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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TİP FAKÜLTESİ

lya

rĞİrİı-, REHgrnİ
vE

GENEL eiı_ciı_rn

1989 - ı990

SİvAS



AK/IDEMİK TAKVİM

10E0 _ 1990

Aç ış ve I. yarıyıl ders]erinin
bşlaması 25 Eylül 1989

Diinem I derslerinin başlamasr 2 Ekim 1989

I. yaı]yıl tatili
( dönem II - III - IV - v) 12 - 29 ocak 1990

I. yanyll tatili
(dönem I) 2'ı oca,i. - 11 şubat 1990

II. yanyıl dersıerinin başla.rrıa-
sı ( dönern II - III - IV - V) 29 ocak 1990

IL yanyıl dersleıinin başlama.
sı (dönem I) 12 Şubat 1990

II. yanyıl ders].erinin sona er-
mesi (dönem I) 26 May]s 1990

II. yarıy dersleİinin Sona er-
mesi (dönem II - III - Iv - v) 1 Haziran 1990

Yıl sonu slnav]an (fiİıal) 4 _ 29 Hazilan 1990

Dönem V bütünleme sınav]arı 18 - 30 HMiran 1990

Bütiinleme smavlarl
(dönem I -II-III-IV) 3- 14 Eylül 1990

Dönem vI 1.7.1989 - 30,6.1990



7. c.
cuı,lHuRıYET ÜNıTERsıTEsı

7ıP FAKÜI?E§İ

va aeĞiriı{ REHgeni
VE

GENEL giı_ciı_en

ı989 - ı990

sİvAs

Binali KOÇ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri
29.11.2021
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Hazırlayan :

.EEol ,ŞANr,I,, ,-

Ihıriilte sekıeteri

NOT : Rebberdeki biğiler basımı tarihindeki durumu giistermektedir.
l Ekim 1989
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I1EKİMLİK ANDI

Hekimlik rnesleği üyeleri alasına katılüğrrn şu anda ha-
yatımı insanlık yoluna adayacağımr açıkça bildiriyor ve söz
veriyorum.

Hocalarıma

Saygı ve göniil borcumu her zamarı koruyacağlma, sana-
tımı vicdanlmın buyrukları doğrultusunda dikkat I,e özenle
yeİine getireceğime, hasta ve toplumı"ın sağlığını baş görev sa-
yacağma, benden hizmet bekleyen kimselelin slrlarma say-
gılı olacağına ve on]aTr saklayacağıma, hekimlik mesleğinin
onunınu ve temü töresini sürdüreceğime, meslektaşlarlmt
lialdeş bileceğiıne, din, miuet, ırk, siyasi eğilim ya da top-
lun]sal srıif aylrlmianrun görevimle hastarn arasına girme-
sine izin vermeyeceğime, insan hayatrna kesinlikte saygı gös-

tereceğjme, baslO altında kalsam bile, tlp bilgilsrimi insan-
lık değel v3 yasalaTrna karşl kullanmayacağlma, açıkça, öz-
güIce ve namusunr üzerine and içerim.
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üniversiterniz R€ktöru

Prof. Dr. Muv&fİa,İ AKMAN
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Sevgili Öğenciler

Geçtiğimiz yüErd8, iİaellikle fakiilt€mize yeni başl8yan
öğıencuerimizin ders progıarnlan ve yönetmeli.lder iJe i]gili
çpşitli sorurılanrun olİnası, bizleri byle bir €itim progna.mı

çıkarmağa yönelttİ. Bu küç,tik kit8pçığn içinde her suuİm
deIs pro€xarİı]grr yaİımda sizlerıe ij€üi yönetmelikler de yeI
alİnaktadu. Bıınıın dışuıda da her tiirlü probleminizde dö-
nem koordinattirleriniz sizlere yarduno olaaaktr. Başarılı
olnıatıın ilk şaİtlanndarı birinin de de§lere diİzenli bir şe,
kilde devarn etmek oıduğuİu hatırlatmak İsterim. sizlere
mutlulır} ve bşerılorla dolu bir eğıtım yılı diler, hepinlzo
sovgüerımi sluıarım.

hoİ. Dr. ilİ GÖKALP
Dekgn
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TIP F+IiIJLİESiNİN YÖNETİM ÖRGÜTÜ

DEKANLIK

Prof. DJ.-;Ali GÖKALP ,

DoÇ. Dr. Yusuf ÇAĞLAR
Do;. DI. Fe.rit tsoÇoĞJ,u
EIol ŞANLI

Dekan ı .,. .

Dekan Yaldımcısı
Delraİı,Yaİdlmc§ı
Fakülte ŞekIeteri

FAKüLTE:.-I(URULu,

Pfot., Di. ,Ali CöKALP. .

Prof. Dr. Muvaffak AKMAN
Prof ., Dr; -trdoğan Gİj|RsoY:.
Prof. Dr. Gülendame SAYGI
Prof. Dr. esırrı çüııuxİr.r
PTof. Dr. Musta.fa DtjaGER,
Doç. Dr. . Fbrit .KoçoĞLU.'_
Doç. Dr. L€yIa ASLAN
Yrd. biıç. :Dı,. Yener GfjL,.I_EKiN,'
Raportör Erol ŞANLI

FAKÜLTE. YÖNETİı(. KURIİLU

Prof. Dr. Ali GÖK.ALP
Prof. Dr. Mul.affak AKMAN
PTof. Dr. Eldoğan GijRsoY
Pro.t. Dr. Aslm GÜLTEKİN
Doç. Dr. Leyla ASLAN
Doç. DT. Eerit KoÇoĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yener GÜLTEKİN
Raportör Erot ŞANLI
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DeLan

Baş Kordi.nıüh

Diiııen I Koorünatörü

üinen II Koordinatörü

koordiıatör yaıümcuı

Dönem III Koordinaüirü

koordinatih yardıııcısı

Diinem IV Kooıdiıatörü

kooıdiııüh yııdıncıı

Diinem v kooıdinatiirii

TİP EĞtTİid YöNETİCıLERi

Proİ. I}r. Alİ Götıı!ı

Doç. Dr. Yu§ıl Çağr&r

Proi. Dr. Atillı Atılay

Doç. Dr. Tiiüln Baykıl

Yrd. Doç. Dr. ffieıı Glİmiişbunın

Doç. Dr. z. Handın Aker Güneş

Doç. Dr. Yu§uf §aİroğlu

Doç. Dr. Ayşe G6kıtp

Doç. Irr. Fiisıın GiiltoHn

Proi. i}r. Taser ÜnsıHı

Kooıdinıtih Yaıdıncışı : Yrd. Doç. Dr. SaJıty€ Topçu

Diinem VI Kordiııüiıü : Doç. Dr. Ayıuı Oğuı
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TIP FAI(İjLTE§İ DEns PRoĞnAİıI

TEoRİK UYGIilllMAI. SINIF

Biyoistetisti.k
Fizik
Tıbbi Biyoıoji ve Genetik
organik Kimya ve Biyokimya
Deonto]oj i
Davrarıış Psikolojisi
Tüİk Diri
Atatiiİk İtkeleri ve İnıuıap
Tarihi
yebaııcı Diı
seçmeti (Giizeı sanattaİ/
Beden)

II. sıNıF

AİBtoırıİ
Histoloji-Eınbrİyolo j i
Fizyoıoji
Biyofizü
Tıbbi Mikrobiyoloj i ve Pa-
razitoıojİ
Tiİİk Diıi
Atatiirk İIkeleri ve İnhlep
Tarihi
Y8baJıcı Dil
seçmeıi (Gtizel sanatlar/
Bed€rı)

4
3
4
2
1
1

2

6
1

- I. Yanyıl
1

1

- I. Yanyrl

- II. Yarrytı

2
2
2

2

b
2
+

,
3

ı
ı

4
ı

13



III. §INİF TEORİK UYGULAMA

Halk sağlığr
Farmai<öloji
Patoloji
I?^iinik Bilim]ere Giriş
Türk ,Dili
Ahtürk İlEeleli ve İnkrlap
Tarihi
Yabancr Dil .--
scçmeli ( Güzels anat]ıLr /
Beden) i

Iv, SINIF

Geneı ceIrahi
İç ilastalrkl4rr
Aocuk Sağ!l* ve Hastahklar1
Kadıır l{astaJık]aTl ve Doğtım
Adli Tlp :
}i,actyo]oj i
'rüİk Dili
AtatüIk İlkeleli r.e İnlıılap
TaIihi
Yi:bancı Dii
Seçmeli (Güzel Sanatlar/
Beden)

3
5

6
,t3

1

1

1

4

1

( 2 ay staj )
( 2 ay staj )
( 2 ay staj ),

( 2 ay staj)
(15 gün staj )
(ı5 gün staj)

1

1

2

1

14:



v. SINIF

Dermatoloji
ortopedi ve Tİavmatoloj i
Nöroşirurji
U roloJt
Göz Hastalıkları
Kulak-Burun-Boğaz
Angsteziyoloji ve Rparıi
ma§ıtOI1
Nöroıoji
Psikiyatri
İnf eksiyon Ha§talıkları
r'rR,

vI. SINIF

Çocuk Sğlığı ve Hasta]Ikları
iç Hastalıklan
Kadln Hastal*ları ve Doğum
Acil ceIrahi
kusal Hekiırılik
Psikiyatri
Şeçmeli

TEORİK UYGULAMA

( 4 halta staj )

( 4 hafta staj )
( 2 hafta staj )
( 4 hafta Ştaj )
( 4 hafta staj )
( 4 hafia staj )
( 2 hafta staj )

( 4 hafta.staj )
( 2-hajİİ staj )
( 2 ha.fta staj )
( 2 hafta §taj )

ay staj )

ay staj )

ay staj )

ay staj )

ay staj )

ay staj)
ay staj )

(2
(2
(2
(2
(2
(t
(1

l5



ÖĞRElrİM İİrE VE C,ÖREVIİI,ERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLijMtİ

BÖLtİM BAşKANI : PIof. Dr. Mrıstafa GİjItEL

Anabtün DaJr Ünvanr AdI Soyadr

Tlbbl Biyoloji Frot. Dr. Ahİıet @l,AK (Başkan)
Doç. I}I. İıhan srzcİN
Ögr. Giir. ziynet GÜLEEI,
ögr. ctır. Dr. selına süNGü

Morfoloji Prof. Dr. Erdoğa.n GÜRsoY (Başkan )
Doç. Dr. Ttıl:n BAYKAL
YId. Doç. x}r. Erdem GİjMÜşBuRuN
Öğr. Girr. Dr. Emet KoIıIAGI]I

r.izyoıoji Prof. Dı: sen8 m,DAL (Başkan)
Doç. Dr. Abdultoh ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜNAL

Biyokimya Prof. Dr. Atilla ATALıAY (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKER
ögr. cör. Dr. öğe çETİNKAYA

DAHİ,Lİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜİWÜ

BÖLİjM BAşKANI : Prof. Dr. Asım GİİLTEKİN

Anıbtllın Dalı Ünvanı Adı Soyadı

Adli Tıp YId. Doç. Dr. Metin ÖRSAL (Başkan)

Farm8koloji Doç. Dr. Yusul SARIOĞLU (Başkan)

İş HastalıkJarı Doç. Df. Leyla ASLAN (Başkan)
Doç. Dr. Fiısun GtİLTEKİN
Doç. Dr. Ifvent ÜNDA.R
Yrd. Doç. Dr. Saniye ToPÇU

16



Anıbltin Dılı Ünvanr Adr §oyadı

Çocuk Sağlığı
ve Hastalı.

Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.

ı Doç. Dr.
ö5. Gör. nr

Asım GÜLTEKİr* tgşkanı
Fatoş TANZER
ayşe cÖxeır
Aynur oĞIZ'
DilaIa İçAĞASIoĞLU

Mikrobi. ve
Enfek. Hast.

Radyodiag-
no§tik

PIof. DI.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
ögr. ctır.

Muvaff ak AKMAN (BaşkaJü)

Mu§tafa GIİREL
Gülendame SAYGI

Dİ. Ya}rya HAKGÜDENER,
Dr. Muİıarİem GÖKCĞLU
Dİ. Zahlİ BAKICI
Dr. semİa ÖZçELİK

P§ikiy8tri Y!aı. Doç. Dr. orhan DoĞAN ( Başkan)

Iİaık sağıığI Prof. Dr. S"rvet ÖzGtİR ( Başkan)
Doç. D],. Ferit KoÇoĞLU
Yrd. Doç. Dr. H. Hiiseyin PoLAT
öğT. Gör. Dr. Güıay KoçoĞLU

Dermatoıoji Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mağrufi HAİI (Bşk.)
öğr. Gör. Dr. Sedat özçr.LiK
Ögr. ctır. Dr. F. Asuman SAYAR

Fiziksel Tıp ve YId. Doç. Df. Sami HİZıIE"TLİ (Başkarı)
R€h8bit. ÖğT. Giir. Dr. Gülgüle çAĞLAR,

Yrd. Doç. Dr. A. oktay IŞIK (Başkarı)
Yrd. Doç. Iİ. orhan SoLAK

Şefik DENER, (Başkarı)
suat ToPAKTAŞ

Pfof. Df.
Doç. I».

Nöroloji

77



CERRAIİİ TİP BİLİMLEBİ BÖLÜMÜ

BÖLtİM BAşKANI : Prof. Dr. Mustafa DÜI{ıEB

Ünvanr Adr Soyadr

Genel Cerralri Prof. Dr. Musta.fa DtİtGER, (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. cihan YILDIRIR,
Öğr. ctır. Dr. Fevzi cahit İçLİ

Ürotoji Frof. Dr. Ali GÖKAJ.P (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Yener GİjT,TEKiN

Nöroşiri.İrji Yrd. Doç. Dr. zaİer KARS (Başkan)

KadJn Hast. ve Prof. Dr. Necıa ffi,KANLI (Başkaİı)
Doğum Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAŞYI RT

Kulak-Bıının - Prof. Dr. Ahmet AIMAÇ (Başkan)
Boğaz Doç. Dr. suphi MtİDffi,Rİs

Giİz Hastalık. Doç. Dr. Yusuf ÇAĞIdn, (Başkan)
Yrd. Doç. I}r. cenap GtjT,ffi,

ffiopedi ve
Travmatoloji

Prof. Dr. Taİısel ÜNSALDI (Başkarı)
Yrd. Doç. Df. osman KÖRİjrKLü
Yrd. Doç. I». sıt](r PERÇİN

Anestedyoloj i Doç. Dr.
ve R€aİri. Doç. Dİ.

Patoloji

Mustafa CöNtjT,LÜ (Başkan)
caİıer MİMARĞLU

z. Handan AkeI GtjNEŞ (Bşk.)
F'atırettin GÖzE

Dr
Dr

Doç
Doç

18



GENEL BİLGİLEE

Tıp Fakültemiz 1?88 sayılr yasa İle kurulİnuş olup 19?3/
1974 öğretim yrlmda 50 öğİenci iıe Hacettepe Ünivelsitesin-
de eğitime bşlamıştır. 1981/1982 yılında 34, 1982/t983 yrlın-
da 44, 1983/1984 yılında 33, 1984/t985 yılında 20, 1985/1986
yılında 37, 1976/1987 yılrnda 64, 198?/1988 yılında 66, 1988/
1989 yllında 47 kişi oımak iizere topiam 250 tlp dohton_ı me-
zun olmuştur. I1aJen Ttp Faküitesi Dönem I de 200, Diinem
u de 125, fkinem III d€ ı63, Dtinem Iv de 145, Diinem v
de 97 ve Dönem vI da 78 öğrenci olmak ijzere toplam 808
öğrenci eğitim görmektediT.

19?5 yılında sağhk Ba-kanlığı ile yapılan bir protokol
ile Giiğtis Hastalıklan Hastanesi olarak inşa edilen 400 ya-
taklr bİna 15 yıllığına cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi olarak Üniversitemize devre,
dilmiştir. Bu binarun 8. katmdacöğtis Hasta]ıklan Hastane-
si faaliyetini sürdürmektediI. Ayİıca, Sağlık BaJranuğl ile
yapııan protoko] uyarınca Fakültemiz öğrencileri sivas'a
I(ırk kiıometre uza.k]ıktaki Ulaş, Koyuncu ve Hanlı SağIIk
ocakıarında sağl* Bakantlğı elemanlan ile işbiIliği lçinde
2 şer ay-ık süIeleI halinde KıIsaI Hekimlik Eğitimi görmek,
tediIler.

Halen Faki.iltemizde 16 Plofesör, 19 Doçent, 21 Yardm-
cı Doçent, 8 öğretim göIevlisi, 4 uzman ve 135 araştırma gö-
rev]isi göIev yapmaktadlr.

19
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DERS KURULIIIRINA GÖRE DEnSLERİN SAAT OIIIRAK DAĞILIMI

ıteı§ kurulu
Org. Kİm. Tıb. Biyo.

Biyolsta. DeontoloJi ve Bİy. ve Ge. Fizİk Dav. Psi, Toplarn

Temel Bi]imler Deİs Kurulu I

Temel Bİlirrr]eİ Ders Kuru]u II

Temel Bilifİıler Ders Kunılu III

TeüeI Biıimler Der§ Kıınılu Iv

Temel Biliın]er Ders Kuniu V

10 10

L4

10 ı0

l6

14

l4 35

25

40

34

9325

34

25

40

35

28 20

28

10

|25

80

34 130

28 111

Topır.n 64 34 l82 1ğ9 5t 62 539

ı,
Ca



DöNEM I

TEMEL BİLİMLER DEnS KURIJLU I

Dersıer

Biyoistatistik

Deontoıoji

orgaaik Kimya ve Biyokimya

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

İ.İzik

5 hafta/g3 saat
Pratık ToBlamTeortk

10

ı0

20

15

20

10

r0

28

25

20

8

10

Topb,m 75 l8 93

KoNU BAşLIKLARI : BİYoİSTATİSTİK : İstatistikle ilgiü
Gerıel Bilgİer, sağl* Hizİnetleri ve Biyoi§tatistik, r'rckaİrs
Dağılımları ve Tanrmlayıcı Öıçtıer. DEoNTloI_o.rİ : Tıbbi De-
ontoıoji Terminolojİ ve Tarihçe, Hekim AİldI Tsrİhçe ve İl-
keleri, Hekimin Görevleri, Hekim soruİnluluğu, İnsanda Do-
ku ve organ Nalr]i, Bağmhlık Yapan Maddeler ve Bunıarla
itgiti Yssa, oRGANİK KİMYA ve BİYoKİMYA : Atom, Kim-
yasaı Bağ, MoleHııer Kuwetler, stereoizomeri, Aıkarrlar ve
Aıkerıler, KaJboksiuİ vo Dikarboksiıu A§İtler, Aİİıinler ve Di-
ğer Azotlu Bileşikler, Araç - Gereç Tanıtımr, Konsa,ntre§yon
Hesapıa.ıİıatBıx. TIBBİ BİYotoIİ ve GENETİK : Canlüğn
oluşumu, KarbohidratJar, Lipİdıer, steroidıer, Prot€inler,
Niİkıeik Asitler, f.oboratuvar Çalışmalan ile il8i]1 KuİaııBr ve
Mikroskobun Taİıımı, Leboratuvarda Kulaııılan Ara4 ve Ge-
reçlerin TanıtıIİnası, Koaservatlonn oluşrımu, ofgerrik Mad-
de Ararırnası, Molekiller Esreket ve Hücre zan, FlztK i ltsi-
rim Sİgtemleri, Skaler ve vektöreı Büyithltikler, st8tik, Iİ-
namik, Kinetik.

2{



TEMEL Bİ,LİMLER, DERS KÜRULU II

7 flatta/Lzs saAt

Teorlk Pİattk ToplamDergler

Biyoistatistik '
Deontoloj i
organik Kimya ve Bİyokimya

Tıbbi Biyoloji ve Geneti}

Fizik

l4

L4

25

20

28

14

ı4

35

3+

28

10

|4

Toplqın 101 z4 |25

KONU BAŞLIKIIIRI : BİYotSTATİsTtK : Tablo ve Grafik
Yapım Yönterİüeri, Örnek]eme, Önemlilik Testleri Haklgnda
cİenel Bilgiler. DEoIiEoLoIİ : Euthanasie - ortotİıaİıasie,
Hekiİnlik Sırn ve HeJrim Raporu, Konsiilt€syon, Hekim ve
savaş suçıan, Şarl&tao]ü, Paıeo - Petoıoji ve Paleo Tıp, Pr!
mitiİ Tıp, İlk Ç8ğ UygErhklannda Ttp (E§ıd Mısır, Mezopo.
talİıya, Hınt, Çin, J8pon, Ytuıarı ve Roma'de). oRcANİK
KIMYA ve BİYoKtüİYA : Amİno Asitler ve Peptidler, Pro-
teinlerİn YEpısol Özeıtikleri, Proteİİüerin Biyolojik İşlwleri,
Proteinlelin sınül9nd]rıhası, Enzimer, Eİlzim Kinetikeri,
Heterosik]ik Bİıeşikler, Koeırzimler, A§t - Baz Tİtrasyonu,
Enzfn Loboratuvan. TIBBİ BİYoIoil ve GENE|TİK : Hüc-
re Tborİsi, Hücre ve Çerrresİ, Hücıelerde Bıılunaıı Maddeıerin

25



Fiziksel Durumu ve Homaostasis, Hücre Zan ve Bağlantılar,
stopla,zrna ve organalleri, Çekirdek, Kromozonlar, Hücre Bö-
lunmeleri, Biyokimyasal Tepkimeler, Solıınum Tepkimeleri,
ETs, Protein sentezi, Çözelti Konsantrasyonlan, Asitıer, Baz-
lar, PH, Çeşitli Hücr€ler, Hücre Bölijffneleri, Kromozon
Analizi, Enzimatİk Tepkimeleri Etkileyen rbktiirler, Katalaz
Erızimi Aktivitesinin İrrcelenmesi. F'İzİK : İş, Enerji ve Güç,
İumpuJs ve Momentum, Eıtinİne Hareketteri, Titreşim Hare
ketleri, Ist, Elektrostatik, Elektriksel Alan, Elektrİksel Po,
tansiyle.
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TEMEL BİLİMLER DER§ KURULU III

5 Haf talE0 Saat

Teorik Pratlh ToplamDersler

Biybistatistik

Deontoloji

organik Kimya ve Biyokİmya

Ttbbi Biyoloji ve Genetik

F'izik

l0

10

25

15

10

10

10

10

25

25

10

Toplm ı0 E0

KoNU BAşLIKLIRI : BİYoİsTATİsdK : ParaJİIetrik.ve
Pararretrİk olİnayan Önemlilik Te§ti Khi - Kare Dağılışınm
Uygıılaİıü& Konular. DEoNToIoJİ : ortaçağ TIbbı, Röne-
san§ Tıbbr, fiirk llp Tarihi ve Esaslan (UyEuİ, selçukıu ve
o§manlııarda Tıp), 17., 18., 19. yy. Tlbbı, Cumhuriet Dtiİıemi
Ttirk Tıbbı, Ttirk,Tıp Tarihi ve Deontolojide Öroek Heklmler.
oRGANtK KİMYA ve BİYoKİMYA : Alkoller, Fenoller, Et€r-
ler, Karbohidratlar, TJipidler, Niikleik Asitler ve Niikleopfo-
tein, Metabolizrna - Termodinamik, Elektron Taştyıcı.ları, ok-
sidatif Fo§forilasyon, Fizyolojik ve Tıbbi Önemi (oz Tok§ik).
TIBBİ BİYoIoJİ ve GENETİK : Baktef1 Genetiği, virü6ler,
Bağ§tk]ık, Hormon]er, vitaminler, Pfeparatların llazrrlaııma-
§ı, Kan Gru.pıarı, vitaırıin Tayini, Deney Hewanl Disseksiyc
nu, Elektron Mİkroskob_u Çaıışmatırr n Hazır]anması. Fİ-
zİK : Eleı<trik Akrmı, Doğru Akrm Devr€leri, optik ve optik
Aıett€r, x lştnıon, Çehlrdek Fİziği vo Radyo Aktİfleri.:, .., . .

70
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TEMEL BİLİMLER DERS KUnULU IV

8 Hafta/ 130 saat

Teorik Pratik ToplamDersler

Biyoistatistik

f}avlanış Psikoıojisi

organik Icmya ve Biyokimya

Tlbbi Biyoloji ve Genetik

Toıııaın

ı6

34

36

40

16

34

40

40

4

ı26 4 130

KoNU BAşLIKIIIRI : BtyoİsTATİSTİK : Khİ-Kaıe Doğü_
şıİun uygulaJrdlğ Diizerıler, R€gresyon ve Korel€§yon, Teorik
Dağlışlar, sağıık Alaİııİıa Özel İstatistiksel Yöntemıere Giİiş.
DAVRANIş PsıİKoIoJİsİ : Psiko§iye Gifiş. Tıp§an Psiko
loji, Özel Yörıteıİıleri, Temel İıkeleri, Biiliiİnleri, İıgili Bİrim
Deuaİı, Adler ve Bir€yter P§iİoloji Jung Ye Kottektif Üst-
benlik, Davranışın Betirıe},ictlerl, Filogenetit, oİttogenetik,
Nörobyotojik, Btttrıç, D,kfat ve Eğindirim (su€E€§tibüty),
Al8ı, Du]ıgu, Beııek, Öğrcırıme, zeka, Reflekslor, Dür,tü, Güdü,
İçgtidü, Bularıtı (ff xiety), Engell,enme, Çahşma. oRGANİK
KnwYA ve BİYoKİrvryA : Karbohidr8t Metaboılzİİıası, GIi-
koz, Glikojenoliz, TcA, Peııtoz Fosfat Yolu, Glukİongt Yolu,
Gıtıkoneogen€,d§, Diğef Karbohidİatla,r ve tIoH Metaboliz-
Eıası, GıikoJen ve Diğef Pollsa^kka,ri,t scİıt€d, Gtİ&ojen Depo
Hasteb}la,rr ve Dıyabet, Lipid Met8bolizİlası, Dol8ştmdaki
Pitidler, B€to - ok§idasyonu, I(eton cisiİnleri oluşumu - Ku]-
laıulması, poprotein Metabollzması, Koleattroı Metaboliz-
ması, Ysğ Asitİ ve Lipid Biyo§entezİ, Pidoglaİıdİn Meta.
botizrıası, upid MetaboıiaDrsı ile İtgİü Hastoıtkısr, Işİr
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Madde Etkileşimi, Proteİn Metaboliz!İrası, Besin Maddeleri
olarak Proteinıer, Hücre Aİnino Asitıerinin Kaynağl, Pfotein-
]erin Y*rm Yollan ve Kontrolu, Amino Asit]erin Ylkım Yo]-
ıarr (Deaİnirıasyon, Ttaıısaminasyon, Dehid. de stlf.), No:] -

Essaİıtiol Amino Asit oluşumu, Dokularda Amino Asit Me
tgbolizn8sı, Amino A§it Kullaİıİması (Kreatin, Transmeti-
lasyon, Heme, Dekarboksilasyon, Po]iaminleı, Amino Asit-
lerin Akibetleri ), Kolorİmetrİ. TIBBİ BİYoLoIİ vE GENE-
TİK : Temel Genotik Bitgiteİ, otozomal Kalıtrm, x'e Bağlı
Ka.lıtım, Kromozon Abera§yonlaTı, seksual Anomali]el, Po-
pulasyon Genetiği, Dermatoglifikler.
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TEMEL BİLİjIİLER DERS ,KURULU v

7 Hafto/ııl saat

Teoda hıtİa Topıamİ)ersler

Biyoistati§tik.

Davraırrş Psikolojisi

organik Kimya ve Biyokimya

Tıbbi Biyoloji ve Gerretik

Toplaİn

l4
28

28

35

,14

28

34

35

6

1ı1

KONU BAşLIİ(LARI : BİYoİsTATİsTİK : sağltk Alanma
Özel İstatistik§el Yöntemler ve Yaşam Tablosu. DAVRANIŞ
PsİKoLoJİSİ savrınma DtjzenekIerinin Genel Özeılikıeri,
Ruhsal Aygıt, Bilİnç, Bilinçöncesi, BilinçdIşr, Ben]ik, a.ltben-
lik, Üstberılik, EazGerçeklik iJke]eri, Ruhsal - Cinsel, Ruh-
sal - Topııımsal Gelişme Dönemleri (2 saat «Gençıik rİine-
ıni» Tartışmasr), Kişilik, Cnsellik, İnsan ve Çevre, Normal -
Anormal Aynml Psiİolojik Testler ( Ruhs8t Ölç€r]er), Psi-
koz - Nevroz Aynml, zararlı Ahşkanlü]aı, Hasta ve Ailesi,
Ha§ta - Hekim İlişkisi, İıetişim. oRGANİK KİMYA ve Bİ_
YOKİMYA : Nukleik Asit Metaboliznasl, Purin Nük. sente-
zi ve Diizenle,ımesi, Pirimidln Ni.ik. sentezi ve Dfizenlenme-
si, Deoksiribo-ntikleotid o]uşumu, Purin ve Pirimidinlerin
Yııüımı, Aromatik Hidİokarbonlar, Asit Baz Dengesi ve BG
zu}lu}ları, vitaİninler, Hemoglobİn sentez ve Yıkımı, İnor-
ganik Metabolizma, Transaminasyon. TIBBİ BİYoLorİ ve
GENErİK : Poligenetik Kalıtım, Konjenital Malformasyon,
Kalrtsal Metaboiik Hastahklar, Prenata] Ta.rır, Genetik Da-
nlsma, Biyokimyasal Genetik, Genotik Hastaltk]art Tedavi.

r05 6
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c. ü. TIP FAKüLTESi 1989 - 1990 (KLASİK SİSTEM) DöNEM I§INAV TAKVİMİ

I. Ara Suravı II. Afa suılvı Flnal

Biyoıstati§tik

r'izik

Trbbi Biyoloji - Genetik

olganik Kimya - Biyokimya

Deontoıoji

DavIanrş Psikolojisi

Tiirk Dili

Atatürk İlke]eri

Yabancl Dil

Giizel sanatlar - Beden

5.12.19 _89

4.12.1989

8.12.1989

1 1 .12.1989

14.12.1989

12.4.1990

13.12.1989

7.12.1989

29.12.1989

3.4.1990

6.4.1990

9.4.1990

11.4.1990

12.4.1990

19.4.1990

4.6.1990

6.6.1990

12.6.1990

15.6.1990

18.6.1990

20.6.19m

22.6.1990

Eütünleme

3.9.1990

5.9.1990

?.9.1990

12.9.1990

14.9.1990

10.9.1990

13.9.1990

4.9.1990

$.0.1990

11.9.1990

ğı



c. ü. TIP FAKÜLTESİ ı989 - 1990 (ENTEGRE sİsTEM)
DÖNEM I SINAV TAKVİMİ

Ders Kunlu
sınDlrl8ıa

Temel Biltrüer Ders Kuru]u I 3.ıı.ı989

Temel Biliİrüer Ders Kurulıarı Fin&l

22.12:1989

» III 26.t:ı990

Iv ı6.4;ı990

v 25.5.ı990

» Mazeret srnavı 31.5.1990

l1 .6.1990

Büttiüııleme ı0.9.ı990

»»)ı

»ı)»»

))»»

ı)

,)

))

ı)

»

»

ır

»

»

»

»II

})
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r9E9 - 1990 öĞRETİM YILI
TIP FAKÜLTESİ r. SINIF I. YARIYIL DERS PROGRAMI

sAAT

GüN

PAZARTESİ

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

cUMA

8.10 -

9.00

Atatüİk

İıkeıerı

13.30 _

74.20

9.10 -

r0.00

10.10 -

1t.00

11.10 -

12.00

ı4.30 _

15.20

ı5.30 -

r6.20

İngtliı€

16.30 -

l7.00

organlk
Klmya -

Btyokimya

Ttbbi
BlyoıoJi -

Genetik

or8anık
Kimya -

Blyoklmya

organlk
Klıırya -

Biyoktrnya

Ftlzk

Blyolsta-

tıgtik

Fldk
GüzeI

sanıtıar -

Beden

sALI
Tlbbi

BtyoıoJi -

Genetik

Tıbbı
Btyoloji ,

Genetik
Fltzk

Biyoista-

tlstık

İngtllzce

Deonto-
loJl

Tıbbl
Blyoloji _

Genctİk

Türk
Dlu

Ftztk İngllizce

Atatürk

lıkeıeİı
lrıgitlzce İngtltzcc

orgoni,k
Klmya -

Biyoklmya

Deonto.
IoJı

Tlbbt
BıyoloJt -

Genetirk

Organik
Klnıya -

Btyoklmya

ingittzce



DÖNEM _ ıı

lJ



DERS KIJRIJIi ARINA GÖRE DERSLERİN SAAT OI"A"RA!( DAĞILİMI

Anıtoınt Btyoiidk HEys ., i'lryoloJt
Hlst. -

Ebıtıl.
Mlkrob.. :

: Psİa,ı. ToplaDDoıİ Kurullan

IIüc'r€ Itrs Kuİulu I

Dohı D6ts KrrnıIu II

Dorışın §oıunum Ders. Kuİ. uI

ıfietoböliEn8 lbs Kuruıu Iv

tiöıoeııdokıin _ üıane Ders K. V

92

40

30

70

20

8

16

6

ı0

ıa

30

16

34

66

32

56

23

20 46 t08

50 ı86

24 ı68

26 4| |52

20 24 200

Toılın ,ı2 ll ğ8 ,0l ı|0 ılı 8ı|

Ga_ı



HüCRE DEnS KUnüLU I

20
,6

_16
,72

5 Hafta/ıo8 sa8t

Teoİlk hattk Topla,mD€r8ler

Fizyoloji

Eistöıojİ:Embf iyoıoj i
Mikrobiyoloj lParazitolo j i

1

izıkiyofB
Biyokimya

20

6

16

20

46

8

12,

t.Tolıbm - :92 16 l08

Iı«ıNu nhşırrıını
BİYoFİzİK : Biyofiziğe giriş ve sl-Birlİnteri, Membrın y-
P§ı ve fizikseı Meİİlbraİı tErıspof,t uyofİ"iğ,
,Meİnbraİi potııİısyelİniİİ oluşrımu, Dinaİİüğe ve membran
modeli, Reseptiir biyofiziği, Elektromedikat er,Etrtİnarıtas
yonun t€melleri.

BİyoKİMYA .: Nlİİleik asitterin biyo§ent€d, Protein §€rıtezi.
l

FİzYoLoJİ : lFİzyolojiye giriş hücre iç ortam Ye homeo§ta-
sİsİn tanımı, ,vuout sıvıları haı<kında genel bilgiıer, Hücle
oıxarıelletinin İonksiyontan, Htıcre z8nnds m8dd€ iıBtlmi
(Diftiuyon, aktlİ iletim, OzJııf,fz', KJıcaJ damarlarda maddĞ
alım vertmİ, Btyoelektrik pot İr§tyeu€r.

HİsTotöJİ -I.EMBEİYoLoJİ : Cıenel hİ§toloJi ve tİnbriyo-
loyi tarutımı, .pÜrcııcı mikıoskoplarırun dağtımı ve balğmı
Jİab.), Hİ§toİbJi Eetodİun, rnikr_oskop çeşitleri, Htstoıoji
metodlan ışğve ğlektro,nm8ıosüoplsrının ku.uanımı (ıBb.),

34

38



Iiücre ve hücrenin morfolojik a]nrııııı, Dokunun boyarıması
ve boya]arrn etkiıerİnin tartışıIİnası (lab.), Hucre tİiıtiİrme
si, hücrenİn yaşlaııması ve hücre kinetiği, Mitoz (lab.).

MİKRoBİYoIi(»İ : Mikroblar aJ,emi ve tıbbi rrıikİobiyoloj!
nin gelişmesi, önemli baJderi grupları, BaİçtErİyel hücre bi-
limi, Bat<teri metaboliEnast, Besiyer]eri ve kiiltür metodıB-
n, Ba.kteri geİıetiği, sterilizasyon, Mitroplann tnsanla ilgisİ
infeksiyon kaynakları ve tipleri, Antimikrobik maddeıer,
Antibiyotilrıer, Lab 1 B,esiyerlerinin haarlaİıması ve steri]i
zasyonu, Lab 2 mikroskobun taruİru kullaruİru ve hareket
mrıayenesi, Lab 3 ıİıikroorganizİnalann byanmasr, basit bo-
yama, gİam boyası, Lob 4 antibiyotik duyarlrlık deneyleri ve
sonuçıan. Antijen, h8pten, inssİr doku ve hücrelerinde bulu-
naJı antijenler, Doku uyuşinası antijenleri ve timus bağşü-
hğ, Antikorlann oıuşumu .ve çeşitleri, Antijen-AntikoT Ieak-
§iyonlan, Bağaşıkrık, Kan grupları, Aşın duyarlılık reaksi.
yonları, Maırtarlann yaplsı, Fizyotojisi ve Üreıne öze[ikteri.

P/rR/UzİlloIoJİ : Parazitlik feİıomeni ve pa,razit-konak hüğ
re ilişkisi, sıtma parazitleri ve slEna, Toxopıasİna gondii ve
toksoplazrnoz, K8İı preparatla,rının hazrrlanmasl İncelenıİıe-
si ve pozitif örnek]erin demoııstrasyonu, I€ieİıİn8ni8'lar, Ka-
la-azar ve şark çıbanı, Trypano§omlar ve oluştuİdullan İn-
feksiyonlar, Primer amebik meningoensefBlit etkenleri, Pa-
Mt ve dİğer ıll.s§ı paradtleri, Deri ve iç orgaİr]ar larva İİüg-
raJıslan, Echinococcus granuıostıs - Emu]ti]oculeris ve ti"t
hidatik ( Hidatidoz ), Kaİı eİnen sinekler, veİtörli.ıüIeri ve
miyaz, Bitler, pireler, tatrtakuru.lorr ve vektörıtıkıeri, Paİ8-
şitlerle ilgili ömekler ve deneyler.
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., D{_!KU DErtS KURULU II?j.,-

6 Hafta/ 186. saat

Teorik Prıtik Toplım.,I).e_r s l e r

.., Aıbtohi ]

.,,Biyokimya_

' Fizyoloji

. Histolojr_Embriyoloji

rodm

"- 46

ı0

34

32

46

18

oo

10

34

50

l2z a4 186

{

iKöNu neşırxıenı

ANAToMİ i -Anatomiye giriş, Ka§, kemik, eklerıler, :genel
. . bilgiler, _Üst eı.tremit€ kemi*leri, Üst e)dremite kemikleri
, (lPb.), colı!İna vert€braJis, stermun, co§taler, columnB ver-
___!gbraJis. sterrnun, costalar (L4b.), slrt blgesi yiİzeyeı sırt

kaslan, sılt btilgesi, yiizeyel srıt kıslan (ıab.),.oİnuz ve ko-
lun arka bölgesi, omuz ve kolun arka tİilgesi (lab), Ar<illa
anatomisi ve plefus brachialis, Axilla a,rıatomisi ve piefiıs
brachialis (lab.), omuz ve kolun ön biilgesi, memeler, omuz
ve kotun ön böıgesi (lab.), Örıkolun ön biilgesi ve fossa cu-
buti, Önkolıın ön Elgesi ve fossa cubuti (leb.), Ön koııın
arka biilgesi, Ön kolun arka biilgesi (lab.), El anatomisi,
El aİatomisi (lab.), Alt extIemit€ kemikleri, Alt odremite
kemi]deri (lab.), ofluteaI bölge, ofluteal bölge (Iab.), Plexls
lumbosaeralis, Uyluğun arka ve lot. bö]gesi ve fossa poplitea,
Uylugun arka ve lot. bölgesi ve fossa poplitea (lab.), Uylu-
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ğun ön ve meİiial bijlgesi, Uyluğun ön ve media1 bölgesi
(lab.), Bacağrn aTka biilgesi, Bacağın alka bii]gesi (lab.), Ba.
cağ]n ön ve lot. bölgesi, Bacağrn ön ve lot. biilgesi (lab.),
Ayak anatomisi, Ayak anatomisi (lab), Kafa kemikleri, Ka.
fa kemikleri (lab.), Kafa iskeletiniİı bölttmü, Kafa iskeleti-
nin btiliimü (lab.), Yiiz anatomisi ve kafa derisi, Yüz anato-
mi§i ve kaİa derisi (lab.), Porotis bölgesi ve temporaı t)öl.
ge, Fossa inJratemporalis ve pyberygopaJatina, Fossa iİıfra-
t€mporalis ve pyterygopalatina ( lab . ) , Boynıın tifı . ve yan
bö]geıeri, Boynrın ön ve yan ttilgeleri (leb.), suboccipital
bölge ve deTin sırt kaslan, suboccipita] biilge ve defin srrt
kaslan (Iab.),

BİYOKİMYA : Yağ dokusu biyokimyasr, Epitel doku biyo
kimyası, Kas dokusu biyokimyası, Bağ dokusu bİyokirnyası,
sİnir dokusu biyokimyası.

FizYoLoJİ: Çizgili kasa iıişkin genel bllgiler ve kasılma
teorileri, Çizgili kastn mekaniksel özellikleri ve diiz kas fiz_
yolojİsi, sinir kas kavşağı ve motor birimlern fizyolojik
özellikleri, P€Iiferek sirılr sistemi fizyolojisi, Reseptörler, si-
naptik iletim, spinal Iefleksıer I, R€fleksler IL otonom si-
nir sistemi fizyolojisi, Kas fizyolojİsi (lab.), Sinir fizyotoji-
si (lab.).

HİŞToLoJİ-EMBRİYoLo.rİ : Eİrıbriyotojiye giriş, spermium
moIfolojisi ve biyolojisi, spermatogen@is, spermiohistoge-
nezis, sp€rmirım, ovum, oogenezis, ovuıasyon, Fekondas,
yon, genJaı siklus, implarrtasyon, gastru.lasyon, Embriyo dı-
şı oluşumlaI, plesenta çşitleri ve eksojen ve endojen mad-
de]erin embliyoya olulİ§ıjz, etkileri, Enriyoloji prE)arBtları
ve germ hücreleri (lab.), Doku.lar, Epiteı dokıısu, Örtü,ve
gudde epiteu, Epitel dokusu (lab.), Baz dokusu, Bğ doku-
su (lab,), Kan dokusu, Kaİı dokusu (lab.), Destek dokusu,
KdğrdaJr dokusu,, Kıİ<ırdak dokusu (lab,), Kemik dokusu,
Kemik dokusu (lab.), Kas dokusu, Ka§ dokusu (lab.), si-
nir dokusu-Merkezi sinir sistemi, sinir dokusu (lab.), Deri
ve yan oluşwnıan, Deri (lab.).
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DOI.AŞIM SOLUNUM DERS KURULU IİI

? Hefta/ 168 saat

I)ersler

Anatomi

Bl7ofizik

Fizyo§i
Histoıoj i-Embriyoıoj i
Mikrobiyoıo j i-Parazitoloj i

Teoria Pratil( Toplam

20

8

44

16

27

22

8

3

40

8

66

24

30

20

Toplım 115 53 16t

Koıru BAşLIKIIIRI

ANAToMİ : T'horax duvan anatomisi, Kalp ve perikardium,
Bilyiik d8ınarlar ve posterior mediastinumda bulunan olu-
şuİntaİ, Mediastinıım, TTıorax duvan, mediastinum (lab.),
KaJp (lab.), Burrın ve buruİıla ilgili yapılar, Burun vÖ bu-
rurıla ilgİli yapılar (lab.), Daryrıx, Larynx (lab.), Trabhea ve
alrciğerler, T rachea ve akciğer (lab.), Diophragma, Dtophrag-
ma (lab.), Ağz arıatomisi, Ağrz anatomisi (lab.), Art. tem-
poromondibuıoris ve çiğneİne kasları, Art. temporomondi.
bulorİs ve çiğ/neme kaslan (lab.), Pharynx, Phorynx (lab.),
Boiun köHr (oesop}ıagus',,ın cervical kısmt, derin arterler,
ven]er ve sinirler), Boyırn kökti (oe§ophagus\ın cervical
klsrru, derin arterler, venler ve sinirler) (lab.).

BİYoFİzİK : Etektromedikal erıstriimaıltesyonrın temelleri,
FizyotoJik si§tem anslizinİn emel kavraJnl]an, Kapıo teori]§i
ve sinir hücıedııde pasif iıeti.
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FİzYoıoJİ : Kaıun göIevıeri, fiziksel ve kimyasal özellik-
leli, Kan yapımı (Hemotopogz) ve dijzenlenmesi, Kan hüc-
Ieleri, Erİtrositler, Kan hücreleli, lokositıer, TrombositleI,
Karıaİnanrİ f izyolojik önlenme§i ve pütr-laşrİıa mekanizma-
]arı, Kan alma yöntemi, eritrosit sayrmı, hemoglobin, he.
matokrit (lab.), Kaa gruplan ve tTansftizyon, Kalp kasının
fizyolojik özeuikleri, Lokosit saylmı, tokosit formiilü (lab.),
Kalp kapaJ<larının göıevleri, -İQlp sesleri fonokardiograrn,
Kelp devıimi ve kalpte basınç değişiklikleIi, Tlombosit
saytml, kanarna, pütılaşma protrombin zananı tayini (lab.),
Kalp verdisi kalbin yaptığt iş, kalbin metabolizması, Kalp
çp]ışmasının di..izerüenmesi, Sedimantasyon, kan grubu, he-

moliz, eritro§it osmotik direnci (lab.), EKG (lab.), Hemo-
dinaİniğin iıkeıeri, Kan ba§ıncr, Kan basıncının di.izen]en.

mesi, Nabu, kororrer dolaşım, EMG (ıab.), Föta] ve pulmo.
ner dolaşım, venöz ve lenİatİk doıaşım, İnsanda kan basm.
cı, nabız ve kalp se§leri (lab.), solıınuma giriş, solunıımıın
İrrekaniği ve aırciğer ha4imleIi, AkciğeT alveollelinde gaz

alışverişi (diftizyon ) venti]asyon perftizyon ilişkileI, Kanda
oz ve @zhİn taşmma§ı, Solunumııİı dtiuenlenmesi, Atmos-
fer basıncl d€işiklikleri de,karşılaşılan fizyolojik soruİ_laT,

Yapay solı.ırıum, spirometri (lab.).

HİS!0I0Jİ-EMBRİYoI0Jİ : Dolşım sİstemi genel açıkla-
ma, damarlar, Dolaşım sıst€mi, darnaIlann, kapillerin histo.
lojik yapısı, kalp, Dolaşım sistemi (lab.), Haemopoesis,
Ha€mopoesis (Iab.), Icnfoid sist€m, I€nfoid sistem (ıab.),

Ga§tropulmoner sistem ve gelişİmi, solrınum sistemi, tlac-
hea, bronchusıar, akciğerler, Alveol yapısr, akciğer dolaşımı,
pleure, solrınum sistemi (ıab.).

MİKRoBİYoil»İ : Serolojik deneyleİ, viruslaT hakkında
genel biıgi]er, virusıann yapısı, sınıflandın]ma§ı ve çoğalİİıa-
st, viraı hastalıklann laborstuvar taıusı, viral hastaııkların
seroojİk ta"rıısı, Viral hastalıklann patogen€zİ, tedevisi ve
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kontrolu, Riketsiyatar, t"AB 5 serolojik deneyleı, Stafirokbk-
lar, stİeptokoklsr, Pnömokoklar, vibriolar, Graİn (-)' bar-
sak bakterileri, LAB 6 boğaz satg§ınrn baİte yolojik ince-
lenmesi ve sonuçıarı, Brusellalar, Yersinialaİ, Ana€ıop bai(-
t€rileİ (sporlu), Ba.i]lus arrrthracis, spiroketler ve diğeİ ,ser-

mal mikroorganizmler.

PARAzİI'ou»İ : Eneumocystis carinii ve dolaşıs ,sistemin-
de yşayaıı trematodlar, I.€nİ sistem ive k8nda. y8şıyarı.ne-
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METABOLİZİUA DER§ KURI LU İV

7 İtatt,/I'z SaAt

Teorık Pratilı ToplaİnDeİsler

Aİıstomi

Biyokimya

Fizyoloji

Hİstoıoji-Embriyoıoj i

Mikro-biyolo j iParazitolo j i

12 30

23

32

26

4ı16

Toplaİn 1ı6 36 lğ2

KONU BAŞLIKIARI

ANAT\oMİ .: Kann ön duvar aİıatomisi ve kann boşıuğu tG
pogTafisi, Kann ön duvar anatomisi ve kann boşluğu topog
rafisi (lab.), Peritarı, omentum, major"minor, bursa omen-
talis, oesophagus'ırİr akdaİnİnal lİrsmı ve miğde, Duedonum,
jejenum ve ileum, Kalln baEırsaklar, Karaciğer, ve safra yol-
ian, Miğde, duedonuİİt, omentum, major minor ve bursa
omentalis (lab.), Paİüreas ve dalak, Sindirjm kaııalının or-
ter ve siİıirleri, Portal sistem, İnce ve kalın bağEsa,klBr (lab.),
Karaa,iğer, safra kesesi, pankrcas, d8lak (lab.), Btibrekler
ve ureterler, vesica, urineria I,e uretJfa, vesica, urineria ve
uret}ııE (lab.), Kann arka duvan, karm arka duvarındaki
daİnarlar ve sinirleİ, Karrn arka.duvBn, kann arka duva-
nndaki damarlar ve sinirler (lab.).

18

23

32

18

25
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BİYOKiMYA : Karbohidratlann sindiriİni. Aizotlu -bileşikle
rin sindirimi, YağIarın sindirimi, Sindirilen bileşiklerin
emilimi taşınmasl, KarbohidTat metaboli.dnasının diizenlen-
mesi, Yağ metabo]izmasının diizenıeİrmesi, Amonyal< meta-
bolizmast, Detoksüikasyon mekanizırıalan, Porfirin ve sarra
pİgmentleİi metabolizma^sl.

FİzYoLoJİ : Sindirim fizyoloji§ineait genet bilgileI, Gas-
trolntestinal motilite, Besin allnİnasr, çiğneme ve yutma iş-
l9mi, Mİdenin motor fonksiyonları, safra kesesinin haİe::et-'.
leri ve boşa]masl, Kolonda motilite ve defekasyon işlerni,
Sindirim sisteminde salgl fon]§iyonu, Pankİeas salgısı, ince
ve kalın barsak salgrlan, Gastrointestinal absorbsiyon besİn,
alın§ının düzenlenmesi, bulantı, kusrrıa, Karaaiğer foDİs:- _

yonlan ve safranrn sİndirimdeki rolü, vitaminlerin fİ.,Zyolc-
jik fonksiyonlan, Enerji metabolizması, İş vğ spor fizyoloj!
si, Boşaitrm fizyolojisi, böbrek gıomenıllerinin fontsiyonla-
rı, EJiible,k tubutu§erinin fonksiyonu, Iğiien-s kavra.mr, mik-
turisyon ve diuresis, Ju.kstagıomerı er cihazın fonksiyonu,
renin oluşumu, yapay biibrek, diyaliz yönterİeri.

HİSToLOJİ-EMBRİYoLOJİ : sindiİim §isteminin gelişimi,
Yanak]ar, ti.ikrtik bezleri, dil, dişıerin yapısı, yutak ve ye.
mek boTuslı, Mideniı histolojisi, ince ve kaJın barsaklar, Ka-
ra.ciğer, pankreas hlstotojisi, Sindirim s!§teıni (lab.); Üiog€
nita] sistem, genel açıt]aİrıa, biibreklerin gelişimi, Ik breğin
hjstoıojisi, Üriner sistem (lab.), Tubuli Ienis, İdrar boşalt-
ma yollan, Btibrek damar ve sinirleri histofizyolojisi.

MİİBoBİYoLoJİ : Korinebalrteriler, Pseudomonaslar, Ml-
lrobakteriıer, Actinomycğs ve nocardıa, Mayalar ktif fazınd8
üreyen mantarlar, Dİfazik rnantarlar, I"AB 7 idralın baı<te,
riyolojik incelenmesi ve sonuçlan, LAB 8 rıeri, tımak ve sa-

çm mikolojü incelenme§i, KlamidiyaıBr, mikoplazmalar, Pi-
kornaviruslan, İnİluenza viruslan, hepatit vinısları, Pots-
virusları, Herpesvirusian, Adonovirusıan, KudıJz v€ diğer
sinir §sİeminin viral hastalıkları, İ,A.B 9 balgamrn batrteri_
yolojik incelerne sonuçları ve yorrımu, LAB ı0 kadın baırt€-
riyolojik irrcelenmesi, sonuçlen ve yonımu, LAB 1l viral has-
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PAnAzİToI0Jİ : Parazit protozoonlal-knak itişkisi,Eİıis-
tolytica-ba§ak ve barsak dışı amöbiyaz, Gialdia, giyardiyaz
ve diğel protozoonlar, Trematod-konak ilişkisi ve sindirim
sıstemi trematodları (Fasciola, Dicrocoelium v.b.), sestod
konak itişkisi ve sindirim ssit€mi sestodları, ( Taenia, sagi-
nata, T.solium, HJıana v.b.), Nemato,d-konak üişkisi ve ince
baIsak nerriatodları (Ascaris, Çengelıi solucaİ ar, strangyloi-
des v.b.), Kaıtn barsak nematod]aTı (Trichuris trichiura, en-
terobius vermicularis), IrYGULAMA III - Makloskobik hel-
mint örneklerinin ve dşkmın incelenmesi, IryGuLAMA Iv
Dışl ve selıofanband incelenmesi.

.-l



NOROENDOKBİN _ ÜREME DERS KURULU V

9 H8ftB/200 sııat

Delsleİ Teoria keflk Toptam

Anatomi

Biyofizik

Biyokimya

F,izyoloji

HistolojiEmbİiyoloji

MikTobiyoloj i-Parazitoloji

46

16

14

48

|4

19

10

16

14

56

20

24

24

8

6

5

Toplaın 157 43 20c

KONU BAŞLIKIARI

ANAIiOMİ : Pe]ius, Perineum, Pelius ve pelneum (lab.),
Endokİİn orgarıIar, Endokİin orgaİİar (lab.), Erkek genital
orgarıları, Erkek genital organlarl (lab.), Kadın genital oİ-
ganları, Kadln genital oIgan]arı (lab.), Meduua spinalis,
TlactuslaT, Medulla oblangata, Pons, Mesencephalon, Mesen-
cepha.lon (lab.), otonom siniİ sisbemi, Clanial sinirler, Cra-
nial sinirler (lab.), cerebeuum, ThahaJ:rıus, Nuc. subtholomi-
crıs v9 corpus gine€le, Hypotholomus, Ilypotholomus (lab.),
Basal ganglianlaT, Beyin hemisferleri, Beyin hemisferleri
(Iab.), Cortical merkezler, Beyaz aPJıheİ, Koku yollan rhi-
nenceplıa.lon ve ıimbik sistem, Koku yo]ları rhinencephalon
ve limbik sistem (lab.), Merkezi sinif sistemi damarıan, Be-
},in zarlan ve süirler, Beyin venfrikülleri ve cerebrospirol
slvr dolaşımı, Beyin venİrikülleİi ve cerebIospirol sıvı dola-
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şlmı (lab.), Kuıak, vestibuler sistem, İşitme yoltan (lab.),
orbita ve İçİndekiler, Butbııs ocııli, Giirme yollan, Giirme
yolları (lab.).

BİYoFİziK : Biyomedikal potan§iye ennin t€melleri, sinir-
sel kodlama ve bilgi iletimi, Fizyotojik sinyalleİin analizi,
Radyasyon biyofiziğinin teınelleri, U]tlasesin teşhis ve teda.
vide ku]lanrlmasrnın biyofizikseı temelleri.

BiYoKillIYA : Hormon etki mekanizmataİl, İlipotalamus ve
hipofiz hormonlaT, Adrenal bez hormonlan, ca-P metaboliz
ması ile ilgili hormonlar, Pankİeasm endokrin fonksiyonla-
n, Tiroid.

FİzYoLoJi : NöToend.okTin ilişkileı, hormonlar hak}Qnda
genel bilgiler, Iİipofiz ve hİpota.la.mus fonksiyonol iıişkİteri,
Adenohipofiz ve nörohipofiz hormonlarn fizyolojisi, Tiroid
hormon fizyolojisi, Paratiroid hormonu ve kolesistokinin
fizyoıojik etkileri, Böbrek üstü medullah hormonlannrn fiz.
yolojisi, Pankreas iç salg:ııarın fizyolojik etkileri, Kad:n ge-

nital hormonlarınn fizyoıojisi, Erkek genita.l hormon]anrun
fızyolojisi gelişme ve yaşlanma, Hormon fizyolojisi (lab.),
Merkezi senso-motor sistem, bazal gangliyonlar ve Tetikii]er
formasyonurrun motor fonksiyonlan, Vestibüler sistem ve
§erebellumrın motorfonksiyonlarr, Piramidal sistem ve mo-
tor asosiyasyon sistemi, Duysa] yol, talamus ve duysal kor-
teks R€tiküleI formasyonun sensorİk işlevi ve duysal asosi-
yasyon korteksi, Merkez! vejetatü sinir sistemi ve uyku-uya.
nıklık ritmi, Beynin yi.iksek f onksiyonlan ( öğrerıİne ve h.a-

flza), serebIo-spinal sıvı fizyolojisi, Ağn fizyoıojisi, Deri du-
yı:.ları, İşitme flzyolojisi, Giİrme fizyolojisi, Tat ve koku fiz-
yolojisi, EEG (lab.).

HİsToI]oJİ - EMBRİYOİ,OJİ : Genital sistem, erkek genita.l
orgaİı]arırrrrı histo]ojisi, EIkek genitat sistem (lab.), Dİşi ge-

nttal sistemİnin histoıoji§, Dişi genital sistemi (lab.), En-
dokİin si]stem, genel açıklama, hipofiz, E}ifiz, tiroid, para-
tiroid, sürrenal gudde ve paraganglİonlar, Endokrin sistem
(lab.), Duyu orgaİrlan, göziin gelişimi ve histolojisi, Kutağın
histoıojisi.
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PARAzİToLoJİ : Trichomoİıas vaginaıis, trichomoııiasis ve
iireıne sistemi ile ilgili diğer par8Eitler.

MİKRoBİYoLoJİ : Merkezi sinir sisteminde infetsiyon ya.
psrt bsJrterİl€r (neisserialar), Bos inc€]enmesi (lab.), spor-
srız arıaeroblar, Sporsuz anaeroblar (lab.), Ha€rnophilus,
Bordetella, Mjscellaneous patoJerı b8.t€eriat, Mycoplasms.
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DÖNEM ;İI SINAV PROGBAMI

ENTEGRE SİSTEM-

Hucre BİyoloJisi Ders Kurulu sınavı :

Doku Biyo]oji§i Ders Kurulu Sınavı :

Dolaşım - solunum sistemleri
DeTs Kurulu sınau :

Metabolizma Ders kunılu srnavı i

26 - 2? Ekirn ı989

14 - 15 Aralık 1989

15,- 16 şüb5t 1990

5-6 Nisan ı990
. a .,

Nöroendokrin ve üreme sisterrıleri
Ders Kurulu sınavı : 31 Mayıs - 1 Haziran 1990

..t

Mazeret- sıİıavt 4 Haziİaİr 1990

Ders Kurulu sonu Smau (Final) 21 - 22 HMiIaİı 1990

» (Büti.inleıne) :. 4 - 5 EylüI 1990» )} »

:51



Kİ,ASİK sİslEltt

I. Yl,f II. vlze I'hıl Bütünlemo

Anaİoın1 18.ı2.ı989 ı6.4.1990 8.6.ı990 3.9.1990

Biyoiidk 2.ı.ı990 23.ıl.ı990 ı3.6.ı990 ı2.9.ı990

FtzyoloJi 22,|2.1989 20.4.1990 ı 1.6.1990 7.9.ı990

HİstotoJi 29.ı2.ı989 9.41.1990 4.6.ı990 ı4.9.1990

Mikrobiyolojİ 25.t2.t989 13.4.1990 15.6.1990 10.9.1990

Panzitoıoji 26.ı2.1989 12.4.ı990 ı4.6.1990 11.9.ı990

Tilrk Diu 20.ı2.ı989 ı8.4.1990 ı3.9.1990

AİİT 21.12.1989 1ı.4.ı990 6.6.1990 6.9.1990

Y8b. Dıl 20.ı2.1989 ı t.4.ı990 4.9.ı990

s€çmeu

N(yT:

Ilerdersln Aİa sınavları kerdi ders saatinde yaptla-
caktır.

Finol ve Bütiinl€,rrıe sııtavları §aatleri kordlnBtörliıkçe
iıan €dtıecektir.

5ı



DÖNEM II HAEIALIK DERS PROĞRAMI

t.l0 -

9.00
9.ı,0 .

l0.00
to.to _

1ı.00
l1J0 _

12.00
1330 -

l4.20
ı4.30.
15.20

1530 _

l6-z0
1630 -

17.20

pazırtecı Etıt€gİe sistem

s&h Ent€8Ie si§teİn

Çarşa,nıbı İngilizce Tİlrk
Ditİ A.i.i-D. ingitizce

seçIne]i
(R€sim/
Beden)

Peışnbe Entegre Sistem

Cumı Entegre Sistem

ğa6
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DEES KIJnULLIRINA GÖBE DERSLERİN §AAT OLARAK DAĞILIMI

Defs Kurulu PstoloJt Farİna.kolojı K.B.G. Halk Sağıığ Toplam

Geİıet Pa.toloji - Genet Farmakoloji -

Halk sağlığı

Enfeksiyon Hastalıklan ve Hemato-
Doetit sisteİn

Soİrınum ve Dolaşım sisteİnteri

sfurdirim ve Endokrin sistemıeIi

üriner rie Üreme sistemleri

Şinir si§t€mi HastElrklan ve Psikiyatri

ı<a§ııkeıet sistemıeri ve klınik Tam

,l0

20

25

30

30

l5

15

25

25

20

25

20

20

15

50

30

145

140

100

l25

120

85

80

65

55

?0

70

50

50

!fopla,nı 205 150 360 80 795

(,
rrı



GEN6L PAmII»İ - GENEL FAnMAKoI0Jİ -

HALK SAĞLIĞI DERSi KIJRULU

5,5 Eafta/l45 sa8t

Dersler Teorlk Pratik Toplam

Patoıoji

rbrmakoloji

Halk Sağtığı

50

25

50

70

25

50

?,o

Toplaın lz5 z0 |45

KoNU BAŞLIKİIIRI : Patoloji ve hucre dolru zedelenme§i
ha;kkında genel bilgiler, Fbrmat<olojiye giriş, İlaçların veriliş
yolıan ve absorbsiyonu, Hucre z,edelenmesi ve ölümü, Huc-
İ€de reverzibl ve irreverzibl zedeıenı,neye yol a4aİı nedenler,
Nekİoz ve otoliz, nekİoz çpşitıeri, İlaçların etke mekaırizrna-
ten, İlaç r€§eptör ilişkileri, Hücreset adaptasyon, İraç etkisi-
ni değiştiİen fakkirler, Hiicre dejerrerasyonu ve infiltrasyon-
ıart, buıaİıü şişİne, hiaıropik deJeııerasyon, yağlr değişme,
Hyalen dejerıerasyon, Bulaşıcı hastalı}larla savaş yönt€rrleri,
İle4lar erasında etkileşme şekilıeri, Amiıoidozis, Mtisinöz de-
gerıerasyon, ntikleoprot€in metebolizma bozuklu}İan, İlaçla-
rın toksı§it€si, Gut hastğlı$, Ürikosid inforı<titsü, Yağh dege-
nerasyon, yağ metarrıorfozu ve yağ inİiıtrasyonu, karbonhid-
rat metabolizma bozuEluğu ve diabetes meılitu§, MuteJerıik
ve teİatoJenİk etki, Kaırserojerılk etJ<i, İlaç atterjisl, Demir ve
bakır metebolİzına bozırIluklan, KaJstyum metaboıizıİıg bo-
zuk]uk]an ve sgme,rıta§yon, Histamln ve aİıtihistarninik ilaç-
ıar, Depo hastaIİları, vücut stv 8n ı,e kBrı abİnı bozukruk-
ıBn, su dcag€§i ve bozıJklı.üıarı, Dohldİa§Jron ve ödetİı patoge,
İı€d, Ç€şitu btyoJ€İı sıİıİn ve DoıiD@ttdı6f, ProstogbndlDler,
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İmmiinomodiilaüir ilaçlar, Ödem çeşitleri, Konjesyon (hipğ
remi), İlaçlann farmasotik şekitleri, Kaİrama, Şok morfolo-
jisi, Trombozis ve trombus, Embottzrrr-Ernbolİ, EnfarKü§, İl-
tihap, iltihapta vaskiiler reaksiyorııaI, İıtihap hücreleri, İtti-
hap tipleri, Yara iyileşmesi_rejenerasyon ve reperasyon, IIüc-
re ge]işme bozu]<İu.klan, Ttitnörlerin tarifi ve genel özeııikle-.
ri, fiimöİlerin sınıflanürtlİnası, Benign ve malign ti.iİnörlerin
geDel özeılikleri, Tiimörlerde yayılİna ve gelişme, T'tlİnörlel..
de prognoz tayini, Tiimör-konak canlı ilişkisİ, İyonizon ışın-
lan etkisi, radyasyona duyarıık ve dirençlilik, Ti.imörlerde ta-
nı yönteırııeri, Tlıİnörlerde etyoloji, TiimörleIde etyopatoge-
nez ve insidaİıs, Epitelya] titnörler, Mezaİrşimal tiimörler, An-
tineopla§tik ilaçlar, Halk sğhğna giriş, T\bbın gel§im aşa-
maları, İnsan ekolojisi, Çevre Sağlıs, Sağlı$n korunmasnda
beslenmenin önemi, Yeterli ve dengeli beslerrme, Sağlık eğiti
mi ve erken taİı, Toplumun ve kişinin beslenme durumrınun
saptaİıması, fiirkiye'de ve Diinya'da ni.ifus sorrınİarı ve ai]e
plaİüaması, hizmetleri, K2İnu yönetimi iıkeıeri, sağırk hiz-
metlerİnde örgiıtlenme, sağlü iİrsan gücü, sağbrr hizrİıetlerin-
de finansman, sağıık ekonomi§, sağl* mevzuatt, Temel sağ-
lık hizrnetleri ve kavramı, Ttirkiye'de ve Dtfulya'da sağIık yö-
netjmi, Tiiİkiye'de sağlık di.izeyi ve sağlü sorun]a^rı, Ttiİki-
ye?e bes]enme sorun]an ve göziim yoltarı, İş sağlı& ve mee
tek h8st8lülran, okıı] sağıığı, Elidemiyoloji: tanım, amaç,
araştıİına tipleri, Elidemiyolojide ku]lanlan ölçiitler, Bitim,
sel yönt€İn ve istatıstik, Ar8ştırma pısİılaİrıası, Derıey plaDla-
ması, Ömekleme telgrikleri, Verilerin geçerlilik ve güvenilirli-
ği, veriıeIin sunulması ve rapor yazrrıa, Önemliıik testleri.

59



ENFEKSİYoN HASTALIKII\RI vE HEMAToPioE,FİK
SİSTEM DERS KURULU

5 Hafte/140 saat

I)crsler T€orik Pİİıtft Toplım

Ptdloji

Fbrmaİroloji

Klinik Bilimlere Giriş

IIaık SağılğI

, 15

25

65

30

,2O

25

65

30

5

135 5 l40

KoNU BAŞLIKLABI : Epidemiyoloji ve hastalıklaruı oluşu-
mrında epidemiyolojilr yaktaşm, Enfeksiyon tiastahklarında
genel epidemiyölojik prensiplel, Enfeksiyon ve enİeksiyon
hastallkları, Enf€ksiyonun olılşumuİlda etkene ait faktörler,
Enfeksiyonla.ra karşı bağşıklrk, Ilastalddann incelenme§in-
de kullarulan epidL,miyolojik yöntemler, Iİava ile bulaşan has-
taık]ar v€ bı.ıİİIaİla savaş. solunuİn yolliinnın viİa ve baJrte-
riyel enfeksiyonlan, I§zam]k, lğzarİt]kçIk ve diğer döki.inti.irü
hastaJıklar, streptokok enfeksiyorı]an ve kız , Boğmaca ve
kabakulak, Poliomyelit, Yenidoğan sepsjs ve menenjitleri,
Difteri, Enfluenza, Pnönomi ve brankopnomoniler, Menenjit-
]er, Tiiberki.iloz, salmon€llozis, shigellozis ve kolera, Hepa-
titlel, Besin zehirlenmeleri, ŞaTbon, Brusellozis, Kuduz, Te-
tgnoz, cinsel temas jıe bu_laşarı enfeksiyonlar, EnfeJrsiyon
hasta]lkları patolojisi genel, Su ve besinlerle bulaşan ha§ta-
hkıarla savaş, Bakteri enfeksiyonlarr patolojisi, Çocuk ishaJ-
leri, Kemot€rapotikler haJdrında genel bilgiler, si.ilfonamidlel,
Paraz\ter hastalık]arın patoloji§i, Barsak parazitleri, ViIal
hastalık]ann patotoji§i, Maİ .ıtar hastal rları patolojisi, Zoo-
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Topla.m
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nozlar ve zoonozlarl'a savaş, Toksoplazmozis, Penisll'iııier, Spi
roket hastalıklarl patolojisi, İmmun sistem ve hastahkları,
Şefalosporinler, Tetrasiklin grubu antibiyotikıer, Temas ile
buıaşan ha§taııklar ve bunlarla savaş, sifiliz, LepTa, DeI nin
mantar ve diğer enfeksiyonları, Makrolidler ve kloromfenikol,
Aminoglikozid yapıh antib,iyotikler, vektörlerle bulaşan hag
taı]kıar ve buİ arla savaş, sıtma, Çeşitu antibiyotikler, fiiber.
kiiloz tedavisinde kulla lan ima4lar, AİItifuİgal ilaçlar, An-
tiprotozoal ilaQlar, Aşllar ve senımar ile bağrşıklama Ve teda-
vi, EnJeksiyonlaTa karşı bağışlklık oluşturan mekanizmalar,
Ttirkiye'de enfeksiyon hastabklan ep,demiyolojisi ve savaş,
AntimaJaryal ilaçlar, Antüelmintik ilaçlol, Antiseptik ve de
zenfektanlar, Aşııaİ ve serrımlaı, Antivirtitik ila4lar ve ekto-
parazitleeI karşl ktı]larulan ilaçlaİ, Periferik kan ve kemik jli-

ği morfolojisi, Hemoglobinin yapısı ve özellikleri, Biiunıbn
metabolizması, Kan hiicreıeTinin norİnal gelişimi ve lenJoid
doku moİfoıojisi, f,tikopeni ve reaktif beyaz hücre prolife-
rasyonu, Aplastik ve myelofitizik anemiler, Demir eksikiiği
anemisi, Tıombositopeniler, Megoloblastik anemi, Hernolı
tik anemi ve hernoglobinopat:ler, Talösemİ.ler, Püt aşma
mekanizmalaİı, Herr_rofililel, Diss€mine intravaskiiİeT ko&
gulasyon, Pıaarıa _İriicresi diskroziıori, Antianemik ilBQlar,
AML, KML, KLL, AlL, Histiositozlar, Antiasitleİ ve sİndiri-
me yardmcı ilaçlar, Len-tomalar, Kan gruplan ve tranfiizyon
rea^ksiyonlan, Epidemiyoıoji ve hastal:,k]arın oluşumuna
epidemiyolojik yaklaşrm, Bulaşrcl hastalıklarla savaş ve yön-
t€ır eri, Türkiye'de bağşrlr]ama çalrŞmalan, ile savaş, İshal-
li hastalıklarla savaş, Kuduz savaşr, ıİaçla - koruma, İçme
kullarrma suıan, Kirıenme ve atrklaT, Vekt,tiTıer, Besin seni,
tasyonu, Buaşıcı }ıastalıklarda be§lenme, Kİonik hastglıklar
epidemiyolojısi, Kalp damar ha§talıklannda bes]erıİne, Böb-
rek hastBlıklBIında beslerıİne, Gİs hastaüık]alnd8, beslerrİne,
Diyabette beslenme, KaJısğrlerde beslenme, İşçi sporcu ve
yaşlılarda beslenme, Şişrnanlık-zayıİl,İ, sigara, alkol ve
uJruştıırucu bağmıılı*,ıan.
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SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLEnİ
DEns KuRULU

Dersler

Patoıoji

rbırnakoloji

Klinik Bilirılere Giriş

4,5 Hsfta/ıo0 Saat

Teortt Prsttk Toplam

5 25

20

55

20

20

b5

95Toplam b 100

KoNU BAŞLIKıAnı : §ibtunum sit§t€mi anstorİri, histotoji
ve eİnbriyolojtsi, Solunuın fizyoloj:si, Nazal fİ2ryolojisi, Nor-
mal akciğer radyolojisi, otonom sİniı sistemi, Kanda gazl+
rın taşınması, solunum slstemi savunma fiz}oloji§i ve akci-
ğerlerin metabolik aktive§i, Nazal seİnptomatoloji, solunum
sistemi enfeksiyonıannda virsl etJrcn]er, solıJİıum §stemi
enfeksiyonlannda bakt€riyeı etkenler, Burun ve paranazal
sinus hastalıkları, farİnks, nMofarink§, lerİnks hastalıklan,
Larin]<§ semptomatoıojisi, Antitussif , ek§pektoran ve mu-
kolitik iıaçlar, Trakeobİonşial ha]§taırklar, Dolaşım bozuk.
luklan ve metabolİk hastalık]ar, Kula|r semptomajtolojisi,
Girğiis ha§t8ııı<]an §emptometolojisi, Gtğiİs hastalıkıarında
fizik bulguloT, Çocu}ıuk çağı pnomonileri, Mikobakterİum
tüberktilozis ve atipik mikobaJrterilerin bakteriyoloji§i, Pno-
monler, Kronik obsriiİtif akciğer hastaJıklan, Pulmoneİ
tromboembolizm, Bİonkodilatör iıaclar, Antikoa€ulaJı ilaç-
lar, T'lıberkiiloz, Pnomokonyozlar, Astım bronşitler, Norİrıal
olduğu haıde patolojik izlenim veren yapılar, Antitrombotik
iıaçlar, Fibİinolitik ilaçler, Akciğel tiimöfleri, Plevfa hasta-
lıkıarr, Kalp pompastı, Kardivaslİiiler kontro] mekaİıiunaıa.
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n, Fbrrruıkoloji ve tok§ikolojı yöniinden sigara, perjferi}
vazodilaRirler, Kaıbin embriyoloji, anatomi ve histolojisi,
Dolaşlm sistemi muayenesi, Kalp hastalı,kıaIrnda belirti ve
fizik bu]gular, NoTmal kalp radyolojisi, Kalp scsleri, Ürü.
rümler, Konjenital kalp hastalıklan, siyanotik konjenital
kalp hastalıklarl, Kardiotonik glikoz:tleI, Elektrokardiogla-
fiye giriş, Asiyanotik konj€nital kalp hastaırklan, Perikard
hastalrklan, Myokard hastalık]arı, Beta-adraneIjik reseptöİ
bıokiirlerı, Hipolipldemik ilaçlar, Perikard hastaı,tl"n, 14ro
kaİd hastahklan, Endokard hastalı]<Iarı, Antiarıjinal ilaçlar,
Hemostatik ilaçlar, Romatizrna.l ateş, Romatizİrıal kalp has-
taııklan, Arterioskleroz, İskemİk kalp hastalıkları, KoroneT
kalp hastaııkları, Ka]p yetmeziiğ, Arterial hip€rtansiyon fiz.
yolojisi, Hipertarrsiyon ve }ıipertansif ka]p hastatığı, Antihi.
F.ertansif ilaçlar, Hipertansiyon, kal phip€rtrofi ve dilatas-
yonu, Damar hastalıklaİı ve kardiovasktiler tümörıer, Pul.
moner hipeıtansiyon, kor pulmona]e, Şok, Boğılİrralaİ ve ze,
hir]enİne]er, oksijen t€davisi, sempatomimetik i.laçlar, Kar,
d:ojenik şok, Anİ ötiim ve yeniden carılanürrna, Antiaİitmi}
ilaçlar, Ritim bozukluklan.
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sİNDİRiM vE ENIX)KRİN Sİ§TEMLERİ- DERS KURULU

5 IJaİta,/Lz' Sa2t

Teorik Prntft ToplamDerslef

Patoloji

FarmEkoloji

Kıinik Biıiiidere Giriş

25

.25

?0

5 30

25

70

ToplaJİı l20 , 125

KoNU BAŞLIKLIRI : Ağız, Ti,.ikİük bezi, diş eti patoloj'si,
Özatagus hastaJlklan, Gİs radyolojik inceleme yöıüemteri,
Parasempatomimetikler: Ko]inesterler, Parasempatomime
tikler: Anti kolinesterazlar, Özetagus patolojisi, Mide hasta-
lıklan, Mide patolojisi, Mide tiimörleri, Özefagus, mide, deo-
denıırn radyo]ojisi, BaJdeIiyel gastroenterit yapan etken]er,
Viral gastroenterit yapan etkenter, İnce barsaJ< patolojisi,
Parasempatolitik]er, Barsağın enflamatual hastalülan, Mo-
ıobsorbsiyon sendToİrİaİı, sempatometİk ilaçlar: Katekola.
minler, sempatometik ila?lar: Diğ€r sempatometık ilaçıaİ,
Katekolaminler, sempatometik ilaçlar: Diğer sempatometik
ila4lar, Kalrn barsak tijmörleri, Akut karın, Kalm barsaJü,i3-
tolojisi, İntestinal sistem radyolojisi, Akut karun radroloji
si, Karaciğer fonksiyon testleTi, Kist hidatik, KaTaciğer kist
hidatiği, Pankİeas, ki§t hidatik radyoloji]si, KIonik hepatit-
ler, siroz, Hepatiİler, Hepatomegaıiıer, Asid, Şafra ke§esi
ve yolları hastaİklan, safra yollan radyolojisi, Adrenalj*
reseptör boke ediciler, Aüena.ljik nöron bloke edici]el, Por.
tal hipertansiyon, Hepatik koma, KarBciğer tiimörleri, Üank-
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reas patolojisi, otohomik gangtiontaTt etkileyen itdçlar, Lam-
satif ve pürgatif ilaçlar, Hipotalaınrıs ve hipofiz hastallk]a]l
patolojisi, Hipotalaİrius ve hipofiz hastalrklan, Seller bölge-
ılin ladyolojisi ve hastahklarrnda göriıen sistemik değişik-
]ik]el, Errctokfin furmakolojisine giriş, Tiroid hastahk]arı
patoloji§i, Tiroid hormon]an s€ntezi ve tiroid hastalıkları
fizyolojisi, Tiroid foni<siyon testlefi, Hipotiroidi, Hipertiro-
idi, Guatr (TİToid nodii{leri ); Tiloid Ca, Hipofİz ön lob hof- -
moı]aıı" ,Tiroid hol,monlar+ ve antitiroi.d _jlaç}ar, Tiroiditler; -

Palatiroid hasia]rlrlart, Paratiroid haşialıkiaIr patolojisj,
Frimer hiperpİıatif oidizm, Tiroid, ve paratiroid rıastalrkİaİİ
Iadyolojisi, Adrenal gland hasta.lıklan patolojisi, Adrena!:
korteks fonksiyon testleri, Addİson tJastahğ], ACTH ve \oj:..,
tikosteroidler, Adrenal'korteks fizyolojisi, adrenogeİıİtal'
send,rofr, Cushing hastalığı, Hip€r vc hipoa ldo:lteroniznı Ti.
mııs ve ep:fiz hastalıklaIl, Endokril] pankreas hastaI*laİı,
Adrenal medii.llo fizyopatolojisi ve feokromositoma, »iat'ei 

"

kliniği ve testleli, Pankleas ve sürrenal hastalrklannda rad-
yoloji muayene yöntemleri, Androgenler ve anabolizanlar,
Diabetes mellitus, Diabetes insibitus, E[iplglisemilel, Diabe-
tin degeneratif komplikasyonları, Diabetik ketoasİdozis ve
Iron-ketotik ]fpeİosmoler homa., İnsuu.n Te oral antidiabotilt
leİ, Diabet tedavisi.
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iİEİNER vE üREME sİsTEıvil,ERİ
DER§İ KURIJLU

4 Hatts/120 saat

Tcoıft Prsüa ToplrıtrDeralGr

P8toloji

FaİrDalrcıoji

Kunik BiJiİn]ere Giriş

25

20

70

5 30

20

70

Toplaın 115 5 l2o

KoNU BAŞLIKLARI : Üreme sisteİni embliyoloJisi ve ana-
tomisi, Jinekolojide muayene usullerl, Vulva-vagerı ve ser-
viks hastalıklaıı patolojisi, Hipotalamus hipofiz over fizyoıo-
Ji§, Men§truel sİtltıs bozukıutlan, Estrojenler, Projestinıeı,
IIterin kanaİİralar, Embrio-fetııs gelişimi, amniotik srvr, Ge
belikte sİıne fizyolojisi, Antinatal balgm, Feto-plasental ma-
ternaı uİrit, C,ebetik, Dİabet ve gebetik, Doğum, Pelvik biilge-
nin radyolojik mrıayene yönteIrıleri, Doğum komplikasyon-
ları, Puerperiırm fizyolojisİ, G€beukte RH uygıınsuzluğu, Ge-
betikte hipertansiyon, Trofoblastik ha.staıık]arrn patotoji§i,
Trofoblastik hastalıklan, vulva.va,g€n hastalıİlan, ok§itosik
ilaçlaİ, Prostat hastalı]ü]an, Testis hastahklan, Senıias has.
tatkları, Ut€rus hastalıkları, Diişiilder, Kontrasepsiyon, over
hastalıkları patoıojtsi, over İıastaJıklan, Amenore, sterilite,
oral kontraseptİJler, Lalrt€syon, Pelvü enllaınatuar haste-
ııtslar, Eıdometriozis, adenomyzis, Meme ha§t&lülan pato-
loji§, Meıne hastahklan, Btbrck fİzyotojisinin temel pren-
sipıeri, Üriner s€snptomatoloJi, Konjenİtat anomalİter, Böb-
rEır İonksiyon testleri, Ödem, Poütıİi, Diiiİetik itaçlar, Gto-
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merül hastalıklaİl patolojisi, Nefdotik sendİom, Akut glo-
menilonefritler, Kronik gıortilonefritler, Tubulel hasta]ıkıa-
rın petoıojisi, ilaçtarın nefrotosisitesi, Radyolojik muayene
yöntemleri ve ku]laıulan kontrast maddeler, İnterstisyel has-
talıktarın patolojisi,' Üriner sistemin nonspesifik enfeksiyon-
ları, Üriner sistem tübeIkiilozu, Tas hastalrkları, Üriner stoz
v9 reflüks, Üriner enİeksiyorİafı, Çocuklalda üriner sistem
enfeksiyonlan, İnterstisyel nefIit, Damaİsal hasta]iktar, ÜIi-
ner enfeksiyon]arın tedavisine özgii ilaçlar, Hipertansiyon,
Asidoz ve alkolozlar, Akut böbrek yetmezliği, sıvı ve e]ektro-
lit dengesi, Asidbaz dengesini etkileyen ila4]ar, Rena-l osteo-
di§trofi]er, Diab€tik nefropati]er, Hemolitik üremik send-
rom, Mesane ve üretra hastalıkları, BöbTek ti.imörler pato]o,
jisi, Böbrek tiimöIleri, Mesane tiiİnörleri, Üriner sistemin
yer kaplayıcr lezyonlan, Böbrek fonksiyon bozukluğunun et.
kileri, Su ve elektro]it dengesi bozukluklarında kullanılan
iaçlar, Genitoürİner sistem travmaları, Beni8İİ llostat hip€İ. -

pıazisi ve prostat Ca, Testis tiimörleri, İnmem:ş testis, Cin-
sel t€masıa geçen hastaırklar.
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SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLABI VE PSİKİYATRİ
DERS KURIJLU

3,5 İİaft8/85 saat

Dersıer Teoük h&tlk Toplam

Patoloji

FbEDakoloji

Ktiıük Bilimlere Giıiş

Topla,m

10

20

50

15

20

50

5

80 D 8,

KONU BAŞLIKillRI : Konjenital anoma.liler, Kafa travma-
lan, sss teme] Tealr§iyon patolojisi, sss enfeksiyon hasta-
ııklan patolojisi, RadyoloJik rnuayene yöntemleri, Kİanium-
da patolojik ve normal kalsifikasyonlar, Spinal travrnalar,
SAII, sss degeneratif hastalrklarr patolojisi, sss myelin
hastalülan, Diskler, İntrakraırial tiimörler, SSS tıavmalan
patoloJisi, sss toksit ve metabolik hastalıkian patolojisi,
SSS fsrmakolojisine giriş, Spinal tilmörler, Periferik sinil
hastaLklan c€rratrisi, sss ti.imörleri, Lokal ane§t€ziklerin
klinik kullarıtını, SSS vaskiiler hastalıklan patolojisi, Peri-
ferik sinir hastalıklan patolojisi, Genel ane§t€ziklerin far-
makolojısi, Bilgisayarlı tomog]a,fi ile beyin ve vertebral ko-
lunun radyoloji§i, Kİaniaı §inirleri, Gtiz arıatomisi, strabig
mu§, An6t€zik pr€rnedjkasyon, A]koller, Psikiyatri giIiş, gö-
rtişme tekniği, Ru}ısal bozuırluklann tipik işaret ve belirtils
ri, Dinaİİrik psikiatrinn ilkeleri, serebrova§kiiler hastalıklar,
skizofreniler ve paİanoid bozuk]u]dar, Pira.rnldal §İstem,
Ekstraprarnidal sistem, Affektİf bozuklu}ıar, serebeller sis-
tern, sss degerreratü demyelİJıize hastalrkı8r, Elilepsi, Bsr-
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bittlratlar, Dtğer Hipnotik llaçlar, Serebral loblar, Göz haıe
ketlerinin nöroıojik bozukluklan, Nevrotik bozuklukıar, Nö-
rooİloıİnojik muayene, N.optikııs tıa5tplıklan, Papilıe ti,demi,
Iokgl anest€zikler, Periferik sinir hastd*ları, Orgaııik men_
tal bozıİklukl8r, Madde kullarumı bozuklu}ları, Tİaİıklİzaİt
lar, Nöroeptik ilaçlar, Pupilla, Psikostimüar ilactar, Reb8bt-
litasyon kavramı ve i.ist nöron hastal*ıannda tıbbi reh8bi-
ti.tasyon, Al,t nöron hastalık]annda trbbi rehabilitasyon, PBİ,
kirson }ıastatığıİun farmakolojisi, Trisiklilr antidE)re§arı
ila4lar, Çocuk ruh sağlıtsnın bazr önemli alarüaıı, Veıtebral
kolrınun radyolojisi, Periferik §inil hastahklarında ttbbl re-
habuitasyon, Aniepileptİk]er, İıaç bağımııllgı, Ana]eptik ilaç,
lar, Haııusİnojenler.
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KAS_İSKELET SİSTEMLERİ t/E KrltNİK. TANı
DERS KURIJLU

3,5 Hafta/8o saat

Dersler Teortk Pt3tık Toplam

Patoloj i
fbrmaköloji

Klinik Bilimlere Giriş

10

i0

50

5

5

l5

15

50

Toplam 70 l0 80

KONU BAŞLIKLARI : Osteomyelit ve artritler, Nörolojik
ortopedik hasta]rklar, Romatizmla hastalık]ar ve sınüla.rıdr-
Tı}ması, Romatoid artritis ve rehabilitasyonu, Kas .İskelet
sisteminin muayene yönterrüeri, Aseptik nekrozlar, NöTolo
jik ortapedik hastaJ*lar, osteogenezis, ossifikasyon, Geliş-
me kusurlan, Periferik sinir ve tendon yaralarımalart,
seronegatif artritıeT, Ankilozan spondiloortritis reha.
bilitasyonu, Kemik tümörlerl, ortopedi ve travmato-
lojtyi ilgilendİren diğer ha§tatJklar, Pastilre] hastalıİlar, Kı-
nk iyİıeşmesi, doıaşrm bozukluklan ve i§kerİıik kemtk nek-
rozart, Eklemlelin enfeksiyöz, nonenfek§iiyöz ha§tal rları,
Kas hastalrkıan patolojisi, Raşitizm, osteomElazi ve ot€opo-
roz, santral etkill k8s gevşeticiler, Nöromtlskiller kavşağı
etkiıeyen ilaçlar, Doğuştgİı kalça çlkığt, Parattraid disfoıık-
§yonu, Paget hastolığı, FsrmaJroıoji laborahıvarı, Doğuştaİı
çarpık a}rsk, Kemiğin ttıİnöre bonzer lezyonla^rı, An8]j%ik
ve antİpiretık llaplar, Kır*la ugili gpİığı bİtgtlol, Kas hsta,
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lıklarında taru ve alıncı tanı yönüemieri, İnflamatuar tnyo-
patiler, I(onjenital herediter myopatiler, Sinir kas plağnı tu-
tan hastalıklar, Gut t€davisinde kullanaİı iıeçlaİ, filtidot-
lal, osteoartroz, Bel ağntan ve Rehabilit€syonu, Naİkotit
analjezik ila4lar, Yumuşa.k dokuda ultrasonogT&fik incele-
me, Nonartikii]er romatizmalar ve rehabilİtasyonu, Naİko
tik antagonistleri, Hikaye alma, Pediatride hikaye alma, Ge-
nel duİum, Farmakoloji laboratuvarr, Baş boyt]n muayenesl,
Derl rırraJrene§i, Ekstremite muayerıesi, solıınrım si]stemi
muayenesi, Dolaşıİn sist€mimuayenesi, Karın mrıayenesİ,
Nörotojik muayene, Üriner sistem muayenesi, Anorektal sis.
tem ve fizik mı:ayenesi, Jinekoıojik muayetıe.
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TIP FAKÜLTESİ
1989 . 1990 DERS YILI

DÖNEM Iu
SINAV ÇİZELGESi

1 - Geneı Patoloji - Gene] Farmakoloji - Ealk sağlığı DeIs
Kurulu

PIatik sınav : 6 IQsım 1989

Teorik sınav : 7 Kasım 1989

2 - Enfeksiyon HastaJıkları ve Hematopoetik Ders Kurıru
Pratik sınav : 8 Aralık 1989_ : i.ı. .,l i,
Teorik sınav : 1l Aral* ı989

3 - solı,ınum ve Dolaşrm Sisterrıleri Ders Kunüu
Pratik sınav: ll ocatr ı990
Teorik Smav : 12 OcaJ< 1990

4 - sindirim ve Endokrin sisteırüeri Ders kurulu
Pratik Sınav : 2 Mart 1990
Teorik sınav : 5 MBrt 1990

5 - üriner ve Üreme sistemleri Ders Kuru.ıu
Pratik smav : 30 Mart ı990
Teorik sınav: 2 N sarı 1990

6 - Sİnir Sistemi Hastalrk]an ve Psikiyatri Ders Kuru]u
Pratik Sınav : 4 Mayıs ı990
Teorik Sınav : 7 Mayıs ı990

? - Kas - İsı<eıet sistemleri ve l{linik Tanı Der§ Kuru]u
PIatiİ sınav : 29 Mayıs 1990
Teorik Stnav : 30 Mayıs ı990

Maz€ret Sınavı :31 Mayıs 1990

Fİnsl srnavı 3

Pr8tİk sın8v : ı8 Haziran ı990
Teorİk sın6v : 19 HaziİEn 1990

,§

l,: -'
:li,

.,l
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Bütiirıleme Sııııvı :

Pratik Sınav : 5 Eyliil 1990

Teorik sırtav : 6 EYlttl 1990

KLASİK sİsTEM (Klinik Bilimlere Giriş)

l - Ara Sınav : 5 Ocak 1990

2 - Afa Sınav : 25 M&yıs ı990

Mraze',:et sınavı : 3l Mayıs 1990

tr.,iİıal sıİıavı : 15 llaziraıı 1990

Bütitnıerne smavr : ? ETıiin 1990
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DÖNEM İII TIP DIŞI DEB§iLEB

SİNAV PROĞRAMI

Tiirk Dl,tl Yabıııcı Dİl
İnldtıp
Taİtht

L Ara sınav ı5.12.ı989 22.|2.1989 25.ı2.1989

II. Ara smav 14.5.1990 ı8.5.1990 22.5.1990

Maz€ret srnavr 25.5.t990 25.5.ı990 25.5.1990

Finaı sınavl 2r.6.ı990 25.6.1990 2?.6.1990

Büttıİüemestİı8v1 ?.9.ı990 ı0.9.r990 ı4.9.ı990

?5
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c. ü. TrP FAKÜil,TESt

l9E9 _ 1990

RADYODİAGNOSTİK DERS PROGRAMİ

Aıı]stıIaaak Deraln Konnsu :

1 - Akciğerin radyolojik muayene metodları ve nor-
mal akciğeI radyolojisi

2 - Nor§pesiJik a}ciğer enfeksiyonlan

3 - Akciğel tiibeTkülozu

4 - AJtciğer kist hidatiği

5 - A}ciğer tiimörlerİ

6 - Plevra hastalıkları

7 - Kardiovasküler sistem radyolojisi

8 - GastIointestinal sistem radyolojisi

9 - Özofagus İadyolojisi

1l - ülser

12 - fiimör
13 - İnce barsak normal radyolojisi ve hast.

14 - Kalın barsa,k normal radyolojisi ve hast.

15 - Saİra yolları radyolojisi ve hast.

16 - Pankreas ndyolojisi

17 - A.kut Batm

18 - Kemik

19 - Enfeksiyon]ar

20 - Ti.imörler

2l - Metabouk kemik hsst8lıkıaİı
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22-
23-
24-
25-
26-

i,s'-

Eklem İİaskıhklaİı

NonspesiJik aIt.ritler

Spesifik artrit]er

Klrrklar
Doğurrısal kalça çıkığl
Üroradyoloji

ürolithiasis

Böbrek ve mes'ane enJeksiyonları

30 - Bijbrek ve mesane tiİmöIleı,i

3l - Nöroradyoloj i

80



c. ü. rIP FAKü,LTESİ

1989 _ t990

İÇ HASTALIKLARI DERS PROGRAMI

Aırlahla.a,k Derslrn Konu§u : .

1_ Gİs Hastalık]arında
Muayenesi

Özetagııs Hastalık]aİI

BIonşektazi

Heİrıatolojiye .Giriş

§eİnptomatolojİ ve Karın

Dgmir Eksikliği Arreıİrisi .

Hipof iz Ön Lobu Hastaı!.klan

KoAH
Bronş Astımı

Mide Ülser ve Tiimörleri I

Tiıoid Hip€rfonksiyonu l
T:roid Hipofonksiyonu

Aplastik ve Myelofitizik Anemi]er

Mide Ütser ve Tiimörleri II
Gastrointestinal si§tem kanamalan

İnorganik Tlız]ann SolıJİıİrıasırıa Bağ]ı Akciğer H.

Megaloblastık Anemiler I- II

GuatI, Tiroid Nodül ve Kartserıeri, Tirpid.it

Akciğerin Diffüz İnfiltİatif Hastalıkları ve Sar.
koidoz
puımoner Tromboembolizm

Barsağın İnflamatuar Ha§tatiklan
Kalsirum Metabolizma$ ve Bo4trlslğğ,tı.:: -- - j

2-
t-
4-
5_
6_
7-
B_
9_
10_
11 -

13_
14 _
15 _
16-
I7-
18 _

ı9 _
20_
27-

sl



22-
23_
24_
25_
26_
27-
28_
29-
30_
3t _
32_
33*-
34_
35-
36_
37_
38_
39-
40_
4l-
42-
43-
44-

45_

56-
57_

Paratiroid HastaLklan I

LenfomaJar

Malabsorbsiyonlarrve Paİkreas Has. I - II

Akciğerin Ttimöral Hastalkları

Hemolitik Anemilel I-II
surrenal Medüla Hastalıklarr

Plevra Ha.sta]*]axr

Mediasten ve Diaf rağma Hastalklan

Kara4iğer Fonksiyon Testlerinin Klİnik Önemi

Akut ve KIon:k surrenal Yetm€ztiği

Multipl Myeloma ve Plazma Diskİaziieri

Sarılık
A]rut ve KIonik Hepatitler

Pulmoner H,iperta.rısiyon ve . KorpulmonaJe

Lös€miler I - II

Ürik Asi Mdtabolizması Bozuktuklarr _ GIIT

Akuit solunim Yetmezliği

Yetişkirierin Solunum Zoıluğu -Sendromu

Hepatosplonomt8aJileI, Hemakromatoz

Diabetes Mellitııs I-II
polisiterniler

Karaciğerin sirözu, Portal l{ipertansiyon ve As-
sid I-II
olganik Tozların Solunmasına ve Kimyasal Mad-
delere Bağh Akciğer Hast.

slvrl Elelrtrolit, Asit Baz Denge Bozukluklaxr I

Kardiyoj enik Şok I-II
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58-
59-
60-
61 _

62-
63-
64_
65_
66_

AteIoskleIotik Kalp Hast., Anginapektoris

Akut !İibrek Yetİneztiği I - II

Dia|iz

Akkiz Valvi.iier Katp Ha§tahkıafı, Mitf aI DaIhğı,
l,4ütral Yetmezliği

Perikarditler l

Kollagen Dohu Tiastallklara l -.I!

Sıvl Eıektrolit, Asit Baz Denge Bozuklu]dan II
Akut Myokard İnfarktüsü I - II

Alrkiz valvlilel Kalp Hastahklall, Aorta, Pulmo-
nel ve TriküSpit Valv. Hastahklan

Klonik BöbIck Yetmezlİği I - JI
Kollagen Doku lrastalıklarl
Romatizm,ıl Ateş

ınfektif Endokardit
KaTdiyomyopatileI ve Kalp. Ttimörleri .

Böbrek Transplantasyonu

Beilçet Hastal]ğı

Genel Taı,tıŞma

Hemorajik Diatez I-II
Diabetiı] Akut ve Kroı]ik Komplikasyonlan
Kalp Yetmezliği I-II
İ<araciğerin Tümörleri ve KaIaciğer Komast
IIipoglisemi
Üriner Sistem EnJeksiyonlan ve İntersisyel Nef-
ropatiler
Hemorojik Diatez IrI
EKG ye GiriŞ I - II
Hipertan'siyon

Gl,omeruJopotilex I - u

67-
68_
69_
70_
7L _

73-
,l4 

-
46-

48_
49-
50-
51 -
52-
53_
54-
55-
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c- ü. TIP FAKİjI,TESİ

ı989 - 1990

KADIN-DOĞIJM DERS PROĞRAMI

AnlsbJacak Derslm Konü§u :

Endometriozİs-Adenomyozls

Genital Sistem İnfeksiyonlan

Genital Organ Anomalileli

Patolojik DoğlİnlaT

Doğrım MüdahaJeleri

Trofoblastik Hastalıklar

Dış Gebeıik

Gebelik ve Diabet

Gebelik ve Kalp Ha§tahklan

Pelvik RelaJrsasyorı]ar

Menapause

vu]va-Vajen Hasta]ıkları

cerrıix Hastalıklan

toxemiter

Myorİıa Uteri ve sarcoma ut€ri

EndometriumıD Proalgn lf,zyonları

over Tiiniirleri
ınfertuite

Yenidoğanrn Balüıİru ve Fötal Asfixi

İntrautrin Gelişim Bozuldut]an

İnduction + U,teru§un Koİüra.k§iyon BozuHuktarı

1_
2_
3_
4-
5_
6-
7-
8_
9-

10-
11 _
72-
ı3 -
14-
15-
16 _
l7_
18_
ı9-
20_
zl_

ü



22 - Aıatomtk ve Embriyoloji Geklişme

23 - Menstruasyon Fizyolojisi

24 - Gebetik Fİzyolojİsi

25 - Doğum Öncesi ve Sonra,sı Bakun

26 - Ameliyat öncesi ve ş,onrası balnm

27 - Norma] Doğuİn

28 - Erytroblastosis Fötalis

29 - Pyeliti§ Gravidarum

30 - Placenta Prevıa

31 - Dekolmarı Placeİlt€r

322 - Genital Tbc

33 - İIyperemesis

34 - Puberta ve Adöl€aarrda Giiriiüen Problemler

35 - Amenoreler

36 - Aile Planlanası

37 - Disfonk§iyona] Uterin Kanaİnalar

38 - Postpartum Kanamalar

39 - Gebelilde İnfeksiyoıılaı

40 - Eidramnios+Kordon salkına§ı

41 - ob§tetriı,de şok
42 - Abortu§lar
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c. ü. TIP FAKü,LTESi

19t9 _. 1990

DÖNEM IV GENbL CERRAıiİ TEORİK DERS PROĞRAIII

Anlatı]acak Dersin Konusu :

1-

4_
5_
6-
,l_

8-
9-

10 -
11 -
12-
13 _
14-
15-
ı6-
|1 -
18 -
19_
20-

Celİahi Enfeksiyonlat ve Anamnez ,

srVI - Elektrolıt Dengesi

Şok ve Tedavisi

YaIa İyileşmesi

İngııinal Herniler

Akut Kann ve Travİna

Akut Apandisit

İntestinal obstrüksiyonıar

Dudak - Da,mak Yanğı
peritonit

Kann İçi Abseleri

Karaciğer Abseleri
yanık ve Tedavisi

Yan]ğln Geç Komp. ve Tedavisi

Özofagus Hastaııklan

Peptik Ülser - Fizyopato]oji§i

Peptik Ülselin CeIr. Ted. İlk.

Postgastrektomi sendromu

Mide karsinomasl

ü§t G.i,S, Kaııarııala,rı

güı



27-
22-
23-
24-
9R-

26-

28-
29-
30_
31 _
32-
33-

Akut kronik t(olesistit

Karaciğer Kist Hidatiği

Tlkanma saIılığl
Portal Hipertaıısiyon

Greftler-F'ıebler

cerrahi DalraJr Hastalrklarr

Kolunrın Beni$ı Maıign Tiim.

Anorektal Hasta]ıklan
pankıeatitleT

pediatrik ceEatıi

Memenin Berrign , Malign Hgst.

TiIoid Bezinin Benısn _ Malign East.

Alt Ek§tremite varisleri

8?



C. ü. TIP FAKü,LTE§i
1989 _ 1990

PEDİATRİ DEES PROĞnAMI

Arıla.tılacak Derstn Konu§u :

1_
2-
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
10-
11 _
|2_
13 -
14_
15_
16_
l7-
18_
ı9_
20_

Büyiİme Gelişme

sıvı-Elektrolit Tedavisi

Besıenme

yD ve hirnatiirenin özellııleri
Menetıj itlcİ

Beslenme Bozukluklan ,

Akut Romatizİnal Ateş

Aşılar

Tbc.

Tbc Menenjit

KaJp Yetmezıiği ve Tedavisi

Nütrisyonel Anemiler

streptokok Enf. ve Ktzı]

Difteri

Endokarö.tler

Miyoka,rditler

YD sanlıklarl
Akut Hepatitler

Maıabsorbsiyon sendromu

Metsboıik Hastaı*]ar

8E,



2L-
,,
23-
24_
25-
26-
27-
2l3 -
29-
30_
31 _
32-
33_
34-
35_
36_
31 _
38_
39_
40_
41 _
42-

perikarditler

YD Teta,ııozu

soiit€I Tiımörıer

LiisemileI

Kronik Hepati,tı€r

Kızamık ve su Çiçeği

Kaba}ıİak

Diikiintiilü Hastalık]ar

Ansefalitler

Poıiomiyelit

Immiinolojiye Giriş
ttıpotlrotdızm

Diabet ve ketoasidoz

Hipoparatiıoidizm

Hiperparatioidizrn

TalasemileI

Immi.in sistern }ıastaJık]arr

Raşitizrn

Kan Gruplan ve Trarısf. R€al§.

AGN
Üst ve Alt So]ıınum Youan Enfek§iyonlan
Akut Gastroerıteritler

89



1-

c. ü. TrP FAKÜLTESİ
19t9 _ 1990

ADLİ TIP DERS PROĞRAMI

Anlatııa,cak Dersln Konu§u :

Adli Tıbbın Tanıml - Doktorıaİ]n Adli Giirev ve
sorumluluılan

Kimlİ.I( Belirtimi

Öıiim, Öıüm Çeşitleri ve Agoni

Öti.imün Elken Belirtileri

Öıiimün Geç Belirtileri - Ölü MoİluEıı, Öıii xatı-
lığ1, Çüri.ime ve İstisnaları

Adli otopsi

Birden Öliimler

Birden Ölürr er

Yaralar (Adli Travmatoloji)

Ateşli silah Yaraları

Yara İyileşmesi, Adli Şifa, Tıbbi Şifa
Adli Rapor Dlizenlenmesi

Yanıklaİ

Elelrtrik ve Yılürım Çarprnası

c.ebeıik

Doğum

Çocuk Diişürme

Çocuk öldürme

Ahleka kErşı yapılan srıçlBr (Hlİnon, lİvata)

3-
4_
5_

6_

8_
9-

10-
ı1 -
L2-
13 -
14-
ı5 -
16-
17_
18_
19-

00



20-
27-

23-

Seksüel sapıklıklar

Adü psikiatIİ-Cezai ve Medeni Ehliyet

Adli Toksikoloji ve Toksikolojik olgııIarda Mater
yal Alım ve Laboratııara CRinderme Metodlarr

Laboratuar; " '

a - I€keler, Kaİı gruplarl, Mekonyum

b - otopsi
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1989 - 1990 DERS YıLI DöNEM Iv HA{,r SAĞLIĞI

D€as Konulan

Hastaltk ve sağlık

Haık sağıı& Biliİrılerinin Doğuşu

Tedavi Heıİiİn liğ.inin Gelişiİni

Koruyucu Hekiİdik İlketeri

sosyal Hekimlik

Hekimlikte Çağdaş Görüşler

lnsatı b,ltoıoJısr

Çevre sağlığt

İçrne ve Kullanırıa Suları

Ilirlerıme ve Atrİ]ar

vekttirler

Hava Kirıiliği
Sağlğn korunmasında beslenmenin önemi

Yeterli ve Deİıgeli Beslerıme

Toplurn ve kişinin beslenme durumıınrın saptaİıması

Risk gruplarrnda beslenİno

Tiırkiye'de beslerıme soru.rı]an ve çözıim yolıart

Besin sanitasyonu

Erken .tanı ve kemoproflaksi

Erken tanl ve kemoproilaJrsi

, sağlık Eğitimi

Tiirkiye de ve l)iiJty8'ds Niİftı§ soruİılgrı - Alıe Plarıla-
ma,sı Hiürretlerİ

Karıu Yönetiııri İlkeleri

9ı



sağIlk Hiznetıerİrıde Örgülenme

sağhk İnsangi.icu

Ttirkiye'de sağlık Hizmetleri ve Sağlü Dtizeyi

Çeşitli ükelerde sağlık yönetimi ve sağ]* dijzeyi

sağıık hizıİıetlerinde f inansman sonıİlu

Bilimse] yöntem ve istatistik

Araştırma planıaması ve aşarnaları

Deney planlaması

önerrılilik testleri

Türkiye'de Ana-Çocuk sağlı& sorunlan

İş sağIığı ve meslek hastalıklan

Kronik hastalıklar epideiniyolojisİ

Kalp-damar hasta]arında bes]erıİne

Btibrek » »

GiS»»
Diabette »

KarıseIleTde »

İşçi-sporcu ve yaşl aıda »

ŞişmanlıJr-zayıİltk

oku] sağlığı

Temel s8ğlık Hlzmetleri

sağlık Ekonomisi

sağlık Mevzuatı

Sigara, alkol ve uyl§turucu bağunlıbkları

YaşIılık soruİıl8İı

Doğaı afetler sırasında §8ğı* hiuİıetleri

Kazalar
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Derstn Adt

DöNE}I- tv. STAJ PRoĞnAMI

( r9E9 - 1990)

25 Eyliil
17 Ka§tln

zı Ka§tm 29 ocak 26 Mart 2l May§
12 ocak 23 Mart 1& Mıys 1 Ha.dıaı

Çocuk sağlığı
ve Hasta]rklart İ .IV III II

Iç Ha§tahkları II Iv III

Genel cerrahi ve
Adli Tlp IlI II IVI

Kadrn Has. ve Doğ. ve
Radyoloji IV III II

Halk Sağlığı (Teorik) I-II.III-IV

NoT

1 - Genel Cerrahi toplam staj süresinin jlk 6 ha.ftasmca,
Adli Tıp kalan 2 ha.ftada yapılacaktlr.

2 - Kadn Hastalıklan ve Doğum, toplam staj'süTesinin
ilk haftasmda, Radyoloji ise ka_la.rı, ? ha"ftada yap acaktır.

3 ._ 21 Mayıs - | HazjJan afasrnda tilİn gfuplaf biİarada
2 hafta süreyle Hark Saslıgı dersleri veril€cektir.

4 ..._ Ştaj smavlarr stajrn son l :Ieya 2 gününde teorik ve
pTatik o1aIak yapdacakhl.

94
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c. Ü. T. F.
1989 . 1990

DÖNEM . IV SINAV PROĞRAMI
I

DER§İN ADI

HALK SAGLIĞI

l. YARIYIL
vİzEsİ

lI. YARIYIL
vİzEsİ FİNAL

13 t{aziran 1990

6 Hazitan 1990

BÜTÜNLEME

4 Eylii! l990
(Saat 10.00)

3 Eylül 1990

(Saat 
'.o,GJ)

11 Eyliit 1i ill
(Saat ]o.c\] )

İNCILİZCE

1 Haziran !990

13 Arallk 1989 16 Mavls 1990

20 Ara]ık 1989 23 Mayıs 1990TÜRK DiLl

ATATÜRK ILK.
l,e İNKIL. TAR 22 Kaslm 1989 l8 Nisan 1990 2'I Hazjran 1990

13 Evliii l9]C

(saal 10.@)

GÜZEL SANATL,AR

BEDEN EĞİTİMİ
27 A.ralık 1989 2 Mayıs 1990

(o
(rl



II. srAJ SINAVLARI IİER STAJIN soN BİR, veya
İKİ GIjTYüNDE TEoRİK ve PRATİK OLARAK YA_
PILACAKTIR.

III. STAJ BÜTÜNLEME SINAVLARI

Çocuk Sağh& ve
Hastalıklan ... . ı0 Eytiit 1990 (saat 10.00)

İç Hastalıklan , ..

Genel cerrahi ...

Kad$ Ha§talıIdan
ve ryrm ... ...

Radyoloji ... ... ...

Adli Tıp

5 Eylü| 1990 (

12 Eytüı 1990 (

»

»

»)

»

t4 E'ylii} 1990 ( » » )

6 Eylül 1990 ( » » )

7 EylüI 1990 ( » » )
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DÖNEM - Iv
I ve II. YARIYIL HAİTALIK DEBS PR(rcnAi[I

(1989 - 1990)

9.30

,.0.20

ı0.30
ıır0

ı3.00
[3.50Giinler

Pazarto8l

Sslr

Çarşomba İngilirce İngilizce

Sa8t 8.30

9.za
15.00

l550
10lıo
ı650

T

T

Atatürk
İ|,keıeri

ve lnk. T

ı4.00
ı{.50

J

J

Güz. sa!.
ve Bed. Eğ

J

Klinikte
serbost stej

A

s

s

T

A

A

P€fş€mbe

Cumı

JTs

s
ao\ı

A

Türk
Dili
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DÖNEM v oRmPEDt vE İaAvMAnöI.oJı
DEBS PROGRA]uI

Antstılaaak I)eTSin KonıJsu :

l - Kınk tanıst, §ıruflandınlması, luıık beürti ve bul-
gulan, kınklarda i.lk yaldlm ve genel tedavi pren-
sipıerİ, kİnk iyileşmesi devreıeri ve etkile]ı€n fa}-
törler, krrrk komplika§yonlarr.

2 - Doğuştan kalça çıkiğl.
3 - oİnuz kuşağl kınk ve çüıklan ve Wmuşaı( doku

travmalan.

4_

5_

omuz eklemirıin patolojileri, omıız çıkığ, hrıİnerrıs
kırı.klan.

Dirsek eklemi, ön koı kırıkl&r (Ek]eİn içi ve ekıerİt
dışı kınklar)

Eı bileği kınk ve çüıtlan, El kırü ve çıkıkları.
Postibel hastalıklar, skolyoz.

Ü§t odrerrrite konjenital anomaılıeri, tortikotu,s
spine bifida, akondİoplazi, osteogenezis imperfecta
altropripozi]s multipleı( congenita.

Alt erdremit€ kongenitaı aİromaJilerindeıı D. çaİl)ü
ayak D.coxa varo, D. diz çıırığ,ı, D. Metatoru§.

orİıurga kJrtk ve çüülan, petvı§ klnklan.

Tİavmatü kaı@ lurtğ, İemuı boFın ve trok$rıte
rik kıIıkları, clsim ve alt rIç ırrrıkıarı.

Diz yaralanmalan, menİskils yırtılkan, tibİs ıırü.
lan, ayal( büği ayak lunk ve çlülı<tan.

Epiİlz hastaıtkıan

Poıİomİyelit

c, P. ob§tttrık8ı pa,raıiri v€ dlğğ nöroıojlk hes-
tılıkler.

6_

8_

9_

ı0_
11 -
12-

ı3-
ı4_
ı5_

ıOı



16- Periferit sinir-tendon yaralaıımalan V. İK ve T-{
comp. sendTomu.

Kemik ve Eklem enfeksiyonlart.

osteoartiktiler tiiberktilozlar.

Çocuk Kırı}ları.
Kemik Ttımörleri.

Aıçı uygulamalan.

Ameliythane pfatik. : "';:
Rtintgen saati+genel tekİar. 

l

17-
18 _
19 _
20

?7 -.
22-
23_
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DERMAmLOJİ ANABİI,İM DALI DÖNEM V
DERS PRÜnRAMI

Anlablacak Derdn Konusu :

1_
2-
3_
J_

5_
6_
7-

Derinin Histopatolojisi ve Elemanter r€uyon]'at

Met-.ria Medica

Derinin Pizyoloji§.

Veneriyen Hastalıkler

Mantar lIastahk]an

Mantar Hastalıklan

Deİi TtimörleIi ve Prenka.n§€roz DeIi Hastahklart
ve Prenı<aDseroz Deri HastaJlkları

urticaria

I€pra, deri Tbc

Derinin bakteriyel Hastahkları

AlleIjik Dermatozlar

8_
9_

10_
ıt _
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Na}Rou»İ ANABİiİ.İM DALI DÖNEıtl,v
DEBS PROĞRAMI

ADIıtıracok Deı§tı Konu§u :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

|2.

Nöroanatomi ve ]okelizasyon

Nörodia€nostik yöntem]eİ

serebrovasküler hastalıklar

Epilepsi

Koİrıa

Demans

Peiiİerik nöropatiler

MyopatileI

A al<siler

Tremor

vertigo

Başağnsı
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nöxBıu v ıTR DERS rnoĞnıılı

DEES KoNUIltRı

_ Fİzik Tedavi Rehabilitasyon kavramı

- Fizik Tedavide kulıanılan Tedavi yönternleri ve F'i-
zikseı Ejarılaİ.

- Hemupleji R ehabilitasyonu

- PaIapleji Rehabilitasyonu

- Romatİ-zrnal hastalıklann genel iizeılikJeri ve sınıf-
landınlması

- Rom8totd Arthİüıs ve Rehabilitasyonu

_ Ankilozan spandi]iti§ ve R€habİıitasyonu

_ Dejenerativ ost€oartritis ve Rehabilitasyonu

- ortopedik ve Travmatoıojik hastalrkıarın Rehabili-
ta.syonu

- Be] ağr§ı sendromu ve Rehabiıitasyonu
_ Perüerik Facial Parnllsiler ve Reı!8bltıt5ryrr
_ Nonartikiıler Romatizm8Jar ve Rehabilit€syon

_ Pouomiyeıiti§ ve Relrabilitasyon

- cerebrel Palsy ve Reııabilitasyon
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DÖNEM V PSİKİYATRİ DERS KONU BAŞLIKLARİ

- Psikiyatriye GiriŞ, Tarihçe,

- Psikiyatride Sınrflandrrma,

- Psikİyatrik Bozuklukların Tipik İşaret ve Belirtileri,

- Hasta-Hekim İl§kisi,

- Ruhsal Giizlem,

- Dinamik Psikiyatrinin İıkeleri,

- Güdiilemeli Davraruş,

- En8ellenme, Çatışma, Anksiyete,

- Benlİğin savunİna Dtİzeneklerİ,

- Ruhsal cinsel, Ruhsal-sosyat Gelişim Dtinemteri.

- Şizofrenik Bozukluklar,

- Paraİroid Bozuİlu]dar,

- Affektif Bozuk]uHar,

- Nevrotik Bom]_klulrıaf ,

- oigani kMental Bozuklu]dar,

- Çocukluk Çağ Psikiyatrik Bozuİdu}ıart,

- Acit Psikiyatri,

- Konstııtasyon Psikiyatrisi,

- Antipsikotikler,

- Antidepresifler,

- Anti8nksiyete tlaolar,

- Liwum Tuzlan,

- Psİkot€rapiler (Bireysel, Grup, Aiıe),

- Eloktrokonviidsif Tedavi,

- Davranışçt Tekİıikıer,
_ Dinamlk P§İkiyEtrİnjn tıüeıerı.
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KBB ANABİLİM DALI DÖNEM V DERS PROĞRAMI

Anıatrlacak Dersln Konu§ı :

1 - KBB Muayene Yöntemleri ve İşitme Fİzyolojisi

2 - Drş Kulak Yolu İIa§ta]rktarı

3 - Akut ve Kronik orta Kııak EnfeksiyonlaTı

4 - Enfektifotojen koİnıikasyonıax

5 - oI(E, otoskleİoz, Presbiakuzi, Akustİk Travma,
ototoksisite

6 - Prelinguistik Dönem İşitme Kaylplarl ve Kongeni-
tal Kulak Malformasyon]aiı

7 - Denge-Fizyolojisi

8 - Vertijnöz HastaLkıan ( Meniere hst. vestibii]eI
Nörinit, BPV, Temporal kemik. frak, Labirentit,
Akustik Norino

9 _ Akut ve Kronik Rinitler, Nazal Polipler _

10 - Sinii"itler ,ve Komplİkasyonlarl

11 - Epistaksis ve septum Daviasyon]aİı

12 - Nazofarenks hastallktArı (Ad.,Hij. ADjioJİbrom,
Nazofarenk ca)

13 - Larenks Hastalıkları ve Trakeostomi

14 - orofaJenk§ Hastalı]r.lan (A. ve Kr,. Tonsillit, Komp,
Lud$rig A{iil, vincent Anjtni, Tonsiuektomi ve
Adenoidektomi)

ı5 - Ti.ikriık Bezl Hastal*ları

ı6 - Fasıe] Paraliziler

ı? - Boyunda Kı ıeler ve Ayıncı Tanı İtketeri

ı8 - MaıGiııoFasia Travmalar

ı9 - or8ı Kıviteİıİn Mııkozaı l€zyonırİı
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cöz ışartıııu peır nöxnM v Dtıts rnoĞnlıırı

Aıİetdacak Defsin Konusu ,:

1 - Göz Anatomisi

2 - Göz Muayene Yöntemleİi

3 - R€frat6iyon Kusurlarr

4 - Kapak Hastalıklan

5 - Konj onktiva. Irashlıklarİ

6- Göz Yaşr Yollan Hastalıkları

7 - Kornea Hast9lıkaln

8 - orbita HastaJıklan

9 - Katarakt

10 - uvea HastElıkıon

ll _ Glokom

12 _ Şaşılıklar
13 _ TravmaJar ve Giiz İğ Yabancr cisiİnteri

ı4 - Delrolman ve göz içi rtımörıeri
15 - Optik Sinir lrastalıklan
16 _ sistğnik Hastalıklar& ve Göz Buİgıılan
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NöRoşİRtİR t ANABİLİM DAıJ f(rNEM- v
DERS PRoĞRlt]uI

Anıahlaca,k I)ersln Konrısu :

1_
2_
J_

4_
5_
6-
7_

Nöroşirürji'de,t€şhis rıretodlan

kafa travmaları

splna] travmalar

Beyin ttıİnöİlerİ

spinal ti..ımöIler

servikal, toıssik ve lomber diskler

Beyin ve omirİıiğj_n vaskii]er hastalıklBrı

Konjinitaı aııomaliler
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Ünoı,o,ıi ANABİLİM paır pöxpM v
DEn§i PR(rcRAJuI

AnlatıIaa9l( Dersin Konusu :

1-
,-
3_
4-
5-
6-
7-
8-
9_
l0-
11 -
12-
13 -
ı4-
15-
16_
t7 _

lM ve semptoİrüan

Üroradyoloji

Konjenital Anomaliler

Nonspe§iİik Enfeksiyonlar

Genitoüriner Tbc

Gonore

Genitotiıiner Travmatar

Böbrek Tıimör]eri

BPH
prostat ca
Mesane TtnT

Testis Tmr

Taş Hastalığl

ınfertitite

İntraskrotal Kitlelel
İnmemiş Testis

obsttiriiksiyon ve Staz
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ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI DÖNEM V
TEORİK VE PRATİK DERS PROĞRA]UI

Pratik Uyguıama

Anesteziyolojiye Giriş
preanestezik vizıt

Pnıtik Uygulama

Dengeli Anestezi

inhalasyon Anestgzisi
preanestezik vizit
Pratik uygulama

Kas GevşeticileIi

spinal Epidural Anestezi ( SEMİNER )

pleanestezik vizit
Pratik uygulama

HiPertansiyon ve Anestezi

Kardiyopu.lmoner arTest ve ıesüsitasyon
pleanestczik vizit
Pratik uyguıarna

Premedİkasyon

Endotrakeal entübasyon
preanestezik vizit
Pratik Uygulama

Anestezi sırasında göriilen komplikasyonlar

ok-sijen Tedavisi
preanestezık vizit
Pratik uyguıama

ıl1



Postop ane§t€zi komptikasyonlarr

lokal Anestezi
preanest€zik vizit
PrBtik Uygulaİna

sıvı Elektrolik ve Kaİr TIansflizyonu

IJokal Arıe§teziı<ler ve Etkl Mekaİılzİnası

sEMİNER

pIeaııestezik vizit
Anestezi ve Diabet
preane§tezik vizit

l|2,



DöNEM Y İNFEKSİYoN HASTAğII(IIIR I
DERS PnOĞBAMI

K0NU BAŞLIKLARI :

l - Akü Viral Hepatit

2 - Sa]ııonella Enfeksiyonlan

3 - Menenjitler

4 - staphylococcus Enfelrsiyonlan

5 - s treptococcus Enfeksiyonlan

6 _ Şalbon
7 - sıtma

8 - Tetanoz

9 - Tlıbeİküoz

10 - Brusellozis

11 - Akiğer enfeksiyonları

12 - Sepsis

ı3 - Akut İshaller

14 - Kuduz

tı3



DÖNEM v sTltJ PRoĞBAİıI

st8jıar

üz

K.B,B

ortopedi

Dermatolojt

NöIoşirürji
intanlyo

6 Kaşm
ı Aİılü

II

III

Iv

vI vI vI vİ

vII vİl

9 lFrklh

3 (agm
4 Aıal*

29 ırfaJrl

l Oca&

26 Oc8k

ı2 Man
6 Nı!8n

12 §ubıt
9 Mın

9 Nılglı

4 l ıyıı
Z i[ı!,L
ı Hdıın

I

II

III

IIII I I

Nöroloji VII vII vII

Üroloji vIIl VIIl vIII

Psi]kiatri 25 EYLÜL - 6 EKİM (Tiirn Gruplal)

It II lI II

III IİI III III

Iv Iv ry

vI vI vIi

vII VII vIt

vIrİ VIII VIu

Il

III

II

III

IvIv

vI

ry lv
Anestezi +
FIR

un vIII

NOf : StaJ §ınıvlan her st4E bıti, tırrbhdc ya(xlı.ıhf.

I



txiNEM v sINAv PRoĞBA}!I

st4 sonu sıİıavı : staj sonu sıİıavıan stajm son gi.inü ilgili
ansbilİm dalı taıafmdan yapür.

Bütiİnleme srnavr :

Cıöz lIastalıkıan

K.B.B.

ortopedi ve Travmatoloj i

Dermatoloji

Üroloji

Psikiyatri

Nöroloji

Anesteziyoloj i ve Reanim.

Nöroşirürji

rrTR

intarıiye

18 Haziİan

19 Hazilan

20 llazir?.n

2l Haziran

22 lİaziİan

25 lİaziTan

26 Haziran

21 lİazfuan

28 Eaziran

29 l{,azftaxL

2 Temmuz

ı 990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

l990

1990

t990

r990
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DÖNEM vI

Dajnem vI, oniki ay siire iıe mezııniyet öncesi intemlik
(Aite Hekiİrıliği) eğitimi görtir. Bir yırhk €itim süresi için-
de internler aşağıda gö§terilen klinik dallannrıı derıetim al-
tında at(tif olarak verilen görevleri yapmakla sor.umludurlar.

Baştarıgıç : l Temmuz 1989, Bitiş : 30 Hadraİı 1990

st&J yapüın böIiİm : siırc§l

1. Acil cerİahi

2. Çocuk Sağlrğ ve Haştatıktan

3. Kadln HastalrklBn ve Doğum

4. iç llastalıklan

5. §g§a] Hekiİrrıik

6. PsikiyBtri

?. Elektif

2ay
2ey
2ry
2a!
2ey
ıay
1ay

Toplan 12

ı. AcİL sERvİs :

tntern doktorlar Actı servİste acil hastalarla bizr8t ilgİ-
leniıler. Aci] servise gelen hastaya İlk müdatraıeyi yBparl8r
ve müşahadelerini a.lırlar. Datıa §onra hastanın İıgitt otduğu
servısin Servis Konsuıtaİuna va,kayı ta-kdim ederler. Acİl ser.
viste 24 saat §ire İıe nöbet tııtarıar. Müteakip 24 saet İrsti-

rBtıat ederıer. YtIe ikİ ayıık §t8jt8n siifesince kendİıerlrıdğr
Acİl Hastalıklar iıe iİgtıı en az blr sğİıineİ hazırlamaları is-
tenlr.

9y
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2. ÇocUK SAĞIJĞI VE IIASTALIKLARI :

Bu Anabiliİn Dalında İntern Hekimler Pediatrik Acil,
İntaniy_e, Yeni Doğan Servisi, Pediatri Servisi ve PoliİIinik
çalışmalaİna aktif olaTak katılrrlar. 16 yaşln altındal(i tiim
acil vakalann İlk müşatıadeleli interrıİer taratrnd4n a]ınrr
ve koh§tiltaır hekime dgİıışııır. Poıiklinlkte ve Aciı §ervis'te
yalrlaşık olarak bir ay kadar görev verilir. Diğer bölümrbr-
de de blr ay görev altrlar. İnterntere aynca servis nöbeti tut-
turulur.

yu}arda.ki görevleri dışnda vaka takdimi, seminerler
ve konİeranslar, ronügen ve patoıoji topıaJıtılenna ketılırlar.

3. KADIN HASTALIKLARI VE DoĞtJM :

İki ayltk staj §uresinin yaktşık o]8raır 3-üı h8ftası poıik-
linik çalışması, 3 }ıaftas1 serviste aJ<tif olar8k ha§ts bakun,
1-2 haftası da travay odasında doğum takibi şekıİnde geç-
meıİtdil.

Ioİnik çalışİnalen dışında nöbetleİ€ ıgıan int€E er, se
miner hazırlaİna ve seminer dİnleme, makale saatiııe iştirak
etme, korısiiltasyonlar ve v8ka takdtİüerine katılma gibi gö-
revleri üstlenirler.

4. İç HASTAIIKLAR I :

İnternJer k]inik ve poıikıiniğinde çatşmarara katürıer.
Aktlf ola.rek servis çalışmalarr a,ışında gece nötıetine kahlırlaI.
Ma,ı<ale saa,ti, vAkr takdimi, rontgen ve patoloji s€&ti, seİni
ner ve konferaI§lara katılırlar ve gerekirse buralarda aktif
olarak görev alulaİ.

5. . KIRSAL .HEI(İııı;tx :

Halk sağlığı Anabiıim Daıı Başkentlğı d€rretİmiİıde, ln-
tern tİğİ€rıciıer iki ay §üEe iıe Kırsal Hekim]ik stejını yapar-
l8r. Bu ,§tlİq zarfhda ti,ğreİrct, btr sağlık ocağınd8 kalır. İn-,-
tern doktorıar :

ı20



.a) Ocak çal§malarrnjı katılırlar ve kendilerine veıi1-
miş olaİr internlik dosyasındaki .pIograIru uygularlar.

b ) Ocak hekimi, bölge başkaJüı, hastane uzmanları ile
geTekli konualrı tartışıTlar.

c) Devamh olarak bir sağhk ocağnda kalır}ar., '

d ) Bilinı dah üyeleri ile tartışmalara katılrrlar, semi-
nerer hazır]arlar.

e) Halk Sağlığı ile ilgili bir konud.i biT çaıJşma raporu
v earaştırmayı bilimsel kura]lar çelçevesindc hMırlarlaı.

f ) Her hafta sonu saha çalışmaları ve akademik çalış-
malara ilişkin konulann taıİtışıİdlğı Anabilim Dalt toplantl-
sına katılırlar.

c) Adli Hekimlikle iğili olarak bilgileri ve bu ,arada
geçici ve kesin rapoı yazmayı öğrenirleı.

Her intern doktorıın bıııınduğu Sağıık ocağmda 5 haf-
talık sürenin sonurıda çalışma sonuçlan sorum]u eğitim yö-
neticisine teslİm edilir. Dosyalar int€rn hekimin eğitİrninden
§orumlu hekimi ve Anabiım Dalı Başkanıı&nca değellendi-
rilir.

6. PSİKİYATRİ :

Aile Hekimliği içinde 1 aylık biİ döneEri kapsar. Bu biI
aylık staj döneminde internler k]inik nöbetlerine katılırlar.
serviste yapılan vaka toplantılan ve hasta vizitleİİne katı-
hlar. Kendileri bizzat hastaları hazır]arlar. seminerler ha-
zrrlarlar. Stajlannın ortalama olara} yansmı poliklinikte
haste muayenesi ile geçirirleT.

?. ELEKTİF:

1 ayl* bir staj dönemidir. Elektif §toj, intern öğrenci,
nin İstediği bir da}ıa yaptıabiımekı€ birıikte itgüi Aıabiliın
Dalınh ve koordİn8törlüğtin görtişü alınmaJ<tadır. Elektil
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çalışma bütiin Angbilim dallarındaıı birirde yapüabilmekle
birlikte, irellikle aşağlda gösterilen Anabilim dalıarından bi-
risinde yapılabilir.

- Anest€ziyoloji ve R€aJtimasyon Anabllim Dalı
_ Dermatoloji Anabilim D8ıı

- Geoel ceİratıi Anabilim Dalr

- Fizik Tedavi ve Rehabilita-syon Anabilim Dalı

- İç Hastalıklan Anabi]im Dalı

- K_B.B. Anabilim Dalı

- ftopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

- Psikiyatri Anabilim Dalı
* Radyodiognastik Aııabilim Datı

- Çocuk cerrahi Anabilim Dalı

- I{aık Sağlı& Anabilim Dalı

- Üroroji Anabilim Dalı

- Nörolojl Anabilim Dalı

- NöroşirtİIji Anabi]im Daıı

- Gtiz Hastalıklan Anabilim Dalr

- Çocuk Sğlığ ve Eastal*lBrı Anabilim Dalt

- Kadm Hasta.lıklan ve E|oğum Anabitim I»lı

- 
ptasttk ve Rekonstriktif cerrahi Anabltim Dalt
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ı$9 - 199{ı EĞİTİM . ÖĞRETİM YILI DÖNEM vI AİLE HEKİMLİĞİ STAJ PEoGRAMI

AY l. GRırP lI. GRUP lll. GRIJP DV. GRırP v. GRırP vl. GRıJP

İ*ız
Ağü..

Çocuk sağhğ
Ve Ha5taıtkl8rı

iç Hastalıklan Kadm-Doğum kırsal Hekimlik Elektif
Psikiyatri

Acil

Acil Ce.rahi

Eyıüt
EldD Kırsal Heiımlik Acil iç Hastalıkları Kadın-Doğum

Acil cerrahi
Çocuk Sağhğı
ve Hastaıüıan

P§ikiyatri
Elektif

rı-n
Arıht Kadm-Doğum

Psikiyatrt

Elektif
Acil lç Hasta|ı,k|arı

Acil cerralıi
Kırsal Hektml,iİ ç""t jgı'ğ

ve Hastalıklan

OEıt
Şobıt

İç Ha§talrklarl Çocuk sağlığ
ve Hastalıkları

Psikiyatrl Acil Kadın-Doğum Krrsat Hekimlik
Elektif AciI cerra.lıi

bİt
lü.ı

Acil Kırsaı Heklmlik
Acil cerralıi

Çauk sağlığı
ve Hastalıkıan

İç Hastalıkları Kadın-Doğum
Psikiyatrt
Elektif

Iıyı
E Jan

Psikiyatrt

Elektif
Kadın-Doğum Kırsal Heklmlik Çocuk sağlığı

ve Hastatülan
Acil iç Hastatıklan

Acil cerrahi
},aı





YÖNETMELlK
VE

KARARLAR
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Cı m huı,lJıet Unlyersiteslnd€n :

Cumhurtyet Ünlversltesi
Eğitim, Öğretim ve Stnav Yönetmeliği

BöLİİM I
Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Clunhııriyet Üniver-
sitesine bağlı FaJri.ilte ve YüksekokullaIda eğitim, öğIetim
ve §ınavlaİda uyulacak ortak ilkeleIi saptamaktlr. Cumhu-
riyet Üniversitesinde uygtüanan eğitim, öğfetim ve srnav
esaslarl 2547 sayılı Yiikseköğretİİn Kanunu ve ekleİMe bu
yönetmelik hijkiimlerine tabidir.

Kapsam

Ma.dde 2 - Bu yönetmelik hükiim.leıi, Cumhuriyet Üni-
versitesine bağlı Takülte ve Yuksekokulları kapsar.

Tanlmlaİ

Modde 3 - a) Ön Ljsaııs : OItaöğretime dayalı en az
4 yanyıllık biİ prograİnı kapsayan, ara İnsan gücü yetiştiI-
meyi aınaçıayarı veya bir lisans progTarrunın i]k kademesini
oluşturan biİ yükseköğretimdir.

b) Lisans : ortatiğret:me dayalı en az 8 yalıyllllk ya da
ön ]i§a,rrsa dayah en az 4 yaııyıllık bir programr kapsayan
yfitseköğretimdir. Tip Fakiiltesinde ise eğitim, öğretİm 6 yıl-
ıIk o]up, ytiksek lisans dijzeyindedir.

BöLİjM u

Ka5nt ve Kabul

Madde 4 - Öğrencİlerin Üniversiteye kayrt ve kabuıle-
Ii için aşağldaki koşullardanbirirıe uyrnalan g€trekir :
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a ) ÖğIenci seçme ve Yerıeştirrrıe Merkezi tarafından
düzenlenen merkezi sınavda yeteflİ pudnı -almış 

olmak.-

b) Yabancr uyruklu öğrenciler için İsYM tarafından
açIlan stnavı kazanmlş olrrrak.

c) Ön kayrtla öğrenci kabuliinde yeterli puana sahip
o]mak. ;

d)
olmak.

Yatay Vc dikey geçişlerde gerekli koşullara sahip

Kayıt İşlemlerl

Mldde 5 - Kesin kayrt işleİİüeri, ÖsYM taTafIndan İes-
bit edilen belgelerle yine Ösyı,ı tarafından be]irlenen esa.$
laıa göre yapılır.

Yatıy ve Dikey Geçtşler

. Madde 6 - a) currüuriyet Ünİver§tesine bağlı öğre-
tim kurumlarına gelek bu tİniversiterıin öğretim kurumla-
İında]ı, gerek başka üniversitelerden yapılacak yatay gcçiş-
ler, yürurliiı(teki «Yii]<seköğretim Kurumları Arasmdaki
Örı Lisans ve LisaJıs Di.izeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İliş-
kin Yönetmellk» esaslanna göIe diizenlenir. AdI geçen Yö-
netmelik hükiıİnlerinin uygulanabiımes! içİn, heİ Fakiilte ve
YitlsekolnıIı:n Yönetim Kuruıu teraf$dan belirlenecek kon-
tenjan]&r, ders 91rnın başlamasından en geç bir ay önce
Rektörlüğe bilüIilir.

b ) Meslek Yi.iksekokulu mezurılarrnda her progrBİnrİ)
en başarılı ilk c,6 10'u, başarı notu ortalarna.lan en az 70 ol-
mak kaydryla, meslekleri ile ilgili bir dalda lisans diizeyin-
de bir öğretim progTaİnna ka},ıt oıabi]irler. Ancak, bundan
faydaJanabilmek için yi.iksekokuldan mezun olduktan sonra
branşIan ile ilgili bir alanda en az iki yıl çalrşmış olmaları
gerekil,. Bu öğrenciler de yukarıda (a) fıkra-sndaki konten-
jan kapsammda yer aırlar. Bunların sınıfa kabul edilecekle-
ri ve bunlara uygıılaIaca.k eğitim, öğretim programı, o öğ-
Tetim kurumunun yönetim kurulunca belirlenil.
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BÖLijM III

Eğitim ve ÖğTettm Esaslon

Madde ? - Faldİlte ve Yiiksekoku]larda, ilgili kurı.rllann
kararlarr ve RektiiIliiğiın orıayl ile YükseköğIetim Kunılu-
nıın (YÖK) saptayacağı ilkeler çeıçevesinde, öIgi.in, yaygrn
ve açık ijğretim ile her türlü eğİtim ve öğretim yap abiliI.

Üniversit€nln Açılış Tariht

Madde 8 - cuİnhuIiyet Üniversitesiııe bağlı FaJrüte ve
Yiiksekoku]ıarda eğitim - öğretime her yıl Ekim ayırun ilk
haftasında, Üniversite s€natosunun belirleyeceği bir gtinde
akademik törenle başlanır. Ancak, Tlp Fakultesinde eğitim,
öğretime bu taTihten önce de başlanabi.lir.

Eğitfun ve ÖFetım Döneıİrlerl

Madde 9 - Eğitim ve öğIetim dönerİüeri, Giiz Yarıyü
ve BatİaT Yarıyılı olmak iiızere iki yarıyıldan o]uşur. Her ya-
rıyıl, 70 eğitin - öFetim giiniinden aa olmamak i.İzere her
Cleıs y r başInata Üniversite Senatosu tarafından b€lirlenir.
Cumartesi, PMar ve resmİ tatİl giinleriyle, yanyı] sonu, yıl
sonu ve biiti..iJıleme sına,,r gtirıleli, bu sürenin üşındadlr. Giiz
yarıyılı bitjmindeki sınavlardan sonra eğitiın ve öğretime eıt
az iki hafta aİa verilir. Ii[er Fakij.lte ve Yüksekokul, yrllık
eğitim, öğretim ve Srnav taJ<mini yetkili kurullarıİıda karar-
ıaştıraIak, o yrlm Eylül a},ı içinde R€ktörlüğe bildirir.

Eğitim vc oğretim Süreleri

Madde ı0 - ÖğrenciJer; zyıılık ön ]isans öğrenimini
4 ytlda,
4 yıllık lisans öğrenimini ? yılda,
5 yıllık eğitim, öğretim prograJİüarmı
8 nlda,
6 yıllık eğitim, öığretim progratnlarrnı
9 yılda tamamlamak zorLındadırlar.
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Bir eğitim - öğretim progTaJlırnda başansE en çok üç
ders kaldı$ taJ.dirde, bu süTeler aşılabitiı.

Yi.ikseköğretim Kuruluİrca e§aslan belirtilen hal<lı ve ge-

çerıi bir neden olmaksuın w}andaki koşu]lan yerine getil-
meyerek öğrenimlerini tamarnlayamayan veya tamamlaya-
nayaaaklan arılşılan öğrncilerin, kunımlanyıa ilişkileri
ke§ttir.

ÖğTotln Dur

Madde 11 - Üniversitede aıersler Tiirkçe olırak verilir,
aİıcaı< yabarrct dil ve edebiyatlarla ilgili ,birliim ve anabilim
dBıtarında dersler, gerekll göriildüğii ölçüde İlgili yabancı
di]]e verilebilfu.

ÖğTetim Bİrrmi

Madde 12 - Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uy-
gııtamalı olarak yürütiilür. ÖğTetım birimi, krcdidir. Bir ya-
nytlda, haftalık dels progrsmmda yer alan kuıaınsal ders"
ıerİn her saati. l kredi; laboratuvarlanıi 4 saate kadara 1

kr€di, 5-8 saat arası 2 kİedi; problem çözümü, arazi ça,lışırıa.'
l8n, bitirme tidevi/tezi ve plöje gibi uygrılamalı çalışmala-
nn 2 saalti 1 kledi olarak değeIlendidlir. Bir dels hem ku-
ra,msal, hem de uyg:ıılErnaJı çalişnıan içeriyorsa, bu iki tuİ
çalışma için hesaplaJracak .kİedileTin toptamr, o dersin kre-
disini oluştunır. Toplam mezırniyet kTedisi, her Fakülte ve
Ytiksekokulun kendi yönergelerinde belirtiliı.

BöLİjM Iv

ÖğTenct statii[erİ

Madde ı3 - Üniversitede tam zamaJıh öğIencitik esas.
ttr. BiI öğrencinin haf,tada alaca& derslerin stıre olaIa-lr top-
laİnı 36 saati geçemez. Ancak, öğrencinin devaİrısulık üşın-
da biİ nedenle başansız olup tekrar ettiği dersleı, bu toP
laın saatin dışrndadıf. Öğrenciler, her yanyıl/yIl başında
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deıs progTaıııEJ yaparken, öncelikle geçen i larda başdiısrz
olduklan dersleri, datıa sonra daıırşmaıurun da önerilerini
göz öni,ine alarak, o yanyııda/ytlda açüıp aldbilecğ dersIeri'-'
«Ders Kaylt F'işi» ne yazar. Ders Kayrt Fişinin, haıç makbu-
zırnrın, ders kdrtlaTının ve gerekli görülen diğer beiğelerin,
akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili yerlere t8sliİii "
edilmesi zonuıludur. Bu işlemleri, ilgil yönetim kuruluıun
kabuı edeceği bir özürü olmak§zrn zamarunda bitirmeyen
öğrencinin başvurusu kabul edi]mez. Öğrenciler, her y'anyıl
başulda kayıt yenilemek zorundadJ.rlaJ_.. Kayıt yenilemeyen
öğrnciter o yarryıl/yıl, eğitim, öğretime Ö.eyam edemezler ve _. 

.

bu süre, eğitim, iiğretim süresinden sayılrr.

Özel öğrenci

Maaıde 14 - En a,z lise mezunu olup, belfuIİ konularda,
bilgileriıri arttlImak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgit bi-...
Iim yöneticisinjn uygun görüşü ve Yönetm Kurıİunun kara-
rt iıe, her yaTıyılda en çok iki derse tizel irğTenci olarat gi-
rgbilirler. Bu öğrencilere, not, kİedi ve diploma veri]mez;
ancaJr istendiği takdilde, izlediği - 

dersieri belirten bir belge'
verilebilir.

Dersler

Madde 15 - Dersler, bir yarıyü veya, iki yarıytl 
_ süre]i

oıaraJr diizenlenil Fakülte ve Yüksekökul rurullan, ytık-
seköğretim Kuru]u talafından her yarıyl] için tesbit edilen
deTslere ve belirlenen ilkelere göre, progTamlaTma koyacak-
lan ders ve uygu]amalan; aynca haftalü plograİna bıtla,
maytp si.ilek-li okutulacak derserle, uygulama ve stajlarla il-
gili dtizenteıneeri yapabilirler . ve Rektiirliik ona]nİıa suİlar-
laİ. Fakiilte va Yüks€t@ku]lar, gerekirse ön koşuilu.dersle-
rini özel yönetmeliklerinde ya.da yö.nergeleıinde be]iıtillerğ1.

Dsn§manla,r

Madde 16 - Ögrencilere, ğitİm ve öğretiİn konularnda
karşılşaca.klan problemlerin çöziimiinde yardımcı olİnak
i.izete, ders yılı başlaİnadan önce, -bdlttn başkantarınm ]16zl-
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lı öneli§i göz öniıne alınaral<, FBıİtilte ve Yiiksekokul Yöne-
tİİn Kuİıı]lsnnc8, ilgili böttünün öğretim elemaİılaİr arasın-
drn dr.rr,!şİİrffrlar görerrlendiriıir.

Daruşmaıüann görevıerİne ilişkin ilk6ler, Fakiılte/Yuk-
E€kokul Kurull]Bn tarafındarı eynca bellrleniİ.

Devan Zoruııhğu

Ma,dde ı7 - a) Folklor, sportif, kiİltüre] ve bilİms€ı
laıJiyetler gibi alaJr]arda tiniversiteyi ternsil eden öğrenciler
hariç, her öğrenci, kuİamsal dğrslerin en az 0h 70'İne, uy-
gıııamatann erı M o/o 80'ine katılİnak zonındaür. Bu koşulu
yerİne getirmeyen öğrenci, o dersin yanyıl/yrlsonu ve bü-
tlİııleme sırıavına giİemez. Kuİarİısal ve uyguıamalt *rsunla-
n aynhıayan dersler, devam viııçi.ıınıuluğ,iı açEmdan kııram-
sıl deısler gibİ değerlendİrilir.

Ders soruİnJu]an, ad okuyaİalr, irrıza topıayaraI( ya da
u}Eun bir başka yöntemle, her ders lçln yoklamalorı yapa-
ız,k, yoklamo defterine işlemek zonındadır. Bu yok]aİna def-
terıeri ve liste]eri en az iki yıı saJ.laİur.

b) Bir öğrenci aıİruş olduğtı herharıgi bir mesleki seç-
meıi dersten başarr§ız olduğu taJ<dirde, lsterse bunu İzleyen
yrtda, itgiu Yönetim Kurrı.lıınun karanyla, yerine b8şka biI
seç(ııou dgrs alabilir.

irün

Madde 18 _ YiikseEöğretİİn Kunııunun 83.36363 sayıIı
t8J8rı İle belirl,eİı€n hakıI ve geçerlİ nedeııler sebebMe öğ-
rerıine devam edeıneyecek öğİİKJiler, bqsvıırduklan takdir-
de, ilgili trh;ıçilıte ve Yiiksokoku] Yönetim Kurıılrınca bir ve
ya tki yanyıl İzİİüIi sayııabİıirler. Öğrencİnin datıa önceden
k8bu] edilir hakL ve geçerli nedeni devaİn ediyorsa, ilgili
Yönetİm Kun JıEıca tekraİ izin verİ]ebilir; ancak bu izin, iist
iİste iki def8d8İı fazla olamaa. Öğrencinİn ma,zereti n€dedy-
le izinli olduğu bu süreıer, eğİtimösetim süresine soyılmaz.
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Sınıvlır ve Bışaıı Notu

Madde 19 - a) Üniversltede ;başan, dersin özelttğlne
göre, yazılı, st zlü ya da uygrılamalı olrorak yBp arı sınavlar
ile saptanır. vars8, staj, proje, bitirmetezi ve dlploma ç9Ilş-
ması gibt özeuiği olan çalışmaJar, ilgui bii,li.im vey& anabium
dalınca dğeılendiriliı. Diinem sonu srnavan, her yanyıin
sonurrda; iki yanyıb,kapsoyan derslerin sınavlan ise, batıar
y8nyılırun sonunda yaprlır.

b) Her deıs için, her yarryılda bir ara sınav yepür.
Bir gi.inde biTden fazla ara sınav yapılamaz. Ara, sınav §oDuç-
ları, sınavların yapıldtğl tarihten itibaren iki hafta tçinde
duyuruluı. Ara sınava girm€rniş olanlaİ, maz,eretlerinİ en
g€ç , ? gİin içinde Dekanltğs veya Yiikseİ okul Miidtiİtuğü-
ne başvuralak bildirmek ?orundsdırıar. Bu süre geçtikten
sonra yapııan başvuİular ı(abuı edilmez. Mazeretl€ri yönetim
kurulrınca geçeIli :bıı]ıınaıılar, DekanlJ.kça (Ytlksekokullarda
Müdürliikç€) tesbİt ve ilfuı ddilen tarihte mazeret srnavrrıa
aırnrrlar. Sğlık kuıu-lu ya da doktor raporu sunulmast, de
vaJİr yiiıçüİrıIiitüğiinü ortadan kDlürmez. Ancai<, itgfli yöne
tim kurulu karan iıe öğrencinin raporıu buluİtdğu siiİe içİn-
de gireİrıediği ara sınav haklan sak]ı kalır. Foıklor, spoüİİ,
Rİıtüret ve bi]imsel faaliyetler gibi alarıarda Üniversit€yi
tem§ eden öğrenciler, faaliyetleri sırasEda giIemedikıeri
ara sınav, yanyıl/yılsonu sınavı ve biitiirı.leme sınavlarına
Üniveisiüe Senatosunurı betirleyeceği tarihlerde girerler.

c) Bir del§in sInavIIı8 girebilİnek için :

- o derse kayıtlı oLnak,

_ O derse devam etrıek,

- o dersin uygulamalarını başan ile t8mamtem8k ge,
rekif.

Yanyıl/yılsonu ve büttınleEıe sınavlaİrndB alnaİı not eğ
az 50 olmalıdrr.

d) Yarryıl/yılsonu sınBvlannda başarrsru olan öğrenci-
ye, aynı sınav döneminde olİnak kaydJyla, baş8rısız oıduğı
her ders için biİ biitliİı]erİre sıDaiv hekkı -taıu!ııI.
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e) Başafı notu, Tıp FakiiJtesi dışındaii ve Yiiks€d<okd-
]aTda, ara srnav notıınıın o/o 30'u ile Yanyıl/yrlsonu notrınuD
-.% ?,Q'i bp.lanaraJ! İıesaplarur.

] ' 't) Yanyıı7yılsonu. veya bütiinlğme srnavı sorıunda bir
derst€n başarıtı sayılmat için, bu şekitde hesaptaJxan notun,

'en az 50 olİnası şarttu.

.. g) YaTıyrı/yılsonu veya bütiiİü€,İne sınavında 60 ve da-
ha yukarı not aıan öğrenciniİ!. ara sın8v, notı!, €ğer başan
notuIu yiikseltecekse hesaplamaya katılır. Aksi halkde, yarı-

.'yd/yrlsonu veya büti.inleme sınavrnd& alüğı not, başan no-
tiı olafa]r kabul edilir.

, .. h) İki yarıyıl dpvam eden d.erslerde, yapılan iki ara sı-
navda. a]lnan notların ortalaması, o. dersin aTa smav notu

" 
, o]uT,

'", ,ı) TIp lbJdiltesinde ent€gTe sistemin uyguiarıdığ sıiuf.
; 'larda, ara şnav not ortala,rnasınııı bşan notııİa katkJsı,
' 

-ouo 
60'tır.

k*) Atatİiİk İıkeleri ve İnİrlap Tarihi dersiİıde her ya-
. nyıl birer ara suıav ]n]sonu sınavı ve büttinleme suıavt.ya-
pıJır.

' .]- Yabancı piı ve ri.ırr Dili deIsterinde, heT yarıyrl bi.
ier aİa.'İınav yapİlır ve ,ijğrencinin başan durumu bu ara sı.
nairlarm ortaıaması alınmak suretiyle, başarııı/başaTısız ola-
raJ( aıeğerlendirilir.

_ Beden Eğitimi ve Gi.izel Sanatlar dersleri için, ara sı-
İrav, yrlsonu sınavr ve bütiin-lerne smavı yapt-ıİİıaz. Öğrenci
nin yıl içindeki, derse devamr, çalışmasl ilgisi ve göst€rdiği
gelişme göz önüne alDarak, başarı durumu belirlenir.

' 'l 
) 

' ' Blr dersin, kayıt, devam, uygulama, sınav veya bü.
tiinleme şartlaruldaa birini yerine getirmeyen öğrenci, o der-
§i tekrar eder. Ögrerıci, bir dei sin tekİannda;

- DeTse kayıt yaptınr.
='- Devam şiırtını yerine getirmeıiİıiise, deİse devan eder.

,,-,, ltsA
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- Açılacak sınavlara girer.

Tekrar edilen derslerde o dersin başan notrınun hesap-
lanmasında, deIsin tekraT edilüği döneİndeki ara sınav no-
tunıııı katlflsr dikkate aıırur.

m) Bütürıleme sınavınln sonrıçlan, i]an edilmeden ön-
ce FaküIte ve yiıksekokuılarda yönetim kurulları, her ders
ile ilgili başan durumunu gözdeıı geçirir; gerektiğinde yerıi-
den ince]enmesine karar verir ve sonuçları duyurur.

Sınavlarrn Du},urulınasr

Madde 20 - Yanyrl-içi ara slnav tarihleri, dersler başla-
dıktan sonİa 15 siin içinde, ilgili biiliirnlerce; yanyrl sonu ve
bütiinleme sınavlannın yaplla.ağı giİn, saat ve yer en az bir
hafta önceden ilgili Faki.ilte Dekantıs ve Yiiksekokul MüdüT-
lüğtlnce öğrencileıe duyurulur.

Sınavda kopya yapan ya da kopyaya yardm eden]er ile
sınav kast]arının incelerımesi sırasında kopya yaptı& ya da
yardım ettiği anlaşdarılar, o sınavdan «sıfır» alarak ba-şarı-
sız sayılırlar ve hakıarrnda dislplin soruştuEna§ı açllır.

HeI türlü srnav evralg, en az iki yıl Dekanlık ve Yüksek-
oku] MüdüIlüğiince saklanır.

Notlar ve D@rlendirme

Madde 21 - Başan notlan, 100 iizerinden verür. Başa-
n notrınun kesirli çrIanasl haltnde, notrın buçuk ve fazlaları
bir i,iste, datıa kçiikleri alt tam sayıya tamamlanır. Aynca,
notlar, t§tenildiğinde derecelerle de tfade ediür.
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Ders pua.ıılan ve Akademlk ortalıms

}.',a,dde 22 - Bir dersin kredisi ile dersten slınan notun
çarpııru, o dersin puanrnı verir. Öğrencinin Fakiilte ya da
Yüksekokula kayıt olmasından itibaren aldığ ve başaIdlğl
tiıİn deTsieIin puarr]annın toplamı, toplaİn kİedi miktarrna
böıiinerek «akademik ortalarna» hesaplanır. Bölme işlemi,
vİrgüden sonıa iki basarnsk ytirtitülerek yepılır.

§rnsv Sonuçlanna İtiraz

Madde 23 - Öğrenci, sınav sonuçlan hakkındaki yaz t
itirazını sonuçlann ilanndan §oİıra en €pç 7 giin içinde ilgi.
lİ birime yapabiliI. Bu iüraz, deıs soruİnlıısuna iletitir; mad-
di hata var§a, gerek]i not dtizeltİrı€si y8pür.

Kayrt sllme

Maddd 24 - Aşağıdaki halterde, öğrencinin kay& siline-
rek Fakült€ ve Yüksekokull8 ilişkisi kesilir :

- Ek süreıer sonrınd8 öğr€,nimin tamamlaıuİıanıa.sı ve-
ya taİnarrılanamaya4ağnrn kesirıleşmesi dunrmımda.

- Faki.ılte ve YüksekokullaJdaİr çıkarma c€zasl almast
dunmunda.

Yi.ikseköğfetim Kurulunun 83.36.363 sayrlı kararryle
haı<.lı ve geçerıi nedenlerle kaydı silinme durırmuna di.işenle.
rin, haldarı sakıı tutulur. Bunlara, yönetmeuğin başarr ve
devem koşullanna ait hiiktİnJerini yerine getirmek iiz€Ie,
gereklt süre veritiI. İlişiği kesi]me dunımunda bulunan öğ-
Iencİlerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkarrlığınc8, trgiri
Fakiiite Dekanlığl veya Ytiksekokul Müdürtüğiine bildirilir.

Diplomılır

Madde 25 - Fakiitte ve Yii:ksekokullar tafafından veIi-
lecek diplom8lar, irzel işaretler, renkler konmak ve lİnvan
betirtmek kaydıyla, ön lisans ve lisans diizeyinde, cumhuri,
yet Üniversltesüıin bütiın kurrıml8nnca müşt€rck olmaJr
tızere ,diiz€nlenir.
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Dlplom.anın ön yüziinde :

- Öğrencinin aü ve soyadr, diploma tarüi, nıımarası
ve bu yönetmeljğe uygun olarak çekilmiş fotoğra.fı (Fotoğ-
raf cepheden, sakalsE, başaçü, giineş gözlükstiz çekitmiş
olacaktıI),

- Ön ıisans ve lisans düzeyinde Mliimü, lisans dBlı ve
i.invaİıı,

_ Fakültelerde Dekan ve Rektöriİı, Yüksekokı.ı_uaİda
Mudür ve Rektörtin (Fakült€ıele bağlı YüksekokullaIda Mü-
düf, Dekan ve Rektöri..ın ) imzalart bulunur. Diplomaya me-
zuniyet deree€§i y azılmaz.

Diplomanın arka ytıziinde :

- Doğum yeri ve tarihi, ba;ba adl, uyruğu, fatülte nu-
marası gibi, öğrenci kimlİği ile ilgili bilgiıeİ yer altr.

- Diplomalar, öğIencinin mezun olduğu tarihten itiba-
ren en geç 1 yıı içinde dtizenlenir.

Diplomalar, sefi numarası i]e Senatonun tesbit ettiği şe-
kilde RektöTlükçe hazrrlanır. Yazılar, çini mürekkebi ile ya-
zıhr. Fotoğrafın ijze ne soğIk dam8a basıllr. Diplomalar
hazırlanmcaya kadar, öğrenciye, ist€diği takd:rd.e, Öğrenci
İşleri Daire Başkaİr]ığjnca haaırlanarı, ilgiti Dekan veya Yiik-
sekokul Müdüriinijn iİİızaslru taşlyan bir «Çıkış Belgesi» im-
za karşüh elden verilebilir.

Tıp Faki.iltesi dJşmdaki faktilte ve yiiksekokullarda, sr-
nav ayrnın son giiııÜ İnezuniyet tarüi olarak belirlenir. T\p
Fakultesinde ise, staj bitimini izleyen gtin, mezuniyet ta-
ıihidir.

Madde 26 - Diploma, bil kez verilir. KaybedilJİIesi ha,
linde, diploma yerine geçmek i.izere, zayiinden dolayı veTil-
diği beltrtilerek, 25. maddedeki bilgi ve imzalarr taşıyan bi!
belge diizenlenir.

tr/;adde 21 - cumhuriyet Üniversitesi T.lp Ebktiltesi, €i,
tim - öğIetim ve srnavlanndB uyularak esaslan ve diğer ilke,
leri, hazırlayacağ tızel yönetİnelikte beuİtir.
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BöLİİM v

Genel Hiikiimler

Madde 28 - Yi.ik§eköğretim Kunİu tarafindan bu yö-

netınelik hi.ikiimlerine u}rmayan itke değ;şiklitleri yapılü-
ğında, yönetmelik değişikliğine gerek kalmadan, bu ilke ka-
rarlan uygu]anır.

Madde 29 - Bu yönetmelik, cumhuriyet Ünivelsitesi
s3rrato§unun 13 ocak 1989 tarihli toplantısında göri.işiiüerek
kabul edilmiştİr.

Madde 30 - 1 Temmuz 1986 taIih ve 1915l sayd] Res-
mi Gazete'de yayrİnlanan ve 16 Haziran 1987 ta,rih ve 1949l
saJnlı Resmi Gazete?e ijzerinde bazı diiz,eltmeler yapılan
«Cumhuİiyet Üniversitesi Eğitim - Öğretirn ve sınav YöneL
meliği» yliİiirıiillten kaldınlmıştır.

Madde 31 - Bu yönetmelik yayrmı tarihinde yürürtüğe
gireI.

Madde 32 -. Bu yönetmelik hiiıdiİnlerini, cuntıuriyet
Üniversit€si Rektörii yürütür.

Gegtci Maddeler

G€çici Madde 1 - Der§ pro€ram]arr değişiktiğt nedeniy-
le ders intibakıarıİİda meydana gelecek her tiİİıü sorun lb
ktitte Kurulu veya Yi.iksekokul Yönetim Kufulııncrr aarara
bağlaİıır.

Geçlci Madde2 - Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden ön-
ce FaHiıte ve Yi.üsekolrullanmrz.da öğrenimİni derıam ettir-
mekte oıan öğrencilerderı ders ,tekrarlannı yaprnış olmalarl-
na rağmen başarısrz olaİılBr, bu yönetmelik hiildiİnleIi çer-
çevesİnde eğİtimlerini sliİdurtırler.

Geçİcİ Madde 3 - Daruşt8y 8. Dairesİnin E§as No. 1987/
798, KBrar No. 1988/2t saFlı kararına istinaden lbkti]te ve
Yiiksekokullenmna geİi dönen son sıİ.tf tiğrencileri ile ha_
ıen okumalda otup, yine alınan karar sonucu başansz ol-
duk]arı dersıeri asktya aıınan öğrencileIİmiz' de bu yönet-
melik çe!çevesinde bu dersıerin açııağsk sınavlarına gireller.
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yürürlilkt€n kaldınlan yönghneltkler

Madde 34 - Bu Yönetmeliğin yüriirluğe girmesiyle 23

Ağustos 1984 gii.n ve 18498 sayılı Resmi Gazete'dQ yayınıanan
«Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekil Eğitim F'akült€si Ön-
lisans ve Lisans sırıav Yönetmetiği» ile Atatürk Üniversitesi
s€natosüRun L4/gl|g88 tarih ve 4 sayrlı oturuıiıtuıda yapılan
yönetmelik değişİklikleri yiirtirltikten kaldınlmıştır.

yüitirliik

Madde 35 - Bu Yönetİnelik 1988 - 1989 öğretim yıli ba-
har yanyllından itibaren geçerli o]İnak iizere, yayıml tari-
hinde yürürlüğe girer.

Yiirüfone

Madde 36 - Bu Yönetİneuğin rhİçiilt€ iıe i]giri hukiim-
leri Eekiilte Dekanı, Eğitim Yiiksekokrıllan i]e ilgili hiikiiİn-
teri Yiiksekokuı Müdi.irleri tarafmdaİı yürittülür. -
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Cumiıuriyet Üniverslteslnden :

28 ocaı( l9E9 teİth ve 20063 sayü R€smİ Gııf,t.'de
Y85nmtının Ctıınbuılyet Ünlversltesl Eğİtlm, ÖgEetlm

ve sınav Yönefuneİtğne Ba,a Bondl€r Eklbnme§İ ,

Ha.khırdı}İ Yörclaıeltk

MADDE ı - YöneEneliğİn 19 rıncu Maddesinin (k) fık-
rasınrn lkinci paragrafüun §onuna aŞ8ğdaki ciİınle eklen-
miştir.

«Ba-şarısız olaİrlar, bütünleme sınavına girerleİ.»

MADDE 2 - Yönetmeliğin 26 ncl Madde§iniİı ilk ctım-
lesi oımak i.izeIe aşağdaki para€Tsf eklenm§tir.

«Diploma]aT öğrencinin kendir§ine veya noteıden .velialet
veııdiği. kişiye, v€rilon geçici mezunlyet belgesi ile d€iştiriı-
mek suretiyle iİİlzE karşılığr eld€rı verilir.» .:. , ,, ,

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yoytmı ta hinde yüriirltlğe
girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hi.İldimlerini Cuınhuriyet
Üniversitesi Rektiirii yiiİütür.
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c"ııığhurb/€t, Üdtersıtestndcn :

Cum.hurtyet Üniversltest Trp Falrütest
Eğttm . Öğrettn ve Sınav Yönetmetriğl

BİRİNCİ BöLtiM
Amaç ve Kapsam

Amaç :

Madde 1 -- Bu Yönetmeliğin ama-cl; Cumİıuriyet Üniver-
sitesi Tıp Fakiiİt€si öğfencilerlnin öğretim diizeyi, kabu] ve
ç*ankna şartlaİı, eğitim süresi, derslere diıvam, sıiıavlann
açrlnasl ve değerlendiriımesini , bir biitunlük içİnde sağla-
maırtır.

Kapsam i

Madde 2 - Faküttede uygulanan Eğitİ,m - Öğreti mve sr-
nav esaslan, 2547 §ayrlı Yii]<seköFetim Kanunu, Yi..ikseköğ-
Ietim Kuruıunun İlgili itke kararları, CumhuIiyet Üniversi-
tesi Eğitİİfi - ÖğTetim ve sırıav Yönetmeıiği ve bu Yönetme-
ıik hükfimlerine tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitİm siirest
Eğttiın Sürest :

Madde 3 - Öğıencİ, 6 yılıık tıp doktorluğu eğitimini en
çok 9 y da tamaIrılamak zorrındad]r. Ancak, 9 yılın sonunda
başansız en çok 3 ders ka]d]ğ,ı takdirde bu süre aşılabilfu.

üçtiNcti BöLüM
Devom

Devam Zorun]uluğu :

Madde 4 - Devamsızlü 0/o 20'yi geçİnedlği takdiıde öğ,
renci, devam etmediği pratik çalışma.ları, anabilim dalının
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olanaırlan ölçiisiinde öğretim üyesinİn etlsterdiği gtinde ve
saatte telafi etrnek zonındadır. Telafi çalışmalarrnı yapma-
yan öğIenci o ders yada dersıerin hiçbiF sınavtna aıüunaz ve
«Fl» notu alrr.

Teorik derslerin 0/o 30'rından fazlasına mazeretsiz ola-
rak devaın etmeyen öğrenci o ders kunİu yada derslerİJı
hiç bir sıııavına al[rrnaz ve «Fl» notu alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

_ Geçmez Notlar
Geçınez Notlar :

Madde 5 - Fl : Maz,eretsiz devarn$z, genel ve bütiinle .

me sınavlarına girme hakkr yok.

F2 : S]nava girme ha}kt olduğu halde sınava girrrıedi.

F3 : Sınav değerlendirmesi 0-49 araşında, başar§lz..

F4: Mazeretli geçmez.

BEŞİNCİ BÖLtİM

Ders Kuİulu sm8vı :

Madde 6 - Dönem I, II ve III'deki ara sınavlarrna
«Ders kurulu sınavr» adı verilir ve bu sınav her kufulun
sonırnda yaplllr.

Dönem Sonu Geııel Sınavr : '

MBdde ? - HeI dönemin sonrında, son ders kurulu sına.
vmın bitiminden en erken 15, en geç 21 gtin sonra ders ku-
frıllarıru kapsayan ve adlna «Diinem sonu Genel sınavı» de-
nilen tek bir smav yapııır.

Dönem Sonu Bütiinleıne srnavı :

Madde 8 - Bu smav Eytiil ayınn ilk iki haftası içinde
Fakiilte Yönet m Kurufunde saptanaİı bir taTihte yapılır. Bu
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sınava sadece dönem sonu genel sınavında «F"2» ve «F3»

a]anlar girer.

Deıs Kurulu Notu :

Madde 9 - Ders kuru]u sonunda yapılan sınavde aıInan
nottüİ.

Dönem Notu :

Madde 10 _ Ders Kurul]arr notları oftalamasının g,o 60'1
ile dönem sonu genel slnavı veya dönem sonu bütilrüeme sı-
nau notunrın 0/o 40'ı toplamırun veİdiği sayrya kaİşılrk o]an
nottuİ. BiT döneİnden başanh sa.yılmak için bu şekilde he-
saplanan notun en az 50 olması şarttlr.

Sııı.gv Nouan n Hesaplanmrsr :

i\4adde 11 - Bir srrıavın biitiin dallalndan elde edilen
puanların toplamı o sıluvın başarr notunu tayin edeİ. Ancak
deıs kurulu, dönem sonu genel ya da dönem sonu ;bütiinle.
me snav]annda öğIenci smavın daJlınnm bir veya birka_
çından q'o 50'nln aıtında not ahrsa o daıda e]de ettiği puan
ile o dalm toplam puanın]n 0,b 50'§i arasrnda kalan puan
farkr toplam puanından düşülü.

Döneın Tekran :

Madde ı2 - Döneın sonu genel sınavlna girmeyen öğ-
r€lrciniİı dönem sonu büttirderne sınavtna da girmemesi ha-
linde dönğrı notu «F3» oluT. Bu durıımdaki öğrencinin
deİs kurullaIr ortaJaİnası d.ikkate alinmaz. Ögrenci o döne-
mi tekrar eder.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem Iv vc V ile lıgiü Hiikütnler

StaJlann Tamam]atılması :

Madde ı3 - stajlarda 0/o 20 srnlnnı aşmamak i.izere ma-
zeretli yada ]nazaretsiz devarnsızlık]arı olan öğrenciler sma-
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va giİebilmek için devan,].srz oldukları süIeyi tamamlamak
zorundadlrlar.

Staj Sınavı :

Madde 14 - Iv. ve V. dönemleIde hea stajn sonunda
sınav yaprlrr. Bu smav teorik (yazrh yada sözlü yada hem
yazrlr hem sözlü) olaIak yap ı1.. Not takdırinde öğrencinin
staj süıesindeki çalışma ve başaIlsı da göz öni.ine alınır.

- §taj Bütünleme Srnavı :

Madde 15 - Dönem Iv ve v'deki stajlarından bir yada
daha fazlasında başar r olrnayan öğrenci bu stajlann biıti.in.
leme smavma alınlr. Bütünleme sınav yada smav]armda ba-
şanlr olmayan öğrenciye süreler elverdiği takdirde bu staj
ya da stajlarl bir sonraki ders yılırıda bil defa daha t€krar-
lama hıkkı veriliı,. Başarı gösteremeyan öğl,enci ilk açrlan
bütiinleme srııavtna airnır. ÖğTencinin, t€kİarladığr staj ya
da stajlann notlanndan Dir yada biTkaçı «Fl», «F"2» ya da
«F3» ise süre elverdiği takdirde o staj yada stajları birer de-
fa daha tekrarlar. Yine ibaşanlı olaİnayan öğrenci ilk açdan
staj bütiinleme sınavlna alınlr.

Adli Tıp, Halk Sağhğı ve Radyoloji derslerinden başarr-
h olamayan öğIenci Eylü] aylnm ilk iki ha.ftasmda Yöııetim
Kuıulunun belirleyeceği bir tarihte bütiin]eme sınavırra a]ı-
nlr. Büttinleme slnavlnda da başar$rz olan öğTerıciye bu
ders yada dersleri bir defa tekrarlana hakkr verilir. Yine ba-
şarı gösteremeyen öğıenci, bütiinleme slnavına alrnır. Öğren,
cinin tekrarladla ders yada derslerden alü& notlarrn biT
yada birka,çI «Fl» «F2» ya da «F'3» ise süre elveldiği takdir-
de takdirde öğrenciye, o ders ya da dersleri birer defa daha
tekrarlamak lıaklı verilir. Yine başan gösteTeİneyen ijğren-
ci bütün]eme stnavlna allnır.

Ad]i Tlp, Halk Sağlrğı ve Radyoloji derslerjnde Cumhu-
Iiyet Üniversitesi Eğitim - Ö5etim ve Srnav Yönetmeliğj hü-
kümlori uygulanlr.

Bir önceki yıl dovam yükümlül,i.iğijİü yerjne getiIip, sı-
navda başa su o]anlar, bif iist snda bolçllı geçtjği takdirde
o ders için devam zorun]u]uğ.u aIanrnaz.
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StoJ Bütünleıne Sınavlarınm Açlrmı Zıınını
M8dd€ 16 - a) Iİınemİni norzıal tamamlayaİr dönem

V öğrencileri için o ders 5nlırıın son stajınn bitlminden erı
erken 15, en geç 2ı giİn sonİB,

b) Dirnemini normal tamamlayan dönem IV öğrencile-
ri için Eyıül aytrun iİk iki haftesr içinde Fakülte Yönetim
Kurı].luİıda saptanan bİr tarihte,

c) rRinem kaybeden öğrenciler son stajuu tomamla-
dıİdan sonra, ilerideki staj sınavlanndan birirıe girer. Başa-
nıı olanlar, eğitim devam ediyor i§e biİ iist döneme geçer.

staj Notu :

Madde 17 - stsj soİİında yapıım srıavda ya da büti.in-
leme sınavmda al_ınaıı nottur.

Dönem Notu :

Madde 18 - EXiııem Iv ve v de başarıh ijğenci]erin
diinem notlarıİıı t€sbit içjD staj notıaIının ortelaİİıaJarı al8ur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem YI ( Atle HeLİınuğı ) İıe iıgiü llükiimlcr

Aııc Hekiİrrliği Kadeıntsi : .

M8dde 19 - Bu dtifı€mde i*rencilelin başaİısı her arıa-
biüm dglırıda yapıl8n çalışma sonunda, Klinik, Poİiklinik,
Iaboratwaı ve saba çal§rrıaları, ya,zd]klan hasta miişatüede
l€ri ve epikrizler ve iıastalara mııameleleri ve ilgileri, ntibet-
ter ve katı]dık]an seminerler, klinik ve klini*o,patotojik top
lantılardaki başanları ayİl ayrt göz öni.ıne a]ınarak notlara
değerıendirilİI.

Diin€dTı vI (Aite İİekİmliği» staj]anrun ya da bir kaçn,
dan başanıı oıam8yan öğİenciye cuEhuİiyet Üniversİteşi
Eğitim - Ögretım ve süEv Yönetmeliğ hiİkiinleri trygrıIaDıİ:
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fik H€ndmlİği Dfşaİr Notısn :

Madde 20 - Bu kademede başarıh tJğreniileriİı İiÖttarl_
m tesut içlıı staj notlannın ortalamaları alınır.

. ll

sEKİzİNcİ BöLijM
Iİploma

Dlploına

Madde 2ı -- 6 dönemlik eğitim süresini başan ile ta-
mainlayanlaİa «Tlp Doktorıuğu Diplöması» vöriür.

IX)I«JZIJNCU BöLÜit
Çeşttu Genel Hiikümlbr

Ön Şaıt ve Dönem Teirarı :

- Madde 22 - Tlp Doktorluğu €itiİninde bİr dönem :bir
sorıraİd dönemin ön şartıdrr. Bu nederıle bir dönerni geçemo
yen öğİenci madde 15'de belirti]en Halk sağlığı, Radyoloji,
Adıi Tlp dersleri üşında bir üst dönerne devam edemez ve
kaldı& dönemi ayn€n tekrarlar.

Sınıv Günlert ve Şekll :

Madde 23 - a) sınav gİinleri iları dtiıiiikt€n sonra de-

ğiştirİIemez. Anca& geeİk]i haılerde Fakiılte Yönetim Kunılu
en az yedi giin önceden ilan etmek şartr ile değtştirobitir.

tı). Sınavlar teorik (ya,zııı ya da sijzlü ya da hem yazr]ı
hem sözlü) ve pratik (yazılı ya da siiztü ya da hem yazıtl
hem sözıü) olarak yapılır. Gerekli hhuefde pratik ,sınaE ya-
pı]meyabllir. Pfatik ve t€orik srnavlar anabilirm dalında.kj
ders veren öğr€tim üyesi ve görevlilerinin katılması ile ya,
pıİır.

c) ÖğTenciler, belirlenen giin ve saatte suıavlara ğir-
mek zoruıtdadıTlar. Mazeretstz. olarak sınava ya da sınavın
teorik ya da pratik ]ğsımlarEdan herha,n8i birine zamarırn-
da giİmelren öğrerıciye «F:l» notu verilir.
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e) ortak zorunlu ders]erİn (Ti.iIk Dili, Atatük İlkQıeIi
ve'İnkılaf tarjhi, Yabancı Dil, Feden Eğitimi/GiizQl Sanat-
ıar Dersrğri) sıİıavlaİı ve değbrlendirriıÖteri Yiiksek Öğretim
Kurulu'nun ilgili yönetmelİk ve kararları ile cuİnhuİiyet
ÜniveI§tesi Eğıtiİn - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hi.iki..im-
ıerine göIe yapllıT.

:'.
Öğreııcinin Genel Görünüşü ve Glyinişl :

.ii.'_ }4atl4e.94.-=- Öğrentjnin ,:genet gödİni§ ve giyiriişi Ürın
yersite Öğİencisİne yal<şrr hir şekilde ve Tıp . eğittfirİaTı _,özEı

ş8rtlarına uygqrr olmaıldıİ.
.i

Madde 25 - 18'.1.1983 taİh ve 17932. salılı. Resmj. Gape;

!e'de yayı_ınlanan (icıımhuriyet Üniversitesi Tıp Fakiiltesi
Öğreıci 

_ 

Eğitinı, Ögretim ve sınav Yönetmeliğiıi 
_ l"_ia.s,k;tel kaldrnlmıştır.. ıli :, l

. GEÇİcİ MADDE 1 --- 1988 _ 1989 öğt'etim ]nı1ndq Eİa§ik
sisteme göre deTs aları öğrencilelin öğretim ve -$rrav-.işıerıa-

ıeTi cuİnhı,riyet Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve ,Sınav Yö-
neaneiigi htıİlimıerıne gtıre yafİıır. :i- ' : - -

GEçİcİ MADDE 2 - ı988 - 1989 öğretim yıL sonrrnda
boİçlu olarak blr iist sfufa geçen öğrenciler ile biTden fMla
delsten başan'sız oltluğu için sl ltb kalan öğıencİlerin öğ-
ieiim ve sınal, işlemleIİ cumhuriyğt ünitersıtesi' nğitim -

öFetırrİ ve Sındv Yönetineilği te Faküıte, Yönetiiiı Kui,uıÜ
kaTanna göIe yapılır. ' 'i' '

d) Srnavlarda kopya, jap6iı ,tada-]kopyaya teşebtus
eden öğrerıcİye «Fİ!» notu verilir ve Ügrenci Disiptin Yönet-
melİği nin ilgilİ hiikümleri uyguanır.

yiiriidiia :

M8ddE 26 - Bu Yönetmelik y8yİİrİı'tarihilndğ 'ytirtiİlüğe
girer.

Yüriitnıe : \,,

. Madd€ 27 ,- Bu Yönetmelik hiikiiİnleTini B€ktöİ yü-
rütür. ."-... -."!
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Cqphuriyet Üniversitesİıdgı :

Crımhuıtyet ÜrıiveıEitest rip Fa,kiiltest EfltrmÖğretim ve
tc §ıııv Yönetİnelgtnln Bı:ıı Maddeterln DeğşttrİJm€si

vc Blr G€çlcl Ma,dde Eklenımesın€ Da,ı,r Y6nefu elİL

MADDE ı - cumhuİiyet Üniver§itesi T)p Fhkiitesi Eğı-
timÖğretiın sınav Yönetmeliğinin staj büttİnleıne smavr ile
İtgili 15 incİ maddesi aşa€ıdaki şelrilde değiştililmiştir.

Madde ı5 - Dönem Iv ve v'deki stajıarından bif yada
dahı f85}s§ıtrıd9 hsşa,rth olmayeıı öğrcııct bu stqİla,Eı. til.
ğİJılerııo ,§ın8vuıa a.ınır. Bütiinleıne sıİıav y8da sınav}arında
başanlı olmayan öğrenciye §iireler el vefdiği takdirde bu
§taj yada stajları biİ şonTaki ders yı.luıda bir defa dalıa,,tek-
raİlarna hakh verilir. Başarr göstereİneyen öğrenci ilk açı-
Ian bütiinleıne sınavıİıa atınır. ğrerıcinin, tekraİl8dı& staJ
y8da staJlarh notıanİıdaİı :bİr yada bİrkaçı «Fl» «t2», «Eİ}»
ise siıİe elverdiği talıdirde o staj yada stajlan birer defa ,tek-

r8rlıİ. Yite başanh ola,DEyan iiğTerrci ilk açı]an staj bütiin-
lsıao sıDaYma ohnır. :, ,

MADDE 2 - Cumhııriyet,Üniversitesi T\p rh,Hiltesi.,Eği-
timÖğretim sıİtav Yönetmeliğine aş8ğdaİİ G€çici 3 iincti
medde ekteDmiştif .

Geçici Madde f, - l{nlk sağIığt dersinden 1988 - t989
öğİetiE yılutd8 başensız olaİılaİ iıe bu dersi 1989 - 1990 iiğ-
r€tim yı]tnda okuyacak olan öffenciler e§ki yönetnelik bü:
kiirnıerine tabidir.

yiirürliik :

MADDE 3 -- Bu Yiinetmetik y8ytmt t6rihiJcab yiirtirlü-
ğe girer.

Yiirühe:
uAf,ıİıE 4 - Bu. Yön€*melik hilkiımıerfoıı B.rdöf yü-

rtİfİf.
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Y:öNETME[,İK
Yiii§el(öğTettn Kurulu Bışkınlrğndan :

Yiiü§eİöğTetrm Kunrmlara ÖğTencı DıstpuJı Yön€tıne]tğt

BİntNcİ BöLtİM

Genel Hiikiimler
AEsç

Madde l - Bu yönetmelik ,kanun, tiiziik, yönetmeıik ve
yönergelerin öğİ€ncilere yiiklediği göregığri yii}seköğretİm
krırumu içinde ve &şrnda yerine gEtirmeyen, uyulİnasr ge
rek]i hususlara uymoyzın, }rasaklanan işleİi y8pEn veya öğ-
rencilik srfat, şeref ve haysiyeti ite ,b€daşırıayan hal ve ha-
rekette ;bu_lunan öğrencilere verilecek dısiplin cezslarıİu,
usut ye teşkıtatı8 itgiti hütritınıeıi belirtmek aEıaclya dtizen-
l€iımiştil.

KıIısaD'

Madde 2 - Yükseköğfetim kuİumlaİmda eğttimöğle
ttrm gören öğİ€rıdıere ilişkin di§ipıin suçıen, di§pıln ceza,
ıBn ve bu oezaJart vermeye yetkili disiptin a.!ıirleri, dİsip
lla kuİallarr ile disip+in soruşturması, disiptin o€rslaf,ın8 itl
t?z ve bu oezalaır uygutarıe usı.ıJ ve e§aslan bu yihĞtİtdits-
to gösterimiştir.

HukuH Dayınaa

Madde 3 - 2547 sayılr Yiit<seköğetim Kanuİrunun 5a.
madde§i iıe 65. maddesinin a/9 bendi ibu yönetrneliğin hu-
kuki dayanağnr teşkit etmekt€dlr.

Teırmlsr
Madde 4 _ Bu yönetmelikte geçen;

Yii]§ekt ğretİm Kıınımlan : Ünivefsiteıer, İaJ<ülteler,
@§titüer, yi.iks€kokutıar, korservetuYaİıar, me§leıİ, yllİsek-
oku.llan ile uygıılaİna ve araştırıns m€rkezlerini,
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Ögrenci : Helhangi biı ,Ylikseköğretim kurumıında ön-
ıisans, lisarıs, yi.iksek lisans ( master), doHora veya ttpta
uzman]ık ve,yatıuü sanğ.tta yeterllik öğreİfini gören kişileri,

i., ,

Yiikseköğfğtifi Kurumundan' Üzaklaştırma : 
-Öğrencinin

belirtilen süre içinde bağıı bulı.rnduğu yiikseköğretİm kuru.
mrınun bina, bahçe, €klpnti, ve te§i§lerfune girme§inin yasak.
larımasmı, iface eder.

!1],]:j
İHİNcİ Bör,üM

I}islplin Cczaları ve. Suçlın

'-- a) u$iİrİ ı Öae_lıclye.O*.ren9ilt cörgvJ9ıi4e _ve dar.
ranışlarında daha dikkatli olması gerekiiğinin yazı _iıe ,bi}d}
Iilmesidir.

b) Ktnaİna : Öğrenciye, öğrencilik görevlbrihde ve
.davJaruşlannda. kusur]u şayıidığının yazı- ile_,bildirjlıneşidir.
.ı,-,.c) t iYğlE-6ekiiğİetim kııİumİındin Bii HğJtbdaii"Bir AyA
Kdar Uzhtlaştırr-na : Öğbnciye',,yü!§ekirğretim klırumrın-
daİı'bir haİtadan bir aya kadar uzaklaştfrldığırun ve bu su-
tide..öğrerrcilik hakl8nndaİt- yardilaniıma]racağnın y8zı ile
bildirilmesidir.

d) Yi.i{§ekaiğretim Kurumundan BF. vey8 İkı Yanyıı
uzatıaştırılüğrrun ve bu siirede öğrencilik haklanndan ya-
isrldrısrİıayacağının ya^dı'lle' btİdirilıne§ldif .

-ı._' ' .,.-l..-. i 1-1 .:" ' e)-' Y{i,kseköğİetim Ku,r+rnı$dan Çıkarrıa : Öğıencly.9,
bir daha ytikşeköğretim kdruİnÜİuİdan herhangi biiİne atın-
maİrıak üzere öğrencilİkt€n çrkanldı&nm ya,74 ,ile lildtriİ,
mesidir.

Uyar imı Qçza$nr Geİekt|İço DıstP[n Şuçla,rı _,._, ,

ı/ıadde .€ - . Uyaİm4, c€aesıİİ ge.iercireıı, fül fd- haııet
şı.mlardır :
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a) Öğrenci.lik stfatrı.ın gerektirdiği vekaru yakrşmayan
üutııİİt ve davraİuşte bu]uİimak,

b) Kişilerle oları ilişkilerde, kaba ve saygrsu davraJı-
mak, başkalarını TatıaLstz edecek biçimde bağrmak, şarkı
söÜlemek;. çalgı çaEnak, giirtiıtlt etmek, çEvresini temiz tut-
matnak,

, b) yetkili mercileroe sontlan hussul&n haktr bir sebep
olmadan zamarrında cevaplandJrmarnak,

. . d) Toplahtı. ve tİirönlerde öğretim elemanlaiına veya
davetıileİe aynlan yerlerİ işgal etmek.

$-rr," Cezaşnı Gerekttren Dtsiplln Suç.lan :

Madde 7 - Kınama cezasınr gerektiren fiiı ve haller
şuİılardJr:.

a) Öğrencilik sıfatının geIektirdiği itibaİ ve ğüven duy-
gusrıİru sarsa.cak nitelikte davranlşıarda butunna.k,

. ,. b). Yii,lrsekijğretim kurulüarıhda duvarlara, demirbaş
eşya iizerine .yaz| yazr'jal(., işaret, feslm ve b€ni7eli şekilleİ
çizİıek,

c) " YüksekögTetim kurumu yetkiliıerince ist€nen bitgi-
ıeri eksik veya yan]§ bİldirİnek veya hiç bildirİheİnek,
T d) Yiil§€köğretim Kuİıımu yetkililelİnce, E§bit edilen
yerler. dışrna an asınak,

e) Ders, seİniner, uygu]aİna, laboratuvar, at€lye çalış-
ması ve konferarıs gibi çalışmaların dttzenini bozna^k,

f) Yijkseköğrctim kurumunrın deİs, seminer, konfğ
rans ve uyglİa.Eıa faaliyetleri içkili oıar8k katılmak,

g) Kumar oynamak oynatmak.

Yiik§okiığDetln Kurumundaır Btr Haİtadıı Btr.Aya Ka-
dar Uzaldaştırmı C.ezasmı Geroktiren Dieiplln SuçIın

Madde 8 - YiibeköğTetim kunımundarı bir haftadeİı
bir aya kaüıar u5a^klaştırma cezasuıı gğr€ktircn fiİ -ve hallor
şıınİotdır : ,
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a) Öğrenme ve,iiğr.clıne hürriyetini, rloğrudan veya
dolaylı olarak lğsıtlanıak; yiıİset<tiğretim kuruEıaİının sü-
kün, huzur ve çahşma diizenini bozucu davraııışlarda bu
ıırİıİnak,

b) . Törenlerde; üiren di.izenini boza.aJr, ttıreD lrrogra,
mını ihlöı edecek davranışlarda bu]tıİıİnak

c ) Yi.iıİsekijğfetim kuruİnu içiİde siy8§i faaliyetlelde
bulıJıımak,

d) To.prant4 ve tiirenıeİde t ğİefim ele@^Dıaİıİıa veya
davetlilere aynlan yeIleİi uyanya rağn€rı işgElde dgvaİıl
etmek,

e) Disiplin kovuşturmalannrn sağı*tı bir şekİlde yü-
rİitiitrrı€sİni çngelleıııek,

f ) Yiilİseköğİetim Kuİrımu içinde biıdiri dağıtmak,
nfiş ve pıaıkart arınnk,

g) Yiraseköğfetim kurumrından aldığ kendine hak sa-
ytl8tı bir bdgeyi başkasıne veretdt ktılıaİdıırn8k ve]ıo synı
krın.mdgıı sıınaİı b8şkasıns ıit bir belgeyi kuııa,Dm9k,

h) Yi.ikseköğretim kunıİnrındaki demirbaş eşyaya, ka-
pı ö-ıYaİ tE benzerl yerlere a}ıl6k öşı ya.!ılal yaaıak, ıesim
yapmat Yeya yapışhrmak,

i ) _ YüksekirğTetim kunımunca veJa& İunımıtn izııiyle
8s İnlş duyuİuları, progİa.n ve benzerbrirıi topeı.uı8lç ytrt.
mak, değiştirmek, karalaİnark veya kirıetmek.

Yiit8€üöĞTetiğı Kunıııuıdııı Bıİ ver& tH Ygİıyü İgln
Uzlı(!ıştt1ıı c.Gza§ıİı Geıtkttİ€ıı lxaİıııln suçlın

Madde 9 .- Ytikselrijğfetiın kurrımundan bir veya iki
yanyıl içfuı uzeklaştırrnöyı ,gerEHirefı liil rıe tmller şınlırdır:

E) nüsekijğretim Kurumu idarecileri ile öğretim eıe-
,İıo'lltfil.tt lre diğeİ göİevliıeri tetıdit efıĞk onıartn Fttf ve
hay§iyeltterini Yeya şab§l8rlnı kaİş stİdü Ey8 },eE]ı oıatık
herhangi bir salünda bulunmak veye haı<aret etm*-
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b) Tek başıaa veya toplu olarak, Yüksekğretim Ku-
rumu idarecilerinin şahlslarr veya karartarr aleyhine saldır-
gan nitelikte konuşma, yaymlar yapmak, bııntar aleyhine öğ-
rencileri k§hrtmak veyı bu gibi fiilere t€şebbtıs etrnek.

c) siyasal ve ideotojİk aİİıaçlar clışında boykot, işgal,
engelleme gibi eyleİrrlere teşebbüs etmek veya Yiikseköğre-
tim Kunıım:nun hizrnetlerini aksatacak davranışta bulun-
mak.

d) D;t, ırk renk ve mezhep açıısndan kutuplaşmalara
yol açıcı faaliyetlerde bırtııİımk.

e) Kunıİn personeline ve öğİenci arkadaşlaJına fiilı
tecaviİzde bu]ırnmak.

f) Yiikseköğretim Kurırmundaki demirbaş eşyaya ka-
pı duvsr ve beİzeTi yerl,ere ideolojik veyB §iyasi aİnaç taşı-
yan yazıler ywl,.b., res]m amblem ve berızerleri.ni yapmak
ve yap§hrmaJL

g) Iİırsızlık yapmak.

h) Yükseköğretirn Kurumunda alkollü içki içmek.

i) Ytiksektiğretim Kuruİrüarının çElışmalarrnı sekt€-
ye uğTst8.a& Ditelikte biİ eylerİre öğrencilere v€ya diğer kim-
seleri tahrik etmek.

j ) Yiitseköğretim Kuİumu binaıannda yetkililerden
izin alİnadan toplantılar düzerılemek veya bu ttir toplantıla
ra katünak, öğrencileri teİrüsil yetkisi olİnaüğı halde aiğren-
ci temsilcisi sıfatınr takınarak beyarratta buuliımalı, topıgntı
veya törenlere katılmak.

k) Yükseköğretim Kıırumu btEJarıİra giİmeleİ€ -.yasak
olduğu halde, bu karara itaaüsizıik etmek veya yetkili organ-
la,rca kopatıIınış olan binatara girmek zaıar vermek veya
tabrip etgne}.

l) Yiikseköğıetim Kurumlerrnda yasskıanmtş heT ttir-
ıü yByıru bulundurmgı( burİarı çoğaltmak, daEıtmak.

m) snavlarda kopye y8pEa.k veyE y8ptmat(.
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, Yiia§€köğTettm Kurumundaıı Chaalıta Ceza^sını Gerek-
tircn Dlslpün Suçlın

Madde 10 - Yiit<seköğretİİn kurumundan çıı(arrİıa ceza.
sını gerektiren fiil ve haller şuİüarüİ :

a) Giirevlileri ve öğrencileri ceblr ve şiddet külanarek
kurum dışına çıkarmak, görevin yapılınasrna engel olmak
veya öğrengileri bu tür davranışlara zorlamak,

b) YiikseköğIetİm kuruİnlahruİı ideoıojik ne-siyast
a.maçıarıa huzur, siikorı ve çalışma düzenini boznak veya
boykot, işgal, engelleıiıe, personelin İşini yavaşIahna gibi ey-
lernlere kattlmak, bu aİnaçtara yönelik eyleırıleri ta}ırik
etmek,

c) Yüaseköğietim kuruınannda siyasi veya itıeolojik
aınactı bi]diri; afiş, paııkart, bant ve benzetıerını"buıı:ndür-
mak, çoğaltmak, dağıtmak veya burıları kurum' bİnatanni
veya bina]ardaki eşyalar iizerine yazıTtak, re§rİıl€mekt teş.
hir eEnek, sirzlü veya yazllı ideolojik propaganda yapmek,

d) Bir kimseyi veya grubu, t€hditle suç sayllan bir ey-
lemİ dtizenlemeye veya biiyle bir eyleme katltİnaya yahut
yslan beTarıda bultu!İnaya veya satıte delil gösterme. ye ve
ya suçu yiik]enmeye zorlanmak,

e) Kanıın dJşı kuruıuşlara we oımak, bı-ı kııruluşlaİ
aüna faaliyet ypmak. veya yardımda butunİna,k,

f ) LTyuştıırucu rıradde kırlanmak, tÜııiıak, bu]undur-
mak veya ticaretini yapmak,

\ g) Dğvletin şa}ısiyetine karşı işlenen ci.irtimler sebebiy-
le cezalarıdJnlm§ olmaJ<,

,, h) «6316 sayılr Ateşlt siıatııar ve brçhklar ile diğer aleü
ter haJrkındaki Kanun» a muha€fet ederek, at€şli .sİlaİılarla,
merr4il9rirri ve bıçaklarlo salün ve sayrıngıedç kullaİulİnak
iiznİf- 'ö?n\ oJBrak yapıtm§ bu.tunan diğer atetleri, patıaJıcı
maddeleri tü§ımak, yük§eıöğretim kuıumlan içinde butuıı,
durmak veyB bıİ suçıerd8İı maİıkum o}ma}, , |"1-
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i) yiiksekiiğretim kurrıırıu binaJarında veya eklentile
rinde izin aJmadaı açü veya saklı demek v.b. kuruluşlar
tesbıt etmek,

j) Sıııavlarda tehditle kopJe yapİİıBk. Kopye yapan ijğ-
rencileıin dersaneden ç İanlmasına engel olmak, kgndi ye-
rine başkasıııı sınava solmak veya başkasının yerine sına.
va girtnek,

k) Disiplin kovuşturması ile ilgi]i işleri veya disiplin
İuİuıııntü, çalışmasıru zor kulı8narak veyal't€hditle engel-
temek, . . .-

l) Irza tecevtız btmek,

m) Güvenlik kuwetleri tarafırıdarr araİ!ııan kişileri
saklamak veya barındırmak,

n) Derslerb veya srnavlara giriıİnesine, ders veya sınav-
lann yapıJmasına herharıgi bir ş€kilde engel olİnaı(, derste-
ki öğEencileri, dışarıya ç €rıTı8k, çdğnay8 k§ıiırtıcı. .veys
zorlaytcıdavranışlardabulrıfinai,,

o) Bir kişiye veya bir gruba, heİ ne sebeple_ olursa ol-
sun işkence yapmak veya yaptırmak,
- - ö) ,Eayra|ç tiircnlerini engeıl€,yici tutum 1Ğ davraİuşta

bulıırrİnak. veya tören esnasında gPreı(en saygrJn ,kasıtlı ola-
rak göstermemek.

Öng6riilmerıılş Disiptin Suçları

Madde 11 - Yu]randa sayrlaıı ve disiplin cezası veriıme-
sinl gerektiren fiil ve hallere nitelik ve a&rlıkıarı itibarıyla
benzer eylemlerde bu]uİıanlatrada 8y!ıı turderl disiplin ceza.
sı verilir.

DbİIülD. Sugunıın Tekeıriiİii

. . , Madde 12 _ Dtsiplin cezosr vöEilrne§ing. §ebep olİhuş bu
İiiı veya haJ.in öğrencitü süre§ince teEerrtıriınde bir de!€c€
8ğır, c€Ea - uyguıa.rur. Ayru . derecede . cez8sı - g€relrtlroİı faİat
ayn:İİ,il ve haıı€ir nedeniyle v€riıen dlEipı.İn.ezelerrnın udlİı.
c,iı uygulaınasında d6 bif dofeec ağır ceza verilir.-
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üçüNcü BöLüM

Dislplin soruştuİma§r

Madde ı3 - Disiplin soruştrırmasın },&ptımaya yetki-
li emirler :

a) Fakulte öğrencilerinin işlemiş olduklsn disipıin
§uçıarrndan dolayı Dekan,

b) 4hstitü ]ögI€nellgliİıQ., işıegıiş oıduklııı Disiptin. şıç-
larından dola,yı Enstitü Müdürii, . ; . .

c) Yi.i]<sekolnıl öğıencilerinİn işIern§ oldu.klen disiplin
suçlarmdan dolayr Yi.i&sekokuı Müdüni,

d) Konservatuar özrencilerlnin İşıeınlş oldutları distp
lin suçlarındaıı dola]n koı§ervatuar Müdi.i üdilr.

soruşturİna yapınayB yeükiıi 8Jİıiİıer, son§tlırft8yı,bİE-
,8t yaDsbil€oeği gibi soruşturo8cı veyB §oruştuımad.ılBr ta-
ylİü suretMe de yaptırabiıiİler

Sonışhırııiaıun Süıtd

Madde 14 - .Di§iplin sonışturİİı9sıİıa oısyt ı öğreİıiıme-
6inİ mütealdp ilk İnesai giintinde başlaıur: soruşturİİıaıun;
sonıştuİma.cı, tayini §uİetiyle yapılması haliİde, soruşhırİna
karan gecİktirilİneden soruşturİtıa.ıya bildiritir. soruştur-
rııa, oııay t8rihinden itibaİ€n erı gEç 15 giin içinde sonuç-
landrnlır.

soruştıı.rınınrn Yıprıı! Şe}ıı

MBdde 15 - SoruştlıEnacı taİuk dinler, keşif yapabilir
ve bİlir kişiye başVunbilec€i gibi buİüert,gefektiğinde isti
nobe suretiyle de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tu-
taİıakte tesbit olunr.ıİ. Tutana^k;. işıemin nerede ve In zamaJı
yrFıdığı, iştemin mahiyeti, kimlerin katıtdğ, iİade alınmış
i§€ soruları ve oevq af,ı b€{iİtecek şeüilde dlİ*nleniı ve so-
ruşturıns.ı, ketip ile , ifede . sahibi veyo keşif . şıasıada:,t o-,"
bulıındurutanlaİ [ey4 belse soıuİİüulannca. İJDzaıınrr. İsti-
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nabe telimathda, şöhi'din hüviyeti, adresi ve benz,eri açıkla.
yrcı biıgi.ler iyİce belİrtiur. Tanrğa usulune uygun olaıak ye-
mİn etti lir ve yapfinlaİı yeminin şeklide yazılrr.

Yi.ikseköğTetiE kurturıİarrrırn büttin p€rsorEıl; soruştur-
macılann istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgetc-
Iin hiçbir gecikmeye mahal blİaJ<İnaksızın vermeye ve iste-
necek yardım]arı yerinc gelirmeye mecburdurlaT.

Sa!,ıınİna H&kkr

Madde 16 - a) Ha.I(krnda disiplin soruşturmasr a4ı].an
öğTeİıciye atfedilen slıçun neden ibaret olduğu savuruna§ıJıı
yaşacağr taiihten en az üç Bttn önce yazllı olarak bildirilir,
Bu yazıda; öğrenciden betİrtilen giin saat ve yerde savıınm1.
srnı yapmak üzere haztİ budnmasr istenilir. Tebligat yaprl-
ruıstnın mümki.in oimaüğr hauerqe, öğrenciniİ], savunrnası-
ru yapmok i.izere soruşturmaclya başvurİİiasl hususu, men_
subu bÜtıındu$İ lİııruluşıın belirli yerterlnde .ilaıı oluhur.

b) öğrenciye yollanacak davetiyede; çağnya özi.irsiiz,,
olduğu halde uymadığı veya özi.ırtinü zama,nrnda bildirmtdi-
ği talçtirde, savuİ]İnadan vazgeçmiş sayı]a.8ğl ve diğer dğlil-
lere dayanııİnak suretiyle hak]§nda geIekli karann veriıece-
ği kaydo]un,ur.

c) Makbul sayılan biI özür bildiren veya mücbir se-
b..p dolayısıyla davete uymad!ğı anlaşılan öğrenciye yeniden
uygun bir siire verilİr veya belirtilecek bir siire içinde yazı-
lı savunmasıİu göndermesi isteniT. T\ıtuklu öğrencilefe sa-
vunmalarını yanh olarak gönderebileceği duyurulur.

d) IIer . tiirlü t€b]igat işleİinde; bu yğrıetİİı€liğın 35. ve
37. maddeleri, hiikti{rı]eIi uygulanıI. :

e) soruşturma; öğrencinin kendinj gereği gibi saırun-
maslna imkan verecek şekilde ytirüttıtür. Ancak, savunma
bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imken verı]İnez.

sorıı5§tuma Ra,ponr

Madde 17 - soİuştuİma sonuçlaJıdığında bir ıapor dü,
zenlenir. Raporda; son§turma onayri soruştrrİmaya başl8-
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lna taf]hi, soruştuİulann kirüıliği, suç madde§i ayh ayn tah-
lil edilerek deliuJere gtıre suçun sabit olup ojmadgı tartışL-
1ır, uygıılanacalr. disiplin cezasr tekliİ edilir. vaIsa, belgele-
rjn asıl veya suretteri biı, dizi pusulasma bağla.rıarak rapo-
16 ğkleniı. soruşturrrıa raponı dosya ile birlikte soruştuEna-
yr açaıı mercie tevdi edilir.

Soruşturma siircsindeki T€dbt]r

l,{addo 1B - sol,ıışturmacrlar; zaruri gördÜkleri 'taktiI-
de son§tujma süresince, taıuk öğrencilerin ytikseköğIetim
kürumu,bİnalalma girmesinin yasaklanması hususunda ka-
rat verilıriesini disipliİı soruşturmasını yaptrmay4 yetkili
merciden isteyebilirler. Yetkili mercinin kararı aynen uy-
gulanrr.

-, Oğrencinin, ğişipliq suçııng işledikten sonra yiikseköğ-
retim kuTuİiiu içinde yer değiştirmeşi _ veya. yiikseköğ.retim
krınımunu değiştİrmiş bulunması vdya'yiikseköğretim kuıu-
rnundan İıer ne sebeple olur§a olsun ayİılrruş olrnası, 'soruş-
turma açıImdsmb, devamına ve gerekli kai'arlann alııımaJı-
na engE{ t€şki] ekn€z.

ceza Kovuşturması İIe Dlsipıİn Kovuşturirasinrn [rİr
Arad,a Yiirütiilmesi
ll ,

,. Madde 19 - Ayru olaydan dolayl, öğİenci haİrkında ce;
za kovuştuİİnasının başlamış olması, disiplin kovuştuİma$-
nı gecilrt i rmez.

Sanığn ceza kanununa ğöİe İrıahkı]İn olması veya ol-
ınaması disiplin cezasıııın uygulaİımasma 'eİıgeı t€şkiı etmez.

Soruştİırmanın Sonuçlandrılınası :

Madde 20 - İl Soıuşturma raporu veya dosyası Fa-
kıilteleIde Dekan, Enstitü, konservatı,ıar ve yiilrsekokullarda
luüdüI taruflndan ince]eni]erek ya doğrudan sonuçıandtrlhT
veya }Etkili disiplin kunülına derhal veriljr. Disiplin ,kurulu

eIı geç üç gün içinde topla.narak gerekıi incelernelere girişir.
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. b) son§turma dosya§rnı inceteJ,en Dekari, Müdür veya
disiplin kunııu geIek]i görürse noksan saydrğı belirti sor.ış-
turma işlemlerinin tarnarı]aİrİnasmr yani soruştu,rmacrcan
veya disiplin kunııunun bir üyesinden isteyebilirıel.

. c) Dekan, Müdiİ veya disipiin kurulu, disiplin cezası-
nı İ,ermeden önce sarıık öğrencinin yeniden savunmaslnı
a]ır. Bu takdirde 16. maddedeki esa"slara uyuluİ.

Dtstplin Cezası Vermeye letkiü Amir r.e Kur:ıdlar

Madde 21 - Uyarma, kuaİna ve Ytikseki jğTetiİn kııİu-
mundan b'r haftadaJr bİr aya kadar uzaklaştırma cez1l3rı,
doğrudan doğruya ilgili Fakülte Dekanı, Enstitü koıısa:va-
tuar veya. yüksekokul Mü(ltlIün3e, :

' Yi.ikseköğretyn Kurı;:ıi,undan biı veya iki yariyıl için
ıızaklaştırma cezasl ile Yii]<seköğretim kurrrmundan çtkar-
ma cezalarl, y9tkili d;sipıjn kurullannca verilir.

fbkiilte, Enstitii, Konservatuar ve yüksekokul; Yiİ]İsek-
okul yönetim kurullan aüTır zamanda kendi kuTuİnlarının di-
siplİn kunılu görevinide yapar.

Dislplin Kurulırnun Toplanmasr

Madde 22 - Dislptin kurıılu, başk8nln çağrısı i.ızerine
beliIlenecek yer, gtin ve saatde toplanır.

Kuruı' Çahşmalannln Diizeıı]enmesl

Madde 23 _ Toplantl giindeminin hazırlanması, ,ilgilile-
re du},unr]masr, kurul çahşmalarrnın diizenli yürütülmesi,
başkan talaftndan sağlanrr.

Toplantr Nlsabr

Madde 24 - Disiplin kurulu olarak yönetjm kurulrınun
toplantı nisabt, kurul üye tam sayısırun yarıdan fazlasıdlr.

Baportiirliik

Medde 25 - Kurullarda raportörılİk görevi, başkanrD
görevlendireceği üye tarafmdan yiirti-tiilür. Raportör üye,
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havaıe edİı€cek dosyaJıın incelerrİne§ini en geç iki gün iç'nde
ta,rnarrılaI ve hazıIlay8cağı raporu b8şkana sunar.

Görüşme Usulü

Madde 26 - Kunılda; ıaporkirün açıklaİna.lan dİnlen-
dikt€,rr sonra işiİr göri.işülİnesine geçilir. Kurul geİek gtiriir.
se soruşturİnacrıanda d:nİğyebilir. Konunun ayduıland]ğ vo
görüşlerin yeterıiliği sonucı,ına vanldığtnda oyıaİna yepılrİ
ve ka:,ar başkan tarafrndan açıklanır.

Oylama

Macde 27 - Disiplin kuıullannda her üyeoyunu kabul
veya Ted yoluyla vermekıe görevlidir. Çekimser oy kıİIarul-
maz. Kararlaı topıantıy8 katılanıann saıt çoğıuıluğu iie alıruT.

oylaıın eşitliği halinde başkarıın bulrınduğu taraf ço-
ğunluk sayılrr. KaraI ii,zeti üyeler tarafından İİİızalanan bir
tutaJıak]a saptarur.

karar siiresi

Madde 28 _ Disiplin cezası verİneye yetkill amirle!;
uyartna, kınama, yiik§eköğretim lturumundan bir ha,ftadan
biİ aya kadar uzaklaştırma cezalantu soruştrırİnanın tamam-
laJıdığ1 günden itibaren beş giin içinde vermek zorundadır.

Diğer disiplin cezalaİının veri]mesini gerektiren haller-
de dosya deIhal disiplin kuruluna havale edilir, disiplin ku-
ru]u dosyayı aıdrğ-l tarihten itibaren en geç 10 gii,n içinde
karar vermek zorundadır.

Karar

Madde 29 - Disiplin ceza§I verİneye yetkiıi aİniIleI; vğ
ya disiplin kurulu; soruşturma raporıDda önerilen cezayı
kabu.l ed'p etmemekte muhtardır, geIekçelerini gösterİnek
kayıt ve şaıtıyla leyhe veya aleyh€ bşka bir disiplin cezası-
da veıebilir.
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Illd1li! C€zası Veırtür{reıı Drtrat Edil€o€ft llususlaı
Madde 30 - a) Disiplin cezalarını vermeye yettciti

aınİrıer ile disiplin kuİullan; bu cezalaTdarı birİni tayin l-e
taJrdir ederken, disiplin suçunu oluşüuran fiİl ve hareketlerin
ağırttğını, sanık öğrencinin haİıgi maksat]a hareket ettiğini
ve aİııaclnl, da.ha önce bir disipün cezası aup alİnaaıığnr,
dawaİ!ış tavrİ ve harelet]erini işıediği fiil ve yaptı6 haİeket
dolayl§tyla nedamet durup duymadığlnı dikkate ahlBI.

b) Başka yi.ikseköğretim kuruİrıu öğrencileri ile birlü-
te, kendi yii]rseköğretim kunımunda disiplin suçu işlenmesi
halinde bil iist derece disiplin cezası veriliİ. Toplu olarak
işlenen disiplin suçlanDda, srçluların miirıferiderı tespit edi-
l€rİıediği İıatlerde topluluğu oluşturan tiğfencilerin heI biri-
ne §retkili aİnir ve kurullaııca u}Gun görülecek c€zalar veritiI.

UJEuI ıne ro itirız

cczarırın Bildtrihıeti

Madde 31 - Disiplin soruşturmasl sonur-tda verilen ce-

ze son§tuİma yaptrrrnaya yetkili amir taTafrndan;

a) HaklQnda disiplin soruştır.rrnası yapılan öğreJıciye,

b) Öğrencinin ana vey& b&bası yoklukları haliDde, öğ-
rencinin giisterrniş buıunduğu en yakın aile mensubuna,

c\ ce?,a aian öğrenciye burs veya kredi veren kamusal
özel kuruluş veya kişiler€,

ç ) Yüksekajğr€tim kurulrına,

d) Üniveı§itoden çtkarma cezası verildiği takdilde yu-

kaı^clelrilere ilayeten :

1) Büttin Yükseköğretim kurumlarına,

2 ) Emniyet rrıakarrılanna,

3 ) İEiri Askerllt şu.belerirr€,

4) Yiiİseköğretim kurumırİta (Üs.Y-ıd. Başka.Dı,ğına),

Yazllı olarak bildirİlİı!.
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Disipljn cezalar gerekirse ilgili yiikseköğreJim kurumun-
dB veys burılara bağlı kuİuluşlarda, ilan yoluylada tebliğ
ediıebiJir.

Uygulı,mı

Madde 32 - Di§iplin cezalar!, yet+ili merci veya lturul-
ıBrca veriİdiği tarjht€n itibaTen hüıdiİİi'ifade eder ve uygu-
laıur.

İtlrag ve siire.gi ve İdııt Yaıgı Yoıu

Madde 33 - Disiplin aİnirıeri tarafından soruşturrıa
dosyasına dayaıu]arak re'sen verilen uyarına ve kJnalııa ce-
za]arr kesİn olup, bunlara kaIşı idari yargl yoluna gıdilemez.

Disiplin amirlerince verilen biı haftadan bir aya kadar
veya disiplin kurullarınca karaIlaştıIılan ;bir veys iki yaflyd
içİD ytikseköğretim kununı,ından uzalrıaştırma cezalarına
kaIş herhangi bil ü§t idaIi mercie i.tiİaz bdiıemez. Ancak,
bu oezalara karşı, idaIi yargı yoluna başvuTrı]abilir.

I»§İplin kunılları tarafınd8rı verilen" yiikseköğrgnim ku:
ruınundan çıkarma kararına kaışı onbe$ giin içinde iiüııiver..
§te yönetim kunı.luİıa itiİaz edilebilir.

İtiraz haıinde, itiraz mercii o]an i.iniversite yönetim ku-
rrüu, üaran inceleyerek, verilen cez8yl aynen kabü.ve red-
deder.

R€d halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri
rcd gerekçesini girz öniinde buıuİıduİaraJr itİİgzı,kar4ra
bağla,r.

Üniversite yönetim krırulrınca alınan ve öğrencinin aley-
hine sonuçlanan tararlara kerşı idsri yargI yoıu açıktır.

za,mın Aştml

Medde 34 - Bu yönetİnelikt€ sByılan disiplin suçu nite-
uğirdeki fiiı ve halıeri işleyen iiğrenci]er ha,kkında bu fiil Ye
haılern İşlenİ]disnin soruşturİrıaya yetkili amİrlerce öğre-
nildİği tarihten itibaren :
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a) Uyarma, krnama, yükseköğretim kurumrındarı bir
haftadan ibir aya kadar, uzaklaştırma cezalarıda bir ay içinde,

b) Yükseköğretim kurumundarı bir veya iki yanyrl için
uzaklaştlrma ile yükseköğrettn kuruİnundan çıkarİna ceza-
]aImda altl ay içinde,

Disiplin soİuşturİnastna başlanmadığı taktiİde, di§iplin
cezası venne yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezzıslnl gerektiTen fiil ve haJlerin işlendiği ta_
rihten iti,baren, nihayet iki ,yrl içinde disipun cezasl verilm+
diği ta,lğtiIde, ceza venne yetkisi zaman aşımma uğrar. An-
cak, aıiŞiP]in amir veya kurulu, bir adlı yaIgl hijJrİniiıe ih-
tiyaç duyduğu. halterde; bu zaİnan aşrru siiresi a,dli yargr
hi,i]ğniiniin kesinleştirdiği giinden itiba;en başlar. Anrlan ih-
tiyaç, yetkili disiplin aınir veya kurulrınun alacağ bir ara
karafı ile tespit ediıir.

BEşİNCİ BöLİjM

Çeçitli Hiikiimrer

Tebügat ve Adres Btldft:nre

Madde 35 - a) Disiplin kovuşturması dolaFslyla heİ
ttirlü tebtigat, öğrencinin yiikseköğrettm kurumuna kayıt es-
nasrnda bildiIdiği] adlese yazllr olarak yapılmak veya tebliğ
varakasr ilgili yüksek öğretim kurumunca ilan edilmek sure-
tiyle tamamlanmış sayrlır.

, b) Yij}seköğretirn kurumuna kaydolurken bildirdikleri
adIesi değiştiıükleri ha]de, brınu mensup bu]ıındutları ku-
rum]ara kaydettirmeİniş bulımaJl veya yanlrş vey4 eksik ad-
res vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kuruİnunda mev-
cut adreslerine tebligatıİı yapdmlş olması halinde, kendilerİ-
ne tebligat yapılmadığnı İddia edemezler.

Dosye T€süni

Madde 36 - Disiplin soruşturınasına 8it dosyalar, djzi
pusuıaliıyla birıikte teslim ediliİ ve alınır. Düi prısularimın
4ltında teslim eden ve aıanın imzalEn buıuııur.
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Yıışnı ŞekE

Madde 37 - Kişilerle oıarı yazışmalar iadeli taatüutlü
olrak yap lr. Evrakln eld€n veriİmesi halinde, iİnzaJı belge
dosyasında s6klanır. 35. m8ddedekt tebuğ şekli kalrıalr İİze-
re, diğer hususlaTda ?201 sayllı teb!İgat kanunu hükl,imleri
uygu]antr.

Yasakıar

Madde 38 - soruşturmanm heİ salhasında gizlilik esas-
ttT. Buna uymayan]ar haklğnda idari iŞlemlerle birlikte, du-
rıırna göre bu yönetmeliğin veya «Yükseköğretİm KuruDla.
n yönetici, öğr€tİm elemanı ve ıqçrnurları di§ipıin yönekne-
ıiği» niİı hi.ıkiİİnleıi uygulanır.

yürürliikten kıldrıına

Madde 39 - 13 Nisan ıyr4 tarİh ve 11857 sayth Resmi
Gazete'de ya,yırıtaİırn§ bıİurıaİı «Üniversite Öğrenci Disip-
]in Yönetmeliği» yürtirltiİrten kaıdıntıruştır.

GEçİcİ MADDE 1 - Bıı yönetmetiğin yiıriİrriiğe girdi-
ği tarihten önce işterrmiş btılunaa Ye disiplin cezasııu gerek-
tirerı fiil ve hal]er halkkında, bu konu]aİr dtizeıüeyeı ırc da-
ha önce rner'i oları c€zı htikiimleri uyEulanır. .

Bu yönetmeliğrn 34. maddesinde disiplin lo?uştuıması-
na başlama ile ilgili zaınan aşııru sürelerine i]işkin hüktim_
ıet, bu yönetmetiğin yayrmrndaİr önce işıeıEı§ İiil ve halle
re ilişkin §errİer, yayım tarihinden itibarerı İki yıl içinde
sonuçıaııdınırr.
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öĞnuxcİınn İLE İLGİLI KARARLAR

İ _ FAEÜLTE KURULU KAİAİ,LAn.I

Karağ 88/ı1 - ı988 - 1989 öğrethl yııındaD itibaİen en-
t€gTe sisteme geçilen İhkii]tefz diineıİr III der€lerindeD da-
ha önceki döneİrüerde başarısız olaİı öğrencilerden :

B) Ibrmakoıoji, Patoloji ve lQiİtik Biıiİrrore Giılş ders-
ıerden biİ veya iki§iİtden }alan iiğrerrilerln bu dersieıin an.
latılüğı ders kurulıanna devam etmelerine sinav ve not dğ
ğerlendirilmelerinin klasik sisteme göre yaprlmasına ( her
dersİn sınlvlrır! ajrrı Jıapdması).

b) FarnaIoıoji, Patoloji ve ltlinik Bi.limlere Giriş
der§eıİnin üçiidefr kAı8ı1 öğİeDcileİin cİrtegro §ist€İİıe gö-
re okumala.rına karar yerildi.

. K8raİ 89/6 - ı989-1990 ssitğ_nfuim yrJİİıden iubareİ!
Eıt4gre sisteme gQçiıen lbl$ltemız dtinem I ve II derglcİin-
den daha önceki dönemlerde Ttp d€Eslerinjn tarıaııından
başansız olan öğrencilerin entegTe sisteme göre, Tlp dersle-
rinin bir k sıııınd8n kalan iiğTenci]erin klasik sisteme göre
okum4arrna ve kaldık]arı _dersıeriD an]üıİdığı der§ kunı]-
lanna devaİn etmelerine, bu öğrencilerin .sma,v. değerleDdir-
melerinin klasik sisterne göre yapılınasına karar verildi.

Kar8r 89/?- Exıırem Iv iiğİencileriİıdeıı ı988-1989 Eği-
tİmöğTetim yılında Adli Tlp ve Radyoloji derslefindPrr ba-

şansız olan öğrencilerin 1989-ı990 Eğitim Öğretim yllında
yeni di.ırenleıneye göre (staj şeklinde) €ğitim yapmalarına
karar verildi.
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FAI(ÜIrTE YoNETİM KIJRIJLU KİnARıI\RI

KaIar 87/236 - Tıp Fb,kiııtesinde Yabancı Dil olarak 1987-

1968 öğıetim ]ntmdan itibaren İngilizce okutulmasına yeni
keyrt y&ptıraİı ve ydbancr dİıi Atmance veya I'rarısrzca olan
öğfeııcilerin lntiba&.lannın yabanöı ditler bt lüİıİ b§kenhğon,
ca yapılmasına karar verildi.

Karar 88/258...-.. 
j Fakültemiz öğfencileİ'niİi aldİklarİ sağ-

ıtk raporlanrun Faktilte Yönetim Kurulunda görüşiilebilİne-
sİ lçın :

a) Mesai saatlerİ içerisinde l»kan]ıhaİı hasta idbk kA-

sdı elarBk Medjı(o^Sosyal Merkezine gitmelerine,

.b), Mcditrososyal MeTkğzi Iİekiminden alıııan feporla-
rın Üniversite Hastanesine tasdik ettiTitmesine, : , ,

c) Medikcsosyal Heİıimliğİnce Üniveısite Hastanesine
serrk ediıenlerin ,ra4ıorlarının rıanaır helrimce imzalanmış ve
Bşhet<imrikçe tasdik edİlİniş olİİiesına, :

d) Mesai saatldri dışında aci] <ilatak herhaİıgi'bir sağ-
hk kuruluşıındaıı' alınan iapoıların Üniversite Hastaııe§ine
tasdik ettirilınesine,

e) İl dJşında al$an sağhk raporlaruırn Üniversite Has-
tarı€§inden veriliniş veyE Üniversite Hastanesine tasdik etti-
rilmlş oımasın8,

f) Usuttıne uygun olaraJr aıınaİr raporlann 7 giİn içe

g) Yukandaki esaslara uymayan raporlarrn kabul edİl-
memesine,karar veriıdi,

Kar8r 89/52 - Trp rb.kuıtesi öğrencilerinden ( İntegre
sİstarİıe datıjl öğrencller hsriç) önc€üİ yrllord8 devaİn yu.
kumıtuwtİnu y€rine getirip sınavıerda b§arısız otduğu İçİİı
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tekİara kalan öğIencİlerin c. Ü. Eğitim Öğret_m ve sınav
Yönetmeliğinin 19. maddesinin 1. fıkIası gereğince isterlerse
bu derslere devan etmeden sadece snavlara gİrebilecekleİi-
ne karar verildi.

Karal 89/53-25? sa5nlr ka.rıunrın 44. maddesinin 3511 sa-
yllı kanun]a değişmesi nedeni ile 30 Ekim 1984 tarih ve 1002
sayılı önkoşullu tek dersten bir iıst sınıfa geçme ile ilgili
YtiksekiiğIetim Kurıİunuİı 6.2.1989 talih ve E.Ö./07.01.002/
318 sayıh yazılarr ile yürüİliikten kaldınlmış sayılması ne-
deni ile Tıp Fakiiltesinde önkoşullu tek deİsten bofçıu geç-
me işlemi yapılmamasına karaı, verildi.
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