
YAZ STAJI DEĞERLENDİRME RAPORO-2013 
 
Tıp Fakültemiz öğrencileri için iki hafta süreli gönüllü yaz stajı uygulaması 2013 yaz aylarında 
ilk kez gerçekleştirilmiştir. Acil Tıp, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları Nefroloji, İç Hastalıkları Gastroenteroloji, Kalp Damar 
Cerrahisi, Nöroloji, Radyoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Nükleer Tıp Anabilim Dalları staja öğrenci 
kabul edebileceklerini bildirmişlerdir. Çocuk Sağlığı ve hastalıkları ve Radyoloji en çok sayıda 
öğrenci kabul eden Anabilim dalları olmuştur. Tüm Anabilim dallarına teşekkür ederiz. 
 
 
Staj 1-12 Temmuz 2013, 15-26 Temmuz 2013 ve 12-23 Ağustos 2013 tarihlerinde ikişer 
haftalık 3 dönem halinde planlandı. 137 öğrenci başvurdu. Başvurular internet sistemi 
üzerinden, öğrencilere 5 bölüm tercihi ve dönem tercihleri yaptırılarak yapıldı, not 
ortalamalarını göz önüne alan bilgisayar programı ile yerleştirmeler gerçekleştirildi. On 
öğrenci staj başlamadan bütünlemeye kalma veya kişisel nedenlerle staja katılamayacaklarını 
bildirdi. 
 
 
İlk iki staj dönemi sonunda kağıt üzerinden veya bilgisayar sisteminde doldurulan 16 geri 
bildirimde genel olarak öğrenciler böyle bir uygulamadan çok yararlandıklarını, geliştirilerek 
sürdürülmesini istediklerini bildirerek bu olanak sağlandığı için teşekkür ettiler. Özellikle Prof. 
Dr. Dilek Ural, Prof. Dr. Gür Akansel, Prof. Dr. Betül Kalender Gönüllü hocalarımızın, Acil Tıp, 
Klinik Mikrobiyoloji, Nöroloji, Genel Cerrahi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
hekimlerinin kendilerine bir şeyler öğretme çabaları için minnettarlıklarını dile getirdiler. Acil 
Tıp Anabilim Dalında çok fazla uygulama ve resüsitasyon öğrendiklerini belirttiler. Stajın ilk 
günleri sonunda bazı bölümlerin küçük sınıf öğrenci gelmesinden pek hoşnut olmadıklarını 
söylediler ve bu öğrencilerin stajlarının çocuk bölümüne kaydırılması sağlandı. Sınıfları küçük 
bile olsa (1.dönemi bitirenler) hasta hekim ilişkisini öğrenmek, Tıp Fakültesine girdiğinden 
beri ilk kez kendini doktor gibi hissetmek gibi yararlardan bahsettiler. Sınıfları büyük olanlar 
‘’keşke eski yıllarda da böyle bir olanak verilseydi’’ dediler. Eğlenerek ve not kaygısı olmadan 
öğrenmenin zevkini tattıklarını belirttiler. 
 
 
Öğrenciler stajın başladığı ilk gün kendilerini kimin yönlendireceğini bilemediklerini belirttiler. 
Bu açıdan ilgili Anabilim Dallarına her dönem için stajın ilk günü öğrencileri yönlendirecek 1-2 
öğretim üyesi adını belirlemelerinin istenmesinin uygun olacağını düşünmekteyim. 
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