
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

İNTÖRN DOKTOR ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Bu Yönergenin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn doktor 

eğitim programının, Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile Fakültenin hedef ve stratejilerine 

uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak ve intörn doktorların görev ve sorumluluklarını 

belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2. Bu yönerge ile intörnlük döneminin işleyiş süreçlerine yönelik çalışma esasları 

düzenlenmiştir. 

Dayanak 

Madde 3. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4. Bu yönergede tanımlanan; 

a) Başkoordinatör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkoordinatörünü, 

b) Koordinatörler Kurulu: Mezuniyet öncesi eğitim programının uygulama sürecini 

koordine etmek amacıyla oluşturulan kurulu, 

c) İntörn Değerlendirme Formu: İntörn doktorların performanslarının öğretim 

elemanları tarafından değerlendirilmesi amacıyla kullanılan aracı, 

d) İntörn Doktor: Tıp fakültesi ilk beş yılını başarı ile tamamlamış, altıncı döneme 

geçtiği belgelenmiş, tıbbi bilgi ve iletişim becerilerini, mesleksel değerleri kullanarak 

birinci basamakta klinik sorunlara çözüm getirme davranışını geliştiren ve bu öğrenme 

sürecini öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştiren “hekim adayı”nı, 

e) İntörn Dosyası: Temel hekimlik uygulamaları dikkate alınarak hazırlanan, intörnlük 

eğitiminde intörn doktorun bir yıllık gelişiminin planlandığı, izlendiği ve 

değerlendirilerek ilgili öğretim elemanları tarafından onaylandığı eğitim belgelerini, 

f) İntörn (Dönem VI) Koordinatörü: Dönem VI öğrencilerinin öğrenim gördüğü staj 

programının yıllık programlarının yapılması, staj içi eğitim ve klinik süreçlerin 

(dersler, uygulamalar, rotasyonlar, nöbetler) düzenlenmesi ile öğrenciler, anabilim 

dalları arasındaki eşgüdümün sağlanmasından sorumlu öğretim üyesini, 



g) İntörn Sorumlusu: İntörn doktorların Anabilim Dalındaki stajları sırasında, 

hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmalarını sağlamak ve 

değerlendirmek üzere ilgili Anabilim Dalı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi’ni, 

h) Öğrenim Kazanımları / Öğrenim Hedefleri: Anabilim dalı akademik kurulları 

tarafından ÇEP hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve intörn öğrencilerin 

kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve tutum seviyelerini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Programı ve İşleyişine Yönelik Esaslar 

Eğitim Programı 

Madde 5. Eğitim Programı öğrenim hedefleri/kazanımları, Anabilim Dalı akademik 

kurulunca ÇEP’te yer alan konu ve hastalıklara uyumlu olacak şekilde belirlenir. 

Madde 6. Tıp Eğitiminin bir parçası olan intörn doktorların eğitim döneminde İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) 

ve anabilim dallarının önerisi ve Dekanlığın onayladığı veya kurumlar arası protokollere 

uygun şekilde sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim alarak geçirirler. Dönem VI eğitim 

programı öğrenim hedefleri/kazanımları dikkate alınarak ilgili anabilim dalları tarafından 

hazırlanır. 

Madde 7. Her stajın başlangıcında staj oryantasyon eğitimi Anabilim dalı tarafından yapılır. 

Stajlar 

Madde 8. Beşinci dönemin sonunda staj grupları ve tarihleri Dekanlık tarafından belirlenerek 

açıklanır. İntörn doktorlar, 12 aylık eğitim sürecinde belirlenen stajları tamamlar. 

Çalışma Süreleri, Nöbetler 

Madde 9. (1) İntörnler bulunduğu birimin günlük mesai düzenine uymak zorundadır. 

(2) Dönem VI eğitim programı içinde nöbetler yer alır. Nöbetler 4 günde birden fazla ve ayda 

7’den fazla olamaz.  

Başarı Değerlendirmesi 

Madde 10. Başarı anabilim dallarının belirlediği yöntemler, yeterlilik ölçütleri ve intörn 

değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilir. Tüm belgeler intörn dosyasında tutulur. 

Devam Durumu 

Madde 11. Stajlara devam durumu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre belirlenir. 

 

Başarısızlık ve Staj Tekrarı 

Madde 12. Başarısız bulunan veya devam şartını sağlamayan intörn doktorlar stajı tekrar 

alırlar. Tekrar süresi, stajın toplam süresi kadardır. Staj tekrarları, tüm stajların bitmesini 

izleyen dönemde uygulanır. 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görevler ve Sorumluluklar 

Anabilim Dalının Sorumlulukları 

Madde 13.(1) Dönem VI eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları, yeni dönem 

başlamadan bir ay önce Anabilim Dalı intörn sorumlusu öğretim üyesini belirleyerek 

Dekanlığa bildirirler. 

(2) Her staj için Anabilim dalı tarafından belirlenen eğitim esasları çerçevesinde intörn 

dosyası kullanılır. İntörn sorumlusu staj süresince eğitimin hedeflere uygun yürütülmesini 

sağlamakla yükümlüdür. Anabilim Dalı Başkanı bu süreci denetler, intörn dosyalarını 

değerlendirir ve onaylar. Her staj sonunda intörn doktorların devam çizelgeleri ile beraber 

intörn dosyaları Dekanlığa teslim edilir. 

(3)  Anabilim dalları her yıl, yeni dönem başlamadan, Dekanlık tarafından belirlenen 

tarihlerde staj amaç ve hedeflerini, araç ve yöntemlerini, yeterlilik ve değerlendirme 

ölçütlerini Dekanlığa sunar. 

(4)  İntörn sorumlusunun görevleri şunlardır: 

a. Birimdeki eğitim ve rotasyon programlarını düzenler, nöbet çizelgelerini hazırlar ve 

intörn doktorların temel ihtiyaçları ile ilgilenir. 

b. Akademik yıl sonunda Anabilim Dalı Başkanıyla birlikte yılsonu değerlendirmesi ve 

önerileri içeren bir rapor hazırlar. 

 

İntörn Doktorların Sorumlulukları 

Madde 14. 

(1)  İntörn doktorların sorumlulukları şunlardır: 

a. Dönem VI eğitim sürecinde uygulamalar, seminer programları, makale saatleri, ve 

toplum temelli sağlık eğitimi içeren ve diğer akademik etkinliklere katılarak tıbbi bilgi 

beceri ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. 

b. Beyaz önlük veya gerektiğinde diğer uygun kıyafeti giymek ve fotoğraflı kimlik 

belgesi taşımak zorundadır. 

c. Kendi eğitimleri ile ilgili süreçleri takip etmekle yükümlüdür. 

d. Tüm uygulamalarını ve faaliyetleri öğretim elemanlarının sorumluluğu ve gözetimi 

altında yapar. 

e. Toplumdaki bireylerin sağlık haklarını ve hasta ve yakınlarının haklarını bilmek ve 

buna uygun davranmak zorundadır. Bireylere/Hastalara ait bilgileri, belgeleri ve diğer 

materyalleri, ‘bilimsel amaçlı dahi olsa’ sorumlu hekimin ve hastanın rızası olmadan 

hiçbir şekilde paylaşamaz. 

f. Bireylere/Hastalara ve yakınlarına kendilerini “intörn doktor” olarak tanıtmalıdır. 

 



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ücretler 

Madde 15. 

(1) 12/7/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunun 

35’inci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen ek 29 uncu maddesine dayanarak Türk 

vatandaşı olan altıncı dönem öğrencilerine intörn eğitimi sürecinde öğretim üyesi 

rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında on iki ay süreyle aylık ücret 

ödenir. 

(2) İntörn doktorlara, intörn eğitim döneminde 4.350 gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenir. 

(3) İntörn ücreti ödeme döneminin başlama tarihi olarak üniversite tarafından belirlenen 

intörn eğitim dönemine başlama tarihi esas alınır. 

(4) İntörnler doktorlara ödenecek ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi 

yapılmaz. 

(5) Tekrarlanan stajlarda herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 16. Bu Yönerge İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. (1) 

Madde 17. Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Üniversitemiz Senatosunun 27 Haziran 2018 tarihli 13 sayılı toplantısının 9 nolu kararıyla kabul edilmiştir. 


