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5. dönem öğrencisi hekim adaylarının, klinik 

staj boyunca katılacakları eğitim programını 
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Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı 

 
• Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Ağustos 2005 tarihinde kurulmuştur.  

 
• Prof. Dr. Uğur Türe Anabilim dalı başkanı olarak ve Prof. Dr. Başar Atalay Anabilim dalı başkanı 

yardımcısı olarak görev yapmakta ve hocamız Prof. Dr. Gazi Yaşargil eğitimimize her alanda 
katkıda bulunmaktadır.  

 
• Dr. Cumhur Kaan Yaltırık ve Dr. Mehmet Volkan Harput Nöroşirürji uzmanı olarak çalışmaktadır. 

Bölümümüz Nöroşirürji Branşında uzmanlık eğitimi vermekte ve Dr. Kıvılcım Tekin araştırma 
görevlisi olarak çalışmaktadır. 

 
•  Nöroşirürji Anabilim Dalımızda ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim 

dalımızda beyin ve omurilik hastalıklarının cerrahi tedavileri yapılmaktadır. Spinal cerrahi 
(omurga cerrahi) alanında kompleks cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Son yıllarda tanı 
yöntemlerinin, cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerin gelişmesi ile tüm dünyada insanlığa daha 
modern bir hizmet sunmaya başlayan Nöroşirurji branşı, kaydedilen gelişmelerle düne dek 
imkansız sayılan tedavilerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu gelişme çok hızlı bir şekilde 
devam etmektedir.  

 
• Nöroşirürji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Merkezinde hizmet vermektedir. 

Multidisipliner olarak kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim, bilgi ve tecrübeye 
sahip; cerrahi, nöroloji, anestezi-yoğun bakım, psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uzmanları, psikolog ve fizyoterapistler, hemşireler ve teknisyenler yoğun bir işbirliği içerisinde 
görev yapmaktadır. 

 
• Hastaların tanı ve tedavileri, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılarak hazırlanmış ve bu 

konuda özelleşmiş servis ve yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.  
 
• Bölümümüzde; nöro-onkoloji, beyin damar cerrahisi, epilepsi, spinal cerrahi, pediyatrik nöroşirürji, 

stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji, periferik sinir cerrahisi ve nöro-spinal travma 
konularında çalışmalar sürdürülmekte ve bu alanlarda tıp öğrencisi, uzmanlık öğrencisi, 
hemşireler ve fellow eğitim programları sürdürülmektedir. 

 
• Eğitimsel faaliyetler bölümümüzde yoğun olarak sürdürülmektedir. Öğretim üyelerimiz Tıp 

Fakültesi, Fizik tedavi yüksek okulu ve Yeditepe Üniversitesindeki Sağlık bilimleri Fakültesinde 
senelik düzenli ders vermekte ayrıca mühendislik ve genetik bölümleri de dahil olmak üzere 
ders programları yapılmaktadır. 

 
• Eğitim Faaliyetleri arasında ulusal ve uluslararası düzenlenen senelik kurslar (Mikronöroşirürji 

Kursları) ve konferanslar sayılabilir. Anabilim Dalımız bünyesindeki Mikronöroşirürji 
laboratuarında halen uluslararası bilimsel çalışmalar devam etmekte ve düzenli olarak 
Fellowship programı yürütülmektedir. 
 

    



 

Eğitim Programını Yürüten ve Uygulayan Birimler ve Öğretim Üyeleri 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Stajı, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Anabilim Dalı’nın yer aldığı Staj Kurulu’nun yönetiminde, Yeditepe Üniversite Hastanesinin 
olanakları kullanılarak uygulanacaktır:  

 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi ve Polikliniği 
http://www.yeditepehastanesi.com.tr 

Devlet Yolu Ankara Cad. 102/104 Kozyatağı/İstanbul 
 Tel: (216) 578 40 00 İç Hat: 4277, 4272, 4908 

   Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil 
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Uğur Türe (Staj Başkanı) 
Anabilim Dalı Başk. Yrd. Eğitim sorumlusu: Prof. Dr. Başar Atalay 
Anabilim Dalı Öğretim görevlileri: Dr.Cumhur Kaan Yaltırık, Dr. Mehmet Volkan Harput 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Yönetmelik Hükümleri 

 
Klinik staj, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 
yürütülecektir: (http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/36136.pdf) 
 

 Devam Zorunluluğu ve Değerlendirme:  madde 22. 

 Mazeret: madde 24.  

 Mazeret Sınavı: madde 25. 

 İzin: madde 27.  

 Ara Sınav: madde 28. 

 Sınav Günleri ve Uygulama: madde 29. 

 Sınav Düzeni: madde 30. 

 Notlar: madde 23. 

 Sınav Sonuçlarına İtiraz: madde 34. 

 Dönem Sonu Notu: madde 35. 

 Stajlar: Beşinci Kısım. 

 Staj Sınavı: 36., 39. 

 Staj Bütünleme Sınavı: madde 40.  

 Staj Notu: madde 41. 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programının Kapsamı Ve Amacı 

 

 Kapsam: Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Stajı’nın kapsamında, Yeditepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin Eğitim Programı Çıktıları ile tümleşik olarak, toplumda sık görülen veya 
toplumsal veya bireysel yüksek risk oluşturan klinik durumlar yer almaktadır.  

 Amacı: Bu stajın amacı, 
1. Sinir sisteminin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisi ile ilgili bilgileri anımsatmak, 
2. Sinir sistemi ile ilgili olarak, toplumda sık görülen veya bireysel/toplumsal yüksek 

risk oluşturan klinik durumların etiyopatogenezine ilişkin bilgileri anımsatmak,  
3. Sinir sistemi ile ilgili klinik durumlarda görülen yakınmalara, belirtilere, bulgulara ve 

oluşma mekanizmalarına ilişkin bilgileri anımsatmak, 
4. Sinir sistemi ile ilgili klinik durumların tanısı ve tedavi yaklaşımları ile ilgili bilgileri 

aktarmak, 
5. Sinir sistemi ile ilgili klinik durumların epidemiyolojisine ilişkin bilgileri anımsatmak, 
6. Sinir sistemi üzerine etkili ilaçların farmakolojisine ilişkin bilgileri anımsatmak,  
7. Sinir sistemi ile ilgili olarak, toplumda sık görülen veya bireysel/toplumsal yüksek 

risk oluşturan klinik durumların birincil sağlık hizmeti düzeyinde yönetimi için 
gerekli beceri, tutum, yeterlilik ve yetkinlikleri edindirmektir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programının Hedefleri 

 Staj Öğrenme Hedefleri:  
Bu stajın sonunda, hekim adayı öğrenci;  

Bilgi: 
1. Nöroşirürji hastalarındaki (kranial, spinal ve periferik sinir hastalıklarındaki) 

klinik prezentasyonu tanıyabilmelidir. 
2. Nöroşirürjik aciller olan: omurga kırık ve çıkıkları, kafa travmaları, beyin içi 

kanama, epidural hematom, subdural hematom, subaraknoid kanama, 
periferik sinir travmaları ve disk hernilerini tanıyabilmelidir.  

3. Nöroşirürjik acillere erken dönemde ne şekilde yaklaşılacağını ve gereken 
durumlarda nasıl sevk edileceğini açıklayabilmelidir.  

4. Kafa travması sonrasında gelişen intrakranial hipertansiyonu ve beyin 
herniasyonlarını tanıyabilmelidir.  

5. Açık ve kapalı kafa kaidesi kırıkları, beyin omurilik sıvısı fistüllerini 
tanıyabilmelidir. 

6. Sık görülen beyin tümörlerindeki klinik bulguları tanıyabilmeli ve hastayı 
uygun merkeze nasıl sevk edeceğini açıklayabilmelidir.  

7. Spinal travmanın ve spinal kord hasarınının erken dönem belirti ve 
bulgularını tanıyabilmelidir.  

8. İmmobilizasyonun önemini açıklayabilmeli ve uygun merkeze nasıl sevk 
edeceğini açıklayabilmelidir. 

9. Travmatik olmayan boyun, sırt ve bel problemlerindeki nöroşirürjik 
hastalıkları (spinal kanal stenozu, spondilit, spondiloz, osteoartrit, 
spondilolistezis ve intervertebral disk hernileri) tanıyabilmelidir.  

10. Metastatik omurga tümörleri ve primer tümörlerin diğer spinal hastalıklarla 
ayırıcı tanısını açıklayabilmelidir.  

11. Sık görülen periferik sinir hasarı ve sinir sıkışmalarını (karpal tünel sendromu, 
ulnar sinir sıkışması, torakal outlet sendromu ve meralgia parestetika) 
tanıyabilmelidir.  

12. Hidrosefali, kraniosinostoz ve spinal disrafinin erken dönem belirti ve 
bulgularını tanıyabilmelidir.  

13. Nöroşirürjide sık görülen enfeksiyonlar olan menenjit, beyin absesi, 
tüberküloz ve Brucella spondiliti gibi hastalıkların erken dönem belirti ve 
bulgularını tanıyabilmeli ve hastayı uygun merkeze nasıl sevk edeceğini 
açıklayabilmelidir.  

Beceri: 
14. Nöroşirürji hastalarında, hikaye alabilmeli ve nörolojik muayene 

yapabilmelidir. 
15. Nöroşirürjik aciller olan: omurga kırık ve çıkıkları, kafa travmaları, beyin içi 

kanama, epidural hematom, subdural hematom, subaraknoid kanama, 
periferik sinir travmaları gibi hastalıklarda acil yaklaşımda erken dönemde 
resusitasyon, damar yolu açılması, yara yerinin kapatılması gibi küçük 
müdahaleleri yapabilmelidir.  

16. Spinal travmalarda hastayı immobilize etmeyi ve korse kullanımını bilerek 
hastaya uygulayabilmelidir.  

17. Glasgow koma skorunu değerlendirebilmelidir.  
18. Yara yeri temizliği ve pansuman yapabilmelidir.  

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staj Öğrenme Hedefleri:   
 
Tutum: 

19. Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye 
çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimsemelidir. 

20. Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan “zarar vermeme-yararlılık, 
adalet ve özerklik” ilkelerini gözetmelidir. 

21. Güncel bilimsel bilgiyi edinmenin bir mesleki sorumluluk olduğunu 
özümsemelidir. 

22. Acil durumlarda hekim olarak ilk yardım sorumluluğunu taşıyabilmelidir. 
23. Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır ve açıklayıcı bilgi 

vermek, buna dayalı onam (rıza) almak, gizliliğini korumak gibi hasta 
haklarını yaşama geçirmelidir. 

24. Hasta ve hasta yakınları ile sağlıklı iletişim kurmalıdır. 
25. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurmalıdır. 
26. Hekim–hasta etkileşiminde dürüst ve güvenilir bir hekim modeli 

oluşturmalıdır. 
27. Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla başedebilmelidir.  
28. Akılcı ilaç kullanım ilkelerini benimsemelidir. 
29. Tanı ve tedavide pahalı yöntemleri önermenin, gereksiz harcamalar 

yaptırmanın yol açacağı etik ve ekonomik sonuçların farkına varmalıdır. 
30. Bir ekip çalışması gerektiren mesleğin öteki üyelerine karşı açık, dürüst ve 

paylaşımcı davranış sergilemelidir. 
31. Bilimsel, teknik ve etik danışımı (konsültasyonu) bir hekim ve hasta hakkı 

olarak benimsemelidir. 
32. Evrensel insan hakları ilkelerinin mesleki uygulamanın her alanında yaşama 

geçirmelidir.  
33. Adli vakalarla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında 

olmalıdır. 
34. Bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık eğitimi sorumluğu taşımalıdır. 
35. Her mesleki uygulamada toplum sağlığını öncelemelidir. 

 
Yeterlilik: 

36. Penetre edici kafa travması ve kurşun yaralanmasının erken teşhis ve 
tedavisini başlatabilmelidir.  

37. Kafa içi basınç artışının tedavisini başlatabilmelidir. 
38. Nörojenik şok, spinal şok ve hemorajik şok tedavisini başlatabilmelidir. 
39. Pediatrik hastalıklar olan meningosel ve meningomyeloselde hastalıklı 

bölgenin korunmasi için önlemleri alabilmelidir. 
40. Dejeneratif spinal hastalıklarda (spinal kanal stenozu, spondilit, spondiloz, 

osteoartrit, spondilolistezis ve intervertebral disk hernileri) ilk tedavileri 
uygulayabilmelidir.  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staj Öğrenme Hedefleri:  
 
Yeterlilik (devam): 

41.Koruyucu (hasta bilgilendirilmesi, egzersiz, vd.) önlemleri alabilmelidir. 
42. Nöroşirürjik acillerde hastaların erken dönemde tedaviyi başlatabilmeli ve 
gereken durumlarda sevk edebilmelidir.   
43. Nöroşirürjik acillerde hastaları yönetebilmelidir. 
44. Nöroşirürji hastalarındaki konservatif tedavileri uygulayabilmeli ve 
koruyucu önlemleri alabilmelidir.  
45. Gereken durumlarda hastayı erken dönemde uygun merkezlere 
yönlendirebilmelidir. 

 Kuramsal Derslerin Hedefleri:  
1. Nöroşirürjiye genel giriş 

1.1. Nöroşirürjinin genel tarihçesini sıralayabilmelidir. 
1.2. Nöroşirürji hastalarındaki klinik prezentasyon, anatomik özellikler ve teşhisleri 

tanımlayabilmelidir. 
1.3. Beyin ve spinal kord cerrahi anatomisini betimleyebilmelidir. 
1.4. Radyolojik değerlendirmede; omurga kırık ve çıkıkları, tomografide kan, beyin, hava, 

yağ gibi yapılar, beyin içi kanama, epidural hematom, subdural hematom, subaraknoid 
kanama, disk hernisini tanımlayabilmelidir.  

1.5. Hastaların genel nörolojik muayenelerini betimleyebilmelidir. 
2. İntrakranial hipertansiyon 

2.1. Artmış intrakranial basınç, serebral perfüzyon basıncı, sıvı elektrolit dengesi, kan 
basıncı ve kan gazlarının etkilerini tanımlayabilmelidir.  

2.2. Beyin herniasyonları ve beyin sapı basılarını tanımlayabilmelidir.  
2.3. Kitle etkileri ve yapısal yer değiştirmelerin etki ve sonuçlarını sayabilmelidir. 

3. Kafa travması 
3.1. Glasgow koma skorunu sayabilmelidir. 
3.2. Travma sonucu gelişen beyin herniasyonlarının betimleyebilmelidir.  
3.3. Kafa travması sonrasında gelişen intrakranial hipertansiyon tedavisini 

sıralayabilmelidir.  
3.4. Beyin konküzyon, kontüzyon ve difüz aksonal yaralanmaları tanımlayabilmelidir. 
3.5. Akut subdural ve epidural hematomun teşhis ve tedavisini sıralayabilmelidir. 
3.6. Penetre edici kafa travması ve kurşun yaralanmasının teşhis ve tedavisini 

sıralayabilmelidir. 
3.7. Açık ve kapalı kafa kaidesi kırıkları, Beyin omurilik sıvısı fistülleri ve kronik subdural 

hematomları (çocuk ve erişkinlerde) tanımlayabilmelidir.  
4. Beyin tümörleri 

4.1. Primer ve sekonder beyin tümörlerinin görülme sıklığı ve anatomik yerleşimlerini 
tanımlayabilmelidir. 

4.2. Beyin tümörlerinin genel klinik bulgularını (kitle etkisi, nörolojik bulgular, 
supratentoryal, infratentoryal) sayabilmelidir. 

4.3. Özellikli tümör ve sendromları (serebellopontin köşe, pituiter bez, frontal , limbik 
tümörler) ve intraaksiyel ve ekstraaksiyel beyin tümörlerini tanımlayabilmeli, teşhis 
imkanlarını (laboratuar, radyoloji, biyopsi) sıralayabilmelidir.  

4.4. Tedavi stratejilerini( cerrahi, kemoterapi, radyoterapi) sıralayabilmelidir.  
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuramsal Derslerin Hedefleri: 
5. Serebrovasküler Hastalıklar  

5.1. Beyin ön ve arka dolaşımda iskemi, kitle etkisi ve anevrizma hastalıklarının 
semptomlarını sayabilmelidir. 

5.2. İskemik inmelerin tiplerini sayabilmelidir. 
5.3. Serebrovasküler hastalıkların etiyolojilerini (intrakranial vasküler malformasyonlar, 

vasospazm, anevrizmalar) sıralayabilmelidir. 
5.4. Serebrovasküler hastalıklardaki tedavi seçeneklerini sıralayabilmelidir. 
5.5. Karotid tıkayıcı hastalıklarını tanımlayabilmelidir. 
5.6. İntrakranial kanamanın ana nedenlerini sıralayabilmelidir.  
5.7. Subaraknoid kanama, serebeller ve intraserebral kanamaların semptom ve bulgularını 

sıralayabilmelidir. 
5.8. Serebrovasküler hastalıklardaki teşhis yöntemlerini(tomografi, anjiografi, lumbar 

puncture, MRI) tanımlayabilmelidir. 
5.9. Doğal süreç ve gelişmiş tedavi yöntemlerini( cerrahi, radyoterapi, girişimsel radyoloji) 

tanımlayabilmelidir. 
6. Spinal travma ve spinal kord hasarı 

6.1. Spinal travmalı hastaları ve radyolojik değerlendirmelerini tanımlayabilmelidir. 
6.2. Spinal travmanın acil tedavisini (immobilizasyon, steroid tedavisi, sistematik 

tedaviler) sıralayabilmelidir. 
6.3. Stabil olmayan omurgadaki temel biyomekanik prensipleri tanımlayabilmelidir. 
6.4. Spinal kord hasarının tedavi prensiplerini: dekompresyon cerrahisi, tıbbi 

komplikasyonların tedavi ve bakımı (cilt, mesane, barsak, solunum, dekübit, fizik 
tedavi) sıralayabilmelidir. 

7. Dejeneratif omurga hastalıkları (travmatik olmayan boyun, sırt ve bel problemleri) 
7.1. Yumuşak doku hasarı ve Whiplash hasarının doğal seyri ve tedavi stratejilerini 

tanımlayabilmelidir. 
7.2. Spinal ağrı ve radikülapatiyi tanımlayabilmelidir. 
7.3. Spinal kord sendromlarındaki semptom ve bulguları(Cauda equina dahil olmak üzere) 

sıralayabilmelidir. 
7.4. Disk hernileri, osteoartrit, spondiloz, spondilolistezisi tanımlayabilmelidir.  
7.5. Metastatik tümörler ve primer tümörlerin diğer Spinal hastalıklarla ayırıcı tanılarını 

sıralayabilmelidir. 
7.6. Myelopatiyi tanımlayabilmelidir. 
7.7. Akut ve kronik Spinal kord hasarı semptom ve bulgularını sıralayabilmelidir. 
7.8. Servikal, torakal ve lumbar disk hernilerinin bulgularını sıralayabilmelidir. 

8. Periferik sinir hastalıkları 
8.1. Travmatik sinir hasarının teşhis edilmesi (laserasyon, kesi, kompresyon, gerilme) ve 

genel tedavi prensiplerini tanımlayabilmelidir.  
8.2. Sık görülen sinir sıkışmalarının teşhis ve tedavilerini (karpal tünel sendromu, ulnar 

sinir sıkışması, torakal outlet sendromu ve meralgia parestetika) sıralayabilmelidir. 
9. Pediyatrik nöroşirürji: Hidrosefali ve Spinal disrafizm 

9.1. Çocuklardaki ve erişkinlerdeki  hidrosefalinin semptom ve bulgularını 
sıralayabilmelidir. 

9.2. Çocuk ve erişkinlerdeki hidrosefalinin sık görülen sebeplerini sıralayabilir 
9.3. Hidrosefalideki tedavi stratejilerini sıralayabilmelidir. 
9.4. Sık görülen Spinal disrafilerin (meningomyelosel, diastometamyeli, spina bifida, vd.) 

teşhis ve tedavi prensiplerini sıralayabilmelidir. 
9.5. Kraniosinostozu tanımlayabilmelidir. 

10. Nöroşirürjide enfeksiyonlar 
10.1. Cerrahi sepsi antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu tanımlayabilmelidir. 

 
 
 



 

 

 

 

 
1st Week Yeditepe University Hospital 

 
Uğur Türe M.D. Professor of Neurosurgery 

 
Başar Atalay M.D. Assoc. Professor of Neurosurgery 

Monday 
 8.00-9.00 Introductıon to Neurosurgery 

9.30-12.00 Grand Raund 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Practice (Outpatient clinic) 

  Tuesday 
 8.00-9.00 Grand Raund 

9.30-13.00 Operating Room 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Practice (Outpatient clinic) 

  Wednesday 
 9.00-10.00 Grand Raund 

10.30-12.00 Lecture 

13.30-15.30 Hospital Conferences 

15.30-17.30 Seminar  

  Thursday 
 8.00-9.00 Grand Raund 

9.30-13.00 Operating Room 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Seminar  

  Friday 
 9.00-10.00 Student Seminar and Journal club 

10.30-12.00 Lecture 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Seminar  

  Saturday 
 10.30-12.00 Neurosurgery, Pathology and Radiology joint meeting 

    

Eğitim Programı Takvimi 
(2 Hafta) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
2nd Week 

 
 
 
Yeditepe University Hospital 

Monday 
 8.00-9.00 Grand Round 

9.30-12.00 Lecture 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Seminar  

  Tuesday 
 8.00-9.00 Grand Round 

9.30-13.00 Operating Room 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Seminar  

  Wednesday 
 9.00-10.00 Grand Round 

10.30-12.00 Lecture 

13.30-15.30 Hospital Conferences 

15.30-17.30 Seminar  

  Thursday 
 8.00-9.00 Grand Round 

9.30-13.00 Operating Room 

13.30-15.30 Practice (Neurosurgical ward) 

15.30-17.30 Seminar  

  Friday 
 9.00-10.00 Examination 

10.30-12.00 Examination 
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Neurosurgery 

Phase V Week I 
 

 Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09.00- 09.50 

Introductory Session 
(Introduction to 
Neurosurgery) 
Başar Atalay 

Grand Round Grand Round Grand Round Grand Round 

10.00- 10.50 
Lecture 

Neurological Examination 1 
Kaan Yaltırık 

Lecture  
Intracranial Hypertension 

M Volkan Harput 

Lecture 
Head Trauma 
Kaan Yaltırık 

Lecture 
Subarachnoid Hemorrhage and 

Intracranial Aneurysm 
M. Gazi Yaşargil 

Lecture 
Intracranial Tumors 1 

Uğur Türe 

11.00- 11.50 
Lecture 

Neurological Examination 2 
Kaan Yaltırık 

Lecture 
Hydrocephalus 

M. Volkan Harput 

 
Lecture 

Pediatric Neurosurgery 
Kaan Yaltırik 

Lecture 
AVM of the Brain And Spinal 

Cord 
M. Gazi Yaşargil 

Lecture 
Intracranial Tumors 2 

Uğur Türe 

12.00- 12.50 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13.00- 13.50 

Clinical Experience 
(Outpatient) 

Uğur Türe 

Clinical Experience 
(Outpatient) 
Başar Atalay 

Clinical Experience 
(Outpatient) 
Kaan Yaltırık 

Clinical Experience 
(Outpatient) 

M. Volkan Harput 

Clinical Experience 
(Outpatient) 
Başar Atalay 

14.00- 14.50 

15.00- 15.50 

16.00- 16.50 

Independent Learning Independent Learning Independent Learning Independent Learning Independent Learning 

17.00-17.50 

 



Neurosurgery 

Phase V Week II 
 

 Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09.00- 09.50 Grand Round Grand Round Grand Round Grand Round 

Assessment Session 10.00- 10.50 

Lecture 
Spinal Trauma and Spinal 

Cord Injury 
Kaan Yaltırık 

Lecture 
Degenerative Spinal Disease 

Cervical 
Başar Atalay 

Lecture 
Degenerative Spinal Disease 

Thoracolumbar 
Başar Atalay 

Clinical Experience 
(Outpatient) 
Başar Atalay 

11.00- 11.50 Journal Club 
Lecture 

Nerve Entrapment Syndromes 
M. Volkan Harput 

Lecture 
Spinal Tumors 

M. Volkan Harput 

Clinical Experience 
(Outpatient) 
Başar Atalay 

12.00- 12.50 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

13.00- 13.50 

Student Seminar  
M. Volkan Harput 

Student Seminar 
Kaan Yaltırık 

Student Seminar 
Başar Atalay 

Independent Learning 

Program Evaluation Session 
Review of the Exam Questions,  

Evaluation of Program 
Başar Atalay 

14.00- 14.50 

15.00- 15.50 

16.00- 16.50 

Independent Learning Independent Learning Independent Learning  

17.00-17.50 
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 Öğrenme  Kaynakları, Yöntemleri Ve Ortamları 

Öğrenme kaynakları 

 Eğitim sorumluları 

 Öğretim üyeleri 

 Ders kitapları (staja giriş dersinde önerilecektir.) 

 Ders notları (sunumlar) 

 İnternet linkleri (staja giriş dersinde önerilecektir.) 

 Hastalar 

 Eğitim ortamında görevli diğer sağlık çalışanları ve diğer görevli personel 

 Staj grubundaki diğer hekim adayı öğrenciler 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Öğrenme  Kaynakları, Yöntemleri Ve Ortamları 

Öğrenme yöntemleri 

 Kuramsal dersler 

 Seminerler 

 Bağımsız çalışma 

 Hasta dosyası incelemeleri 

 Hasta vizitlerinde olgu sunuları, tartışmaları ve konsültasyonlar 

 Hasta muayeneleri 

Öğrenme ortamları 

 Derslikler 

 İnternet  

 Öğrenme kaynakları merkezi 

 Bağımsız çalışma yapılabilen ortamlar 

 Ayaktan hasta poliklinikleri 

 Yataklı servisler 

 Acil bakım birimleri 

 Yoğun bakım birimleri 

 Ameliyathaneler 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri  

 Bilişsel alan 

o  Staj sonu yazılı sınav (50 soru) 

 Çoktan seçmeli sorular (%80 puan değeri)  

 Kapsamlı eşleştirme soruları (% 10 puan değeri) 

 Anahtar özellikler soruları (% 10 puan değeri) 

o Staj sonu yapılandırılmış sözlü sınav 

 Beceri alanı 

o Hasta portfolyosu 

 Davranışsal alan 

o Öğrenci semineri 

o Makale hazırlanması 

 
 
 

 
 

 
 

 Soru Tipi Örnekleri: Kapsamlı Eşleştirme    

 
 
 

 



 
 Soru Tipi Örnekleri: Kapsamlı Eşleştirme    

 
 
 

 
 

 
 



 

  Soru Tipi Örnekleri: Anahtar Özellikler     

 
 
 

 
 

 
 



 
 Soru Tipi Örnekleri: Anahtar Özellikler     

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geçme-Kalma Ölçütleri   

Klinik staj, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 
yürütülecektir: (http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/36136.pdf) 
 

 Devam Zorunluluğu ve Değerlendirme:  madde 22. 

 Mazeret: madde 24.  

 Mazeret Sınavı: madde 25. 

 İzin: madde 27.  

 Ara Sınav: madde 28. 

 Sınav Günleri ve Uygulama: madde 29. 

 Sınav Düzeni: madde 30. 

 Notlar: madde 23. 

 Sınav Sonuçlarına İtiraz: madde 34. 

 Dönem Sonu Notu: madde 35. 

 Stajlar: Beşinci Kısım. 

 Staj Sınavı: 36., 39. 

 Staj Bütünleme Sınavı: madde 40.  

 Staj Notu: madde 41. 
 
 
 

 
 

 
 

 Geri-Bildirim Yöntemleri    

 Eğitim sorumluları ve öğretim üyeleri tarafından,  
o uygulamalar sırasında sözlü olarak, 
o staj sonunda anketle yazılı olarak, 

geri-bildirim yapılacaktır. 

 Öğrenciler tarafından, ,  
o eğitim programı boyunca, yazılı ve/veya sözlü olarak, eğitim 

sorumlularına veya staj başkanına, 
o staj sonunda, anketle yazılı olarak, 

geri-bildirim yapılacaktır. 
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T. C. 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

2012-2013 

 

Adı Soyadı   :  

Numarası   :  

Çalıştığı Bölüm  :  

Çalışmaya Başladığı Tarih : 

Çalışmasını Bitirdiği Tarih : 

Stajı Tekrarladıysa Kaçıncı : 

Tekrar olduğu  

       Harfle Rakamla 

      Takdir Edilen Not   

 

 

Staja Devam Etmedi : 

 

 

 

 

Staja Devam etti, Sınava girmedi: 

 

 

 

Klinik Şefi veya Sorumlu : 

Öğretim Üyesi  : 

İmza    : 

Tarih     : 

 

 

85-100 AA  

75-84  BA 

65-74  BB 

60-64  CB 

50-59  CC 

0-49  F (Geçmez) 

F2  (Devamsız) 

Notlarından birisi takdir edilecektir. Not takdiri yapılırken aşağıdaki hususlarda göz önünde 

tutulmalıdır.  İşinin kalitesi, işinin miktarı, görünüşü, hasta ve hasta sahipleri ile lişkisi, 

görevine bağlılık derecesi, mesleki bilgisi, klinikte işbirliği kabiliyeti,  toplantılara katılması ve 

ilgisi.  
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