
Değerli meslektaşlarımız, 
 

Halk sağlığı stajınızın birinci ve üçüncü haftalarında Hacettepe Üniversitesi Altındağ-Keçiören-Pursaklar 

Eğitim Araştırma Bölgesindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapacağınız eğitimin hepinize yararlı 

olmasını dileriz. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Bölgesinde 3 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) bulunmaktadır. Bu 

dönem Halk Sağlığı stajı yapan öğrenciler saha çalışmalarını bir TSM Bölgesinde bulunan kurumlarda 

sürdüreceklerdir. Bu gruplar; Altındağ I ve II gruplarıdır. 

Gruplar saha çalışması sırasında gidecekleri bütün kurumlara Hacettepe Üniversitesi tarafından sağlanan 

servis araçları ile gitmektedirler. Servis araçları için saat 08.15’de Diş Hekimliği Fakültesi önünde 

toplanılacaktır. Sahadan dönüş akşamları 16.30’da olacaktır. Öğrencilerimizin çalışma disiplini ve ulaşım 

güvenlikleri açısından servislerle sahaya gidip gelmeleri gerekmektedir. Ziyaret edeceğiniz kurumlardaki 

saha çalışmalarına yetişmeniz için servisler zamanında kalkmaktadır. Bu nedenle servis saatlerini 

geçirmemeniz önemlidir. Sizlere saha çalışmanız sırasında Anabilim Dalımız araştırma görevlileri 

rehberlik edeceklerdir. 

Gruplar ve öğrencilere yönelik isim listeleri daha öncesinde kurumlara [TSM, Verem Savaş Dispanseri 

(VSD)] ulaştırılmış olup, Anabilim Dalımız tarafından hazırlanan belgeler grup adına hazırlanan grup 

zarfında bulunmaktadır. Hazırlanan yazılar, TSM-ASM-VSD’lere yöneliktir. Grup zarfı içinde ayrıca staj 

programı, her kurum için ayrı ayrı isim listeleri ve imza föyleri, her bir öğrenci için de beceri listeleri yer 

almaktadır. Zarflar içindeki kişisel beceri listeleri sizlere ait olup, diğer dokümanları kurumdaki ilk çalışma 

gününüzde kurum sorumlu hekimlerine iletmeniz gerekmektedir. 

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bölge çalışması birinci basamakta yürütülen hizmetler bağlamında 

beceri geliştirme temelli olup, oluşturulan beceri listesindeki başlıklardan en az 10’unu uygulamanızı ve 

uygulama yaptığınız durumları birlikte çalıştığınız sağlık çalışanının imzası ile kayıt altına almanızı 

bekliyoruz. Bunlara ek olarak TSM, ASM ve VSD değerlendirme formlarında yer alan bilgi ve 

uygulamaları da tamamlayarak ilgili formları akademik danışmanlarınıza teslim etmenizi bekliyoruz. 

 Bölge çalışmalarına katılım zorunludur. Herhangi bir öngörülemeyen özel durumda devam edilmeyen 

saha çalışması etkinliğinin ise daha sonraki aylarda telafi edilmesi koşulu vardır. 
 

Bölge çalışmanız sırasında sorularınızı ve destek taleplerinizi Anabilim Dalımız başasistanları Dr. Güven 

GÖKGÖZ, Dr. Tuğçe Mehlika ŞANVER, Dr. Zehra GÖKKAYA KILIÇ ya da staj koordinasyonundan sorumlu 

öğretim üyesi Dr. Dilek ASLAN’a iletebilirsiniz. Ulaşım ile ilgili destek taleplerinizi ise Anabilim Dalı 

sekreterlerimiz Sn. Perihan AKÇA’ya ya da Sn. Hayrettin TURP’a ulaştırabilirsiniz. 



Altındağ I ve II Grupları için Saha Çalışması Bilgileri 
 

Altındağ TSM bölgesinde eğitimlerini sürdürecek öğrencilerimiz, Altındağ TSM, 5 No’lu ASM, 5 No’lu VSD 

ve 3 No’lu VSD’de çalışacaktır. Altındağ ilçesinin birinci basamak sağlık hizmetlerinin koordinasyonu 

Altındağ TSM tarafından yapılmaktadır. Çalışacağınız kurumlar aşağıdaki tabloda sizlere sunulmuştur. 

 

Kurum adı 

Altındağ TSM 

5 No’lu ASM 
5 No'lu VSD 

3 No’lu VSD 
 
 

Altındağ I ve II grupları otopsi çalışmasını 28 Temmuz 2017 tarihinde saat 9.00-12.00 arasında 

yapacaklardır. 

Programda yer alan Akademik Danışman görüşmelerinin yönlendiricisi grupların danışman öğretim üyeleri 

olacaktır. Bu toplantılara Anabilim Dalımız araştırma görevlileri de katılacaklardır. 


