi için Dekanlıkça, yakın kliniklerden bir veya daha fazla öğretim  üyesi jü ri 
üyesi olarak görevlendirilebilir.
(3 ) Sınav jürileri Anabilim Dalı tarafından belirlendikten sonra, öğrenci listesi jü ri sayısm a bölünerek 
gruplaroluşturulur.
(4) Öğrenciler sınava belirtilen yer ve zamanda temiz, bakımlı ve beyaz önlükle girerler. Öğrenciler, 
kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

Staj Sonu Yazılı Sınav
MADDE 14 -  (1) Öğrencilerin; klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve karar verme yeterliklerini değerlendirmek 
amacıyla yapılır.

Staj Başarı Notunun Hesaplanm ası
M ADDE 15 -(1 )  Staj başarı notu, klinik stajlar için staj sonu yazılı sınav %50, staj sonu sözlü sınav %50 
; pratik sınav yapan klinik stajlar için staj sonu yazılı sınav %40, staj sonu sözlü sınav %40 ve Pratik sınav 
%20 katkı verecek şekilde hesaplanır.
Öğrencinin stajdan başarılı kabul edilebilmesi için her bir modülden (teorik, sözlü, eğer yapılacaksa pratik 
sınav) aldığı notun 100 üzerinden en az 50 olması ve staj başarı notunun 100 üzerinden 60 (altmış) ve 
üzerinde olm ası gerekir.

B ütün lem e Sınavları
M ADDE 16 -  (1) Klinik stajlarda devam koşulunu yerine getirip başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları 
klinik stajlardan yıl sonunda yapılan bütünleme sınavlarına girerler.



(2) Bütünlemesınav takvimi,eğitim-öğretimyılımnbaşmdaTıpFakültesiDekanlığıtarafından ilan edilir.
(3) Bütünleme sınavları için ilgili anabilim dalının belirlediği ölçme ve değerlendirme yöntemi uygulanır.
(4) Alınan notun % 1 OO’ü bütünleme sınavı başarı notu olarak kabul edilir.
(5) Klinik staj larda uygu lanan sınav kuralları, bu sınavda da geçerlidir.
(6) Bütünleme sınavları sonunda klinik staj başarı notuna göre başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim- 
öğretim yılında devam koşulunu yerine getirmek şartı ile başarısız oldukları klinik staj/stajları stajm ilk 
uygulanacağı grupta yeniden alırlar.
(7) Birden fazla stajdan başarısız olan öğrencilerin hangi stajı önce alacağı koordinatörlük tarafından 
belirlenir.
(8) İlgili dönemin tüm stajlarını alm ış ve bir üst döneme geçmek için Dönem IV ’te yalnızca bir stajdan. 
Dönem V ’te ise en fazla iki stajdan bütünlem eye kalmış öğrencinin Dekanlığa yazılı olarak başvurması 
halinde Yönetim Kurulu Kararı ile koordinatörlük tarafından belirlenen bir tarihte erken bütünleme hakkı 
kullanılabilir.

M azeret Sınavı
MADDE 17 -  (1) Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde 
belirtilen nedenlerin Tıp Fakültesi Yönetim  Kurulu’nca uygun görülmesi durum unda öğrencilere bir 
m azeret sınavı hakkı verilir.
(2) Klinik stajlar için uygulanacak olan mazeret sınavları; staj sonu sözlü sınavı için aynı şekilde, staj sonu yazılı 
sınavı için ise ilgili Anabilim Dallarının belirleyeceği şekilde yazılı olarak (çoktan seçmeli, klasik yazılı, 
boşluk doldurmak gibi) yapılır.
(3) Bütünleme sınavları, mazeret sınavı kapsamı dışındadır.

Devam Durumu
MADDE 18 -  (1) Klinik staj lara devam zorunludur.
(2) Flerklinik stajdasabahveöğledensonrakuşağındaderslerdeyoklamaalınır
(3) M azeretsiz devamsızlık sınırı staj süresinin % 20’si kadardır. Öğrenci teorik derslerin % 80’ine ve 
pratik derslerin % 80’inine devamlılığı sağlamak zorundadır.
(4) Bu süreler aşıldığında, öğrenci devamsız kabul edilir ve staj sonu sınavlarına giremez. İlgili stajı bir 
sonraki eğitim -  öğretim  yılında tekrarlar .

Hüküm Bulunm ayan Durum lar
M ADDE 19 - ( 1 ) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eğitim- Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İstisna
GEÇİCİ M ADDE 1 -  (1) Covid-19 pandemisi nedeniyle yüzyüze yapılamayan staj sınavlarında 
uygulanacak ölçme ve değerlendirm e yöntemi ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenir.

Yürürlük
M ADDE 20 - (1 )  Bu Yönerge, Y ozgat Bozok Üniversitesi Senatosu onayını müteakip yürürlüğe girer. 

Yürütm e
MADDE 21 — (1) BuY önerge hükümlerini Yozgat Bozok ÜniversitesiT ıp Fakültesi Dekanı yürütür.


