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İstanbul Tıp Fakültesi ÜROLOJİ ANABİLİM DALI’nda uzmanlık eğitimine başlayan 
asistanlara uygulanacak Uyum Programı 5 günden oluşur.  
 

1. gün:  
1. Öğretim Üyeleri, başhemşire, hemşireler, sekreterler ve diğer personelle 

tanışma. Poliklinikte görevli kıdemli asistan yeni başlayan arkadaşını 
yukarıda bahsedilen kişilerle kıdem sırasına göre tanıştırır. 

2. Üroloji Anabilim Dalına ait Asistan El Kitabı kendisine verilerek şu aşamada 
ihtiyacı olan her türlü bilgi (Anabilim Dalının tanıtımı ve tarihçesi, 
kendisinden beklenenler, görev ve sorumlulukları, her yıl için ayrı ayrı 
yapılacak işler ve üstlenilen sorumluluklar, iç ve dış rotasyonlar, vs.) içinde 
olduğu için dikkatle okuması istenir.  

3. Kendisine bir soyunma dolabı ve iletişim için gerekli olan anabilim dalı 
görevlilerinin telefonlarını içeren rehber verilir. 

4. Asistan Karnesi verilir. 
5. Klinik içi ve dışı yapılacak her türlü Eğitim Programlarının (Seminer, dergi 

kulübü, konferans vs.) listesi verilir. 
6. Üstleneceği yasal sorumluluklarla ilgili bilgi poliklinik şef asistanı tarafından 

kendisine anlatılır. 
7. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve İTF Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Yönergesi kendisine verilir. 
8. Teorik olarak kendisini geliştirebilmesi için okuması gereken kaynak 

kitaplar hakkında bilgi verilir. 
 
 
      2. gün           
          Polikliniğe gidip bir gün boyunca oradaki şef asistana refakat ederek tüm  
          prosedürleri izler, hastaya yaklaşımları, polikliniğin şartlarını ve düzenini 
          gözlemler. Otomasyon sistemi ile ilgili bilgi alır. Uzmanlık eğitiminin ileri 
          yıllarında kendisinin de yapacağı Androloji ve Çocuk ürolojisi poliklinikleri ile 
          ilgili bilgi alır. 
      
    3. gün 
         Serviste kalıp, o ay servisten sorumlu kıdemli asistan arkadaşları ile birlikte  
         servisin işleyişini, tıbbi ve bürokratik prosedürleri gözlemler. Epikriz yazma,  
         ürolojik anamnez alma konularında bilgi alır. 
 
   4. gün 
        Ameliyathaneye inip, ameliyathanedeki işleyiş düzeni hakkında bilgi alır. Tıbbi  
        Ve bürokratik prosedürleri gözlemler. 
   
   5. gün    
        Üroloji  Tanı ve Tedavi Birimine gidip bu bölümde yapılan endoskopik işlemler, 
        ürodinami, US eşliğinde biyopsiler, taş kırma vs. konularında bilgi alır. Orada  
        görevli kıdemli arkadaşlarından bu bölümle ilgili tıbbi ve bürokratik prosedürleri  
        öğrenir. 

 


