
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
DÖNEM VI  

KIRSAL HEKİMLİK/HALK SAĞLIĞI STAJI 
 

İLKE VE KURALLARA İLİŞKİN PAYLAŞIM 
 
Değerli meslektaşımız, 
 
Dönem VI Kırsal Hekimlik/Halk Sağlığı Stajına hoş geldiniz.  
 
Eğitim sürecimizin aksamadan sürebilmesi için stajımıza ilişkin kural ve yaklaşımlarımızı sizlerle paylaşmak 
istiyoruz: 

1. Staj süresi 4 haftadan oluşmaktadır.  

2. Çalışma grupları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından bizlere gönderilen 
listelerden yararlanılarak numara sırasına göre oluşturulmuştur.  

3. Programa devam zorunludur.  

4. Staj sürecindeki bütün etkinlikler için imza çizelgeleri bulunmaktadır. 

5. Program içinde dersler ve saha programı entegre bir biçimde yer almaktadır. 

6. İlk hafta içinde program içinde ilan edilen tarih ve saatte saha oryantasyon eğitimi verilecektir. Bu 
eğitim sırasında, saha çalışmalarında yapılacaklar sözel olarak aktarılacak, bu çalışmalar için gerekli 
olan belgelerin paylaşımı yapılacaktır. Bu dönem için adı geçen program 11 Mart 2016 günü saat 
17:00’da Dr. Nusret Fişek Eğitim Salonunda olacaktır. 

7. Program kapsamında saha çalışmaları ikinci ve dördüncü haftalarda sürdürülecektir. Bu çalışmalar 
Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve AÇS-AP Merkezlerinde 
yürütülecektir. Her grubun hangi gün ve saatte nerede olması gerektiği ilgili gruba yazılı olarak 
sunulacaktır. 

8. Saha çalışmalarının yürütüleceği Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Verem Savaş 
Dispanseri ve AÇS-AP Merkezlerine ulaşım Üniversitemiz tarafından temin edilen servis araçları ile 
sağlanacaktır. Servis araçları programda size ilan edildiği saatte Diş Hekimliği Fakültesi önünden 
kalkacaktır. Servislerde her gün gidiş ve dönüşte yoklama alınacak, ulaşım amacıyla bu servisler 
dışında araç kullanılmayacaktır.  

9. Her bir Intern meslektaşımızın kendilerine sunulacak olan “beceri listesi” kapsamındaki çalışmaları 
tamamlaması gerekmektedir.  

10. Saha ziyaretleri sırasında önlük ve stetoskop bulundurma gerekliliği vardır. 

11. Ders ve saha programları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın resmi 
web sitesinde yer almaktadır.  
(http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/). 

12. Staj grubu adına bir temsilcinin belirlenerek iletişim bilgilerinin anabilim dalımız koordinasyon 
ekibine iletilmesi gerekmektedir. 

13. Mesai saatleri dışında internlerin Anabilim Dalımızda çalışmaları gerektiğinde ilgili grupta yer alan 
araştırma görevlileri de mutlaka internlerimizle birlikte bulunacaklardır. 

14. Internlerin anabilim dalı web sayfasında (http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/) 30 Mart 2016 
tarihinde kullanıma açılacak olan staj geribildirim formlarını doldurmaları beklenmektedir.  

15. Staj koordinasyon ekibi üyeleri anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, başasistanlar Dr. 
Didem Daymaz, Dr. Nuray Öğütçü ve Dr. Neslihan Yukarıkır’dır. Staj sürecinde yaşanılacak 
herhangi bir aksaklık/sorun için Anabilim Dalımız sekreterliği aracılığı ile (312 3244623) 
koordinasyon ekibinin herhangi bir üyesine ve/veya grup akademik danışmanı öğretim üyesine 
ulaşmanız beklenmektedir. 

 
Staj koordinasyon ekibi adına, 
 
Prof. Dr. Dilek ASLAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/

