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2020-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 
DÖNEM V MÜFREDATI 

STAJIN AMACI 

Beyin omurilik ve sinir cerrahisi stajı sonunda dönem V öğrencileri öykü alma, direkt grafi, MR ve BT 

görüntülerini yorumlayabilme, genel ve soruna yönelik fizik muayeneleri yapabilme gibi temel hekimlik 

uygulamalarını yapabilecek, hastanın öykü ve fizik muayene tetkiklerinden elde ettiği bulgular doğrultusunda 

çekirdek hastalıkların ön tanılarını koyabilecek, ön tanıları doğrultusunda ilk planda gereken temel radyolojik ve 

laboratuvar tetkiklerini belirleyebilecek ve elde ettiği bu verileri yorumlayarak ilgili branşa ait birçok temel 

hastalığın tanısını koyabilecek, acil cerrahi problemleri tanıyabilecek ve acil medikal tedavi yöntemlerini bilip 

uygulayabilecek ve gereken durumlarda hastayı uzman doktora yönlendirebilecektir. Poliklinik, servis , yoğun 

bakım ve ameliyathanede aldıkları pratik eğitimler sonucunda sütur atma, sütur alma, pansuman yapma, LP yapma, 

sonda takma/çıkartma, katater bakımı, dekübit yaralarının yönetimi gibi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi 

pratiğine yönelik becerilerini geliştireceklerdir. 

STAJIN ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi stajı sonunda Dönem V öğrencileri 

1. Öykü alabilecek, tüm nörolojik sistem fizik muayenesini yapabilecek, ön tanı koyabilecek

2. Ön tanılar doğrultusunda gerekli radyolojik ve laboratuvar tetkiklerini planlayabilecek

3. Hastaya ait radyolojik tetkikleri yorumlayabilecek

4. Cerrahi olan ve olmayan patolojileri ayırt edebilecek

5. Acil nöroşirurjikal durumların medikal tedavisini düzenleyebilecek

6. Acil ve elektif cerrahi gerektiren durumları ayırt ederek hastayı doğru yönlendirebilecek

7. Sütur atabilecek, sütur alabilecek, pansuman yapabilecek

8. Lomber ponksiyon yapabilecek, BOS basıncı ölçebilecek

9. Nöroşirurjikal hastalıklar ile karışabilecek dahili ve cerrahi patolojilerin ayırıcı tanılarını bilerek doğru hasta

yönlendirmesi yapabilecek

10. Malign ve bening kranial ve spinal tümörleri ayırt edebilecek

11. Kranial ve spinal travmalı hastayı doğru yönetebilecek

12. Hidrosefali ve shunt disfonksiyonu tanılarını koyabilecek, acil olan ve olmayan durumları ayırt edebilecek

13. Tethered cord, meningomyelosel, kraniosinositoz gibi konjenital malformasyonlar hakkında hasta yakınına

doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapabilecek

14. Anevrizma kanamasının acil serviste ilk tedavisini ve sevkini yapabilecek

15. SAK, parankimal hematom, epidural hematom, subdural hematom ve iskemik/hemorajik SVO tanılarını klinik

ve radyolojik olarak koyabilecek, ilk tedavilerini düzenleyebilecek

16. Lomber disk hernisi, servikaldisk hernisi, servikal ve lomber spondilozu tanıyabilecek ve hastaları doğru

yönlendirebilecek

17. Akut spinal kord yaralanması, spinal şok ve akut spinal nörolojik defisit durumlarında tanı koyabilecek, acil

tedaviyi düzenleyebilecek
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18. Kafa travmalı hastada Glaskow Koma Skorunun takibini yapabilecek, acil medikal tedaviyi 

düzenleyebilecek 

19. Bir beyin cerrahının çalışma şartlarını, mesleğin zorluklarını/kolaylıklarını, zor durumlarda (exitus, kalıcı 

sakatlık) hasta yakınlarıyla kurulması gereken iletişimi, bu mesleğin risklerini ve avantajlarını, korkutucu 

ve cezbedici yönlerini öğrenerek seçeceği veya seçmeyi düşüneceği bu branş hakkında daha sağlıklı bir 

bilgiye sahip olacaktır. 

 
Staj Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi : Doç.Dr. İdiris ALTUN 

Öğretim Üyelerinin İsimleri: 

Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL 

Doç.Dr. İdiris ALTUN 

Doktor Öğr. Üyesi Kutsal Devrim SEÇİNTİ 

Doktor Öğr.Üyesi Emrullah Cem KESİLMEZ 

 

Staj Süresi:  2 hafta 

 

AKTS kredisi: 3 

 
Teorik Ders 32 saat 

Pratik Ders Saati 
(Servis, Poliklinik, Yoğun Bakım, Ameliyathane ) 

28 saat 

Toplam 60 saat 

 
  Not: Gerekli görülmesi halinde sürelerle ilgili Öğretim Üyeleri gerekli düzenlemeleri yapabilecektir 
 
 
 

Temel Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi  Uygulamaları Öğrenme Düzeyi (Pratik uygulamalar) 

Öğrenme düzeyi Açıklama 
1 Uygulamanın nasıl yapıldığını bilir ve sonuçlarını hasta ve/veya yakınlarına açıklar 

2 Acil bir durumda klavuz/yönergeye uygun biçimde uygulamayı yapar 

3 Karmaşık olmayan, sık görülen durumlarda/olgularda uygulamayı yapar * 
4 Karmaşık durumlar/olgularda acil tedavi protokolünü uygular ve hastayı uzman 

hekime yönlendirir. 

*Ön değerlendirmeyi/değerlendirmeyi yapar, gerekli planları oluşturur, uygular ve süreç ve 
sonuçlarıyla ilgili hasta ve yakınlarını/bilgilendirir. Uzman hekim ile iletişime geçer. 

Ders Adı: BC 501 - Beyin ve Sinir Cerrahisi 



 

Temel Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uygulamaları 

Pratik Ders İçerikleri Dersin Veriliş 
Şekli 

Öğrenme 
Düzeyi 

28 saat Öğretim üyesi 

Öykü alma, dosya 
hazırlama 

YY 4 1  Prof. Dr .Kasım Zafer Yüksel, 
 Doç Dr. İdiris Altun,  
 Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Devrim Seçinti, 
 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem Kesilmez 

Kranial ve spinal 
nörolojik muayene 

YY 4 4 Prof. Dr .Kasım Zafer Yüksel, 
Doç Dr. İdiris Altun,  
Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Devrim Seçinti, 
Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem Kesilmez 

Hasta başı pratik 
uygulama (poliklinik) 
(Radyolojik tetkiklerin 
yorumlanması, fizik 
muayene pratiği, 
ayırıcı tanı, pansuman 
yapma, sütur alma) 

YY 3 8  Prof. Dr .Kasım Zafer Yüksel, 
 Doç Dr. İdiris Altun,  
 Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Devrim Seçinti, 
 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem Kesilmez 

Hasta başı pratik 
uygulama (servis- 
yoğun bakım) 
(pansuman yapma, 
sütur alma, sütur 
atma, sonda 
takma/çıkarma, LP 
yapma, katater ve 
trakesotomi bakımı) 

YY 3 7  Prof. Dr .Kasım Zafer Yüksel, 
 Doç Dr. İdiris Altun,  
 Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Devrim Seçinti, 
 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem Kesilmez 

Hasta başı Pratik 
Uygulama 
(Ameliyathane) (Sütur 
atma, sonda takma, 
katater takma, 
insizyon teknikleri, 
kraniotomi teknikleri) 

YY 3 8  Prof. Dr .Kasım Zafer Yüksel, 
 Doç Dr. İdiris Altun,  
 Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Devrim Seçinti, 
 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem Kesilmez 

 
Çekirdek Hastalık Öğrenme Düzeyi 

Öğrenme düzeyi Açıklama 

A Acil durumu tanımlayarak ilk tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana 

yönlendirebilmeli 

ÖnT Acil olmayan durumlarda Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana 
yönlendirebilmeli 

T Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak, 
uzmana yönlendirebilmeli 

TT Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli 

İ Uzun süreli takip (izlem) ve kontrolünü yapabilmeli 

K Korunma önlemlerini (birincil, ikincil ve üçüncül korunmadan uygun olan/olanları) 
uygulayabilmeli 

 
Dersin veriliş şekli:  COVİD-19 pandemisi nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanlığının  08/09/2020 Tarih ve E.33729 

sayılı yazısı doğrultusunda teorik derslerin tamamı Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) yoluyla, pratik dersler ise 

seyreltilmiş ve hızlandırılmış(sayıca küçük gruplar halinde ve yoğunlaştırılmış bir şekilde) olarak yüz yüze eğitim 

yöntemiyle yapılacaktır. Pratik dersler Covid 19 pandemi sürecinin seyrine göre ve yönetmelikler çerçevesinde revize 

edilebilecektir 



 

Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Teorik Dersleri 

Dersin İçeriği Dersin veriliş şekli Öğrenme Düzeyi 28 saat Dersi anlatan öğretim üyesi 

Beyin cerrahisine 
giriş ve 
nöroradyoloji 

UZEM A-TT 
2 

Dr.Öğretim Üyesi Kutsal Devrim 
SEÇİNTİ 

Periferik 
sinirlerin
Cerrahisi 

UZEM T-İ-K 1 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem 
KESİLMEZ 

Supratentoryal 
Beyin Tümörleri 
ve Tedavisi 

UZEM A-T 1 Doç. Dr. İdris ALTUN 

Ağrı Cerrahisi 
(Spinal) 

UZEM T-İ-K 1 Dr.Öğretim Üyesi Kutsal Devrim 
SEÇİNTİ 

İnfratentoriyel 
Beyin Tümörleri 
ve Tedavisi 

UZEM A-T 1 Doç. Dr. İdris ALTUN 

Servikal, Lomber 
ve Torakal Disk 
Hernileri 

UZEM A-T-İ-K 1 Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL 

Kafa Travması UZEM A-TT-İ-K 2 Dr.Öğretim Üyesi Kutsal Devrim 
SEÇİNTİ 

Spinal Travma UZEM A-TT-İ-K 2 Dr.Öğretim Üyesi Kutsal Devrim 
SEÇİNTİ 

Anevrizmalar ve 
Subaraknoid 
Kanama 

UZEM A-T 2 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem 
KESİLMEZ 

Santral sinir 
sisteminin diğer 
vaskuler 
lezyonları 

UZEM A-T 2 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem 
KESİLMEZ 

Pediatrik Sinir 
sistemi tümörleri 

UZEM A-T 3 Doç. Dr. İdris ALTUN 

Menengiomalar UZEM A-T-İ 2 Doç. Dr. İdris ALTUN 

Santral sinir 
sistemi enfeksiyöz 
lezyonları 

UZEM A-T-K 1 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem 
KESİLMEZ 

Stereotaksik 
cerrahi ve Ağrı 
Cerrahisi 
(Santral) 

UZEM T 1 Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL 



 

Medulla spinalis 
tümörleri 

UZEM A-T 2 Doç. Dr. İdris ALTUN 

Spinal stenoz ve 
tedavisi 

UZEM A-T 1 Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL 

Primitif 
neuroektodermal 
tümörler 

UZEM T-İ 1 Doç. Dr. İdris 
ALTUN 

Kraniosinositozlar 
ve tedavisi 

UZEM T-İ 1 Dr.Öğretim Üyesi Emrullah Cem 
KESİLMEZ 

Hidrosefali ve 
Shunt 
Disfonksiyonu 

UZEM A-T-İ 1 Prof. Dr. Kasım 
Zafer YÜKSEL 

Tethered Cord , 
Diastomatomyeli, 
Chiary 
Malformasyonu, 
Syringomyeli 

UZEM A-T-İ 2 Prof. Dr. Kasım 
Zafer YÜKSEL 

Meningosel, 
meningomyelosel, 
ensefalosel 

UZEM A-TT-İ 1 Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL 

Uncal, subfalcine 
ve serebellar 
tonsiller 
herniasyonlar 

UZEM A-TT-İ 1 Dr.Öğretim Üyesi Kutsal Devrim 
SEÇİNTİ 

 

 

 

BEYİN OMURİLİK ve SİNİR CERRAHİSİ STAJI ÇALIŞMA PROGRAMI 
 
İlgili stajda pratik ve teorik ders sayıları birbirine eşittir. Öğrenciler 28 saatlik pratik dersleri yüz yüze eğitim (YY) 
ile alacak, 28 saatlik teorik dersleri ise öğretim üyelerinin sisteme yükledikleri yazılı ve görsel metin ve/veya ders 
anlatım videoları ile uzaktan eğitim prensiplerine göre (UZEM) tamamlayacaklardır. 
 
 
 
Pratik (uygulamalı) dersler için minimum öğrenci sayısı ve sosyal mesafe kurallarının sağlanabilmesi adına 
öğrenciler staj grubundaki öğrenci sayısına bağlı olarak 3’er, 4’er veya 5’erli toplamda 3 gruba ayrılacaklardır. 
 
1. gruptan her gün 2 öğrenci o gün için görevli olan öğretim üyesi ile o günkü ameliyatlara girecek, öğrencilere 
yukarıdaki tabloda tanımlanan pratik becerilerin kazandırılması amaçlanacaktır. 1.gruptaki diğer 
öğrenci/öğrenciler bu süreyi “serbest çalışma saati” olarak değerlendireceklerdir. 
 
2. gruptan her gün 2 öğrenci o gün için görevli olan öğretim üyesi ile poliklinikte çalışacak, öğrencilere yukarıdaki 
tabloda tanımlanan pratik becerilerin kazandırılması amaçlanacaktır. 2.gruptaki diğer öğrenci/öğrenciler bu süreyi 
“serbest çalışma saati” olarak değerlendireceklerdir. 
 



 

3. gruptan her gün 2 öğrenci o gün için görevli olan öğretim üyesi ile servis ve yoğun bakım ve acil servis dahil 
tüm konsültasyon hastalarının sevk, tedavi ve idaresi işlemelerine katılacaklardır. Öğrencilere yukarıdaki tabloda 
tanımlanan pratik becerilerin kazandırılması amaçlanacaktır. 3.gruptaki diğer öğrenci/öğrenciler bu süreyi “serbest 
çalışma saati” olarak değerlendireceklerdir. 
 
Serbest çalışma saatlerinde öğrencinin okulda/hastanede bulunma zorunluluğu yoktur. Bu süre, öğrenciye teorik 
derslere hazırlanabilmesi/çalışabilmesi amacı ile sunulmuştur. Serbest çalışma saatinde olmayan öğrenciler ise 
geçerli sebebi olmaksızın pratik derslerin her hangi birisine katılmaması durumunda devamsız sayılacaklardır. 
 
Servis/yoğun bakım rotasyonunda olan her öğrenci, rotasyonu süresince en az 2 hastanın dosyasını hazırlamak, 
muayenesini yapmak ve akşam vizitinde ilgili öğretim üyesine veya görevlendireceği kişiye hastayı sunmakla 
yükümlüdür. 
 
Pandemi süresince, öğrencilerin hastanede kalış sürelerini eğitimlerini aksatmayacak şekilde minimumda 
tutabilmek adına, ameliyat grubundaki öğrenciler ameliyatlar bittiğinde, poliklinik grubundaki öğrenciler 
poliklinik hastaları bittiğinde hastaneden ayrılma hakkına sahiptir. Servis/yoğun bakım rotasyonundaki öğrenciler 
ise görev yerlerini (aksi söylenmediği takdirde) akşam vizitinden önce terketmezler. 
 
 
 
Teorik derslerin tamamı (toplam 32 saat) uzaktan eğitim sistemi ile (UZEM) tamamlanacaktır. Pratik derslerin 
tamamının (toplam 28 saat) yüz yüze eğitim sistemi ile (YY) tamamlanaktır. Öğretim üyeleri, kendilerine ait dersler 
için uygun gördükleri görsel ve yazılı materyalleri ve/veya videoları ilgili sisteme yükleyecek veya basılı olarak 
öğrencilerin kullanımına sunacaktır. Öğrenciler bu derslerin içeriklerinden sorumludur. Öğretim üyeleri, staj 
boyunca en az 2 yarım günlerini (tercihen öğleden sonra) öğrencilerin bu dersler ile ilgili sorularına   ayıracaktır. 
 
Uygulamanın yarım gün ile sınırlandırılmasının sebebi, son haftada öğrencilerin rotasyonlarına devam 
edebilmelerini sağlamaktır. Bu günlerde öğrenciler metin veya görsellerde okudukları/dinledikleri konularla ilgili 
sorularını ilgili öğretim üyesine yöneltecek ve ihtiyaç duydukları cevaplara ulaşmaları sağlanacaktır. Öğrenciler bu 
uygulamalara aynı anda en fazla 3 öğrenci olacak şekilde katılacaklardır. Her bir oturum 20 şer dakikalık 2 parça 
halinde yapılacak, oturumlar arasında en az 10 en fazla 20 dakika dinlenme süresi tanınacaktır. Öğrencilerin talebi 
ve öğretim üyesinin kabulü doğrultusunda oturum süreleri 30 dakikaya kadar (toplamda 60 dakika) 
uzatılabilecektir. Öğrenci sayısı ve oturum süreleri hem sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi hem de temas 
süresinin minimumda tutulabilmesi için bu şekilde ayarlanmıştır. Bu oturumlara katılım zorunlu değildir. Bu 
uygulama için ayrılacak zaman ve derslik ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenecek ve 1 gün öncesinde staj 
sorumlusuna bildirilecektir. Bu uygulama, stajın 2.haftasının ilk günü (Pazartesi) başlayacak ve Perşembe gününe 
kadar devam edecektir. Bu sayede her öğrenciye, “serbest çalışma saatleri” de dahil olmak üzere, tüm derslere 
önceden hazırlanmaları/çalışabilmeleri için yeterli zaman sunulmuş olacak, bahsedilen oturumlar ile de eksik kalan 
veya anlaşılamayan bilgilerin tamamlanmasına çalışılacaktır. Öğrenciler, bu oturumların başlayacağı 2.staj 
haftasından önce de eğer isterler ise anlayamadıkları konular için (3 öğrenciyi geçmeyecek şekilde) ilgili öğretim 
üyesinden “ek oturum” talep edebileceklerdir. Öğretim üyesi bu talebi değerlendirecek ve uygun zaman ve derslik 
belirleyerek talebi yerine getirmeye çalışacaktır. 
 
 
Sınav sistemi: 
 
Sınavlar bölüm başkanın belirleyeceği 2 kişilik komisyon tarafından yapılacaktır. Öğrenciler sınav salonuna 3 erli 
gruplar halinde alınacaktır. Komisyon üyeleri öğrencilere toplamda 5 soru (3 teorik, 1 pratik, 1 radyoloji) 
yöneltecek ve her bir soruyu kendi içerisinde 20 puan üzerinden değerlendirecektir. Teorik sorular yazılı olarak 
alınacaktır. Pratik sorular sözlü olarak yapılacaktır. Teorik ve pratik sınavda baraj uygulaması yoktur. Teorik 
sınavın %60’ı ve pratik sınavın %40’ı toplanarak geçme notu hesaplanacaktır. Geçme notu 60 ve üzerinde olan 
öğrenci stajdan başarılı olmuş sayılır.  
 

 Pazartesi  Salı  Çarşamba  Perşembe  Cuma 



 

A P S/YB A P S/YB A P S/YB A P S/YB A P S/YB 

1.hafta G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G2 G3 G1 G2 G3 G1 

     

2.hafta G2 G3 G1 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 SINAV 

İA 
 
13:30-17:30 

KZY, İA 
 
13:30-17:30 

KDS, ECK 
13:30-17:30 

KZY, KDS 
13:30-17:30 

 

Staj gruplarının rotasyonlarını gösterir tablodur. G1: 1.grubu, G2:2.grubu ve G3: 3.grubu temsil etmektedir. KY, 
İA, KDS ve ECK öğretim üyelerinin isimlerinin kısaltmalarıdır. 
A: Ameliyathane, P: Poliklinik ve S/YB: servis/yoğun bakım rotasyonlarını ifade etmektedir. 
 
Öğretim görevlilerinin (KZY; İA, KDSve ECK) danışmanlık görevi yapacağı günler ve saatler temsili olup, 
ameliyat programına göre her staj grubunda farklı düzenlenecektir. 

 
 

Saat/Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

08.00-08.50 K.D.Seçinti E.C.Kesilmez K.D.Seçinti İ.Altun İ.Altun 

09.00-09.50  E.C.Kesilmez  İ.Altun  
10.00-10.50  İ.Altun İ.Altun E.C.Kesilmez İ.Altun 

11.00-11.50  İ.Altun  E.C.Kesilmez  

ÖĞLE ARASI 

13.00-13.50 K.Z.Yüksel K.Z.Yüksel K.Z.Yüksel E.C.Kesilmez K.Z.Yüksel 

14.00-14.50  K.D.Seçinti  K.D.Seçinti  
15.00-15.50  K.Z.Yüksel K.Z.Yüksel K.Z.Yüksel  

16.00-16.50 K.D.Seçinti K.D.Seçinti E.C.Kesilmez K.D.Seçinti İ.Altun 

 
 
Tablo sadece pratik (uygulamalı) ders saatlerini göstermektedir. Staj programı boyunca tüm teorik dersler UZEM 
üzerinden yapılacaktır. Tablodaki ders saatlerine, öğrencilerin UZEM üzerinden anlatılan derslerde anlamadıkları 
konuların yüz yüze anlatılacağı saatler de dahildir. 


