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AKADEMİK TAKVİM
1990 _ ,ı991

3- lI. Yorryıl derslerİnin boşlo-
mosl

Dönem 1-|t-lıl 28 ocok 1991

Dönem İV-V 4 Şubot 1991

1_ Aç:hŞ ve l. Yorlyll dersIeri-
nin boşıomosl

Dönem lV-V
Dönem ll-ıll
Dönem l

2- l. Yorlyıl totili

Dönern 1-11-1Il

Dönem lV-V

4- ll. Yorıyıl derslerınin sono
erm9si

Dönem ı-l1-1ll-V

Dönem lV

5- Yıl sonu Sınovlorı

6- Bütünleme Sınovlorı

Dönem V
Dönem 1-11-1l1-|V

7- Dönem Vl Eğitim-Öğretİm
Süresi :

8- Tıp Dışı Derslerin Boşlomo
V3 Eitiş Torihi :

11-27 ocok 1991

10 ccok - 3 Şubot 1991

31 Moyls 1991

14 Hoziron 1991

10-20 Hoziron 1991

2-13 Eylül 1991

1/7 / 1990-30/6/ 1991

1 Ekim 1990 - 3'l Moyıs 1991

9- Koylt Yenileme Torihleri

Dönem l

Diğer Dönemler
İkinci yorıyıl

i7 Eylül 1990
24 Eylül 1990
1 Ekim 1990

3-28 Hoziron 1991

1-5 Ekim 1990
17-28 Eylül 1990
28 ocok - 8 Şubot 1991
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HEKİMLiK AND|

Hekimlık mesleği üyelerı oroslno kottldlğlm şu ondo hoyo-
tıml inso,nhk yoluno odoyocoğlml oçtkço biıdiriyor Ve söz Vori-
yorum.

Hocolorımo

Soygı ve gönü| borcumu her zomon koruyocoğımo, sono-
tIml vicdonlm|n buyrukıorl doğrultusundo dikkot ve özento ye-
rine getireceğime, hosto ve toplumun soğlığını boş görev so-
yocoğlmo, benden hİzmet bekleyen kimselerİn slrlortno soygıh
o:ocoğlmo Ve onlorl sokloyocoğımo, hekimlik me§leğinİn onu-
runu Ve temiz töresini sürdüreceğlme, mesloktoşlorlmı kordeş
bileceğime, dın, millet, lrk, siyosi eğjlim yo do toplumsol s|nlt
oylrlmlorlnın görevimle hostom oroslno girmesine izin Vermeye-
ceğime, inson hoyotlno kesinlrkle soygt göstereceğime, boskı
oltlndo koısom bılo, t|p bilgiletrimi insonllk değer ve yosolorıno
korşı kullonmoyocoğtmo, oçtkço, özgürce ve nomusum üzerino
ond icerim.





üniversitemız Rektörü
Pİof- Dr. Muvoffok AKMAN
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Sevg i Öğrenciler

Ge9tİğimiz ylllordo, özollikle fokültemize yeni boşloyon öğ-
roncilerim,izın dors progrom}orl ve yönetme}ikler ıle ilgili çeşitli
so.lınlor.nin olmosı, bizleri böyle bir eğ,itim progromt çıkormoğo
yöneltli. Bu küçük k:topclğln içlnde hğr sınıfın ders progromlorı
yonıüüo sizleiıe ilgiı,i yönetmelikler de yer olmoktodlr. Burıun
dıştndo do her türlü probleminizde dönom koordinotörleriniz
§izlerğ yordlmd olocokttr Boşorlh olrİ}onln ilk şartk]rtndon birF
nin de ders,lere düzenlı bir şokilde devom etmek o}duğun,u ho.
tlr|otrnok ısterim. sizlere mutluluk ve boŞorllorlo dolu bir eği-
tım yıh diler, hepınize sevgilerimi suı}orlm.

Prof. D.. Aİ GöKALP
Dekon





Tıp FAKüLTEsirııirı vöıırriu önoürü

DEKANLlK

Prof. Dr. Aıi GÖKALP
P,ıof. Dr. Yusuf çAĞLAR
DoÇ. Dr. Ferit KotoĞLu
Erol ŞANL|

raxüı-re KURuLu

Prof. Dr. Aı| GÖKALP

Dokon
Dekon yordtmclsı
Dekon yordımclsl
Fo,külte s€kreteri

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Doç.

Dr. Erdoğon GÜRsoY
Dr. Gülendome SAYG|
Dr. Asım GÜLTEK|N
Dr. Mustofo DÜLGER
Dr. Ferit KoçoĞLU
Dr. Y G TEKlıü

, \ ğ.L- lr- leDı' ",\5, )

rıxüııe YöNETİM KuRuLu

Prof. Dr. Alı GÖKALP ^ _pırzt or. ilgüEüJ]rff+6fA'N
Prof Dr. Erdoğon GÜRsoY
Prof. Dr. Aslm GÜLTEK|N
Doç. Dr. Fğrit KoÇoĞLU
Doc. Dr. Yeneİ GÜLTEK|N -

S$l#6ı'§'Affiiı ttiıı
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TtP EĞİTıM| YÖNETictLERı

Dekon Fıof. Dr. Ali GÖKALP j

Boşkoordinğtör Prot. Dr. Yusuf oAğLAR

ffinem l Koordinotorü Prof. Dr. Atil|o ATAIAY

oörıom ı Koord,ırıotör Yordtmqsl Yrd. Doç. Dr. oge cETİNKAYA

Dönem lı Koordınotörü Doç. Dr. Tülin BAYKAL

Drı€m lı Koordİnotör Yordım. Yrd. Doç. ,

Erdem GÜMÜŞBURUN

Dönern lll Koo,dinotörü ,Doç. Dr. Yu§uf sARloĞLU

Ebnem llt Koordanotör Yordım. Yrd. Doç. Dr.
Diloro il)AGASloĞLU

Dönem lV Koordinotörü Doç. Dr. Ayşe GÖKALP

Dönem lV Kmrdinotör Yor. Doç. Dr. Füı$un GÜLTEKiN

Dönem V Koordinotörü Prot. Dr. Tonsel ÜNsALDl'

Dönem Vl Koordinotörü Doç. Dr. con6r ı\,1|MA,RoğLU

Dönem Vl Koord,inotör Yordlm. Yrd. Doç. Dr. Soniye ToPCU

14



TtP FA|(ÜLTES! DERS PRoGRAJı,u

TEoRİK UYGI l_Aı/ıAl. sİNİF

Biyo,btotİstik

Fızi*
Tıbbi Biyolği vg Genotjk
orgonik Kim},o vo Bıyokıİrryo

Doontokül
Dovromş Psikoloıisı
Tür,k Di}i

Atotürk ılkeleri ve lnkılop
Torihi
Yoboncı Diı
seçrü}eli (Güzeı sonodor/
Bedenl

ıl. sıNıF

Amtomi
H|stolcii-Embr|yokıi
Ftz}oloiı
Biyofizlk
Tlbbi Mikrobiydoii vo
Pofğzitoloiı
Türk Diİi

Atotürk ı}kelori ve lnktlop
Torihi
Yoöoncı Dİl

seçmeli (Güzeı sdırotltrl
8odon

2
4
s
4

2

4
1

2

4
1

3
3
4
2
3

1

1

] ı. yo,y,ı
1

1

- l. YorıYıl

- lı. Yorıyl

2
1

2

2

2
1

\l t5



(1sL- lq?3

ıll. slNıF

Holk Soğlığı
Formoko:oii ,,I
Potoloii
Klınik Eilimlere Giriş
Tü,rk ,Di.Ii

AtG:ürk ilkğleri: ve inkılop
Torihi ]

Yobxncı Dil .

gotmelı,/oüzel sonğtlor/

TEORıK UYGULAMA

3

5

6 ,l

1

1

1

2

1

lV. s!NlF

Genol cerrohi
Io Hcstc|.klorİ

Ç3cuk soğllğl V9 Hostollklorl
KodIn Hcsiolıklorl Vo Doğum
/.dU Tıp
Rodyoloii
Türk Dili.a
Atotürk llkoleri. ve lnkılop

Yoboncı Dil

seçmelİ (Güzel_ _sonotlor/

1z tıcİto
(9 hofto
(9 hofto
(6 hofto
(3 hofto
(2 hofto

1

: '],.
stoi)
stoi)

stoi)

stoi)

stoı}
stoi)

1

1

1

16l



V. slNlF

Do:mctoloii
ortopedı ve Trovmotoloii
Nö!,oşırürii

Üroloii
Göz Hostoltkıorı
Kulck-Burun-Boğoz
An€steziyo|oii Vo Rooni
mosyon
Nöroıoii
Psikiyotri
ınfolisiyon ] Hostollklorl
FTR

vl. slNlF

Çocuk Scğlığl Ve Ho§tohkıorl
lç Hostollklorl
Kodln ,Hostolıkloiı vo Doğum

TEOR|K UYGULAMA

(4 hcfto stoil
(4 hofto stq|)
(2 hofto stoi)
(4 hofto Ştoi}
(4 hofto stoi}
(4 hofto sto|)
(2 hofto stoi}

{4 hofto stoiı
(2 hofto stoi)
(2 hofto stoi)
(2 hofto stoı)

Acıl cerrohi 
_

klrsol Hğkimlk
Psikiyotri
sşçrrıeli , , ,

(2 cry sto|) :

(2 oy stoi)
(2 oy ştoi)
(2 :oy §Joı} 

:

(e ,qy.§toiı . ,

(1 oy stoi)
i 11:] o,y. b,toi} .,

17



öĞRETıM üYE vE GoREvLiLrRi

TEMEL TlP BıLIMLER. BöLÜMÜ

BoLÜM BAŞKAN| : Prof. Dr. Mustofo GÜREL

Anoli]lın Do] Ünvoıı Adı Soyodı

Tıbbi Biyoloii Prof. Dr.

Dot. Dr.

Öğr. Gör.

S*+gFPbi;

Morfoloıi

Fizyoloıi

Biyokimyo

An9bilim Doh Ünvcnı

Ahmet soLAK (Boşkon)

llhon sEzGlN
Ziynet GIJıER Q ı\oı C
Selmı SÜNGÜ

Adl soyğdt

Prof. Dr. Erdoğon cÜRsoY (Boşkonl
Do9. Dr. Tülin BAYKAL
Yrd. Doç. Dr. Erdem GÜMÜŞBURuN
Yrd. Doc. Dr. Emeı KoPTAGEL
t].: üı, R.'ı.- t,t,JALl \oa,J^1

Prof. Dr. Seno ERDAL (Boşkon)
Doc. Dr. Abdulloh ASLAN
Doc. Dr. Ahmet ÜNAL')z 

- '$.{*.-. ^^* Co",|
Prot. Dr. At:llo ATALAY (Boşkonı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet }.KER
Yr.d.. qoç. Qr" Öğe ÇET|NKAYA
dğffii Ü. Serıtop BAKIR,
.]., ç., ü,. ..,,ü,,,. c, r.ttrt.r-r"

oİııiı.İ hğ eıuu Etı,ş.itirş.- g

Adli Tlp Yrd. Doc. Dr.
Eg$-Y*r. »r.

Formoko|oii Pgq. B",,,
|t Hostolıklorl Ddc. Dr.

Doç. Dr.
öğr. Gör. Dr.

Metin ÖRSAL (Boşkon)
Ufuk KATKICI
Yyş"u1. şgiı.o_çı-u (Boşkonı
Füsun GULTEK|N (Boşkon}
soniyo ToPÇU
Şİrhot ltAĞAsıoÖLp 

_

§,ı.- ı:l ig, (f''1

üı ,l..,.rt".^t şt1;rl 
i.l.ı

\ :.. .*\ ,\ı\!-l P_'d..Z1,o S,ff't l,'
18
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A,i:b'|'m Eo|ı Ün.ıonı A.iı Scy::iı

Mikrobi. Ve

Enfok. Host.

Aocuk Soğhğı Prof. Oi.
ve Hcstoll. Pİof. Dr.

Doç. D:.

Yrd. Doc. Dr.

d8gt ö';.öıı, şöı - D,-\ ,§

Asım GÜLTEKiN (Boşkon)

Fotoş TANZER
Ayşe GÖKALP
D,|oro iÇAĞA§iloĞLU
Hoyri ToKsoY
l,,_ d. l .ı9 ç A7

Muvoffok AKMAN (Boşkon)

Mustof c GUREL
Gü londomo sAYGl
Yohyo HAKGÜDENER
Muho,rreın GOKOĞLU
zohir BAKlcl
Mehrnet BAK|R
$,9T.,§JçE}$...:.,-- \ . l]ı"i
o}[ıon DoĞAN (BoşRon[ \ JJr Ji ' '

\j ,l.- 1 öıBiıl*
Servo: öZGüR (Boşkonl
Fer|t KotoığLU
H. Hüseyin POLAT
Güloy KOÇOĞLU

M. Moğrufi HAH (Boşkon)

sedot ozÇELlK
serop ozTÜRKcAN

Psikiyotri

Holk Soğlığı

Rodyodiog-
nost;k

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prc,f. Dr.

DoÇ. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr.

oğ*&ı'ı or.
Yrd. Doç. Dr.

Doç. O72 '')
üj2 İ,

Prof. Dr.

Doç. Dr.
,Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Dgrmotoloii Yrd. Doş. Dr.

Yrd.. Doç. Dr.

ffi-E5+9,..

F:zıkcrl Tlp Ve Yrd. Dot. Dr.

Roho,bil. Öğr. Gör. Dr.
§2_

Yrd. Doç.

Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Dcç. Dr.

som: HIZMETLi (Boşkonl
oiılgü|o ÇAĞLAR
§,1;l §o",,zl,

A. oktoy lŞlK (Boşkon

Orhoçı ŞOLAK . _.
,z -lll\\ li l, -r ,r
'-ş r -u.<<.. l §k:-ı

Şgfık DENER (Boşkonı

Şuot ToPAKTAŞ
J\ -i.\-,t Ar -i.."ı-.

Dr,

D.ı

Nöroloii

§.l .P-lD,

19



cERRA}lı TlP BiLIMLERı BÖLÜMÜ

EÖLÜM BAŞKAN| : Prof. Dr. Mustofo DÜLGER

A:lobiiim'Doh ünr,rn, Adı Soyocı

G6nel cerrohi Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doc. Dr
E#-8;5Dr.

Mustofo DÜLGER (Boşkon)
c,hon YlLDlRlR
Fovzi cohit İtli
N. zofer uTKAN

l,ıj GÖKA"L P (Boşkon)
Yğn.r GÜLTEKIN
§, ':\ı, .,\ şflııj\L

zofer KARS (Boşkon)

Abdulloh TAŞYURT (Boşkon}
NJ ,, -1 F\\j , ı<_

Ahrnet ALMp.c (Boşkon)
su.phi MÜDERR|S
Tonfo: KUNT
l l:, - d^aAN liA7.,.d,{ ;J-. a\JJ-v ü\NLü
Yusuİ ÇnĞı-nn İaogon11-"1n F,t'ı
Conop GÜLER

Tonseı ÜNsALDl (Boşkon)
Osmon KöRÜKLÜ
gltkl PERç|N
ı \c*1 C,_ t,* L

Muctofo GÖNÜLLÜ (B€işkon)
cor;er MiMARoĞLU

. c .. 5r 1ş _ §lıÇ,

z. Hondcn Aker GÜNEŞ (Bşk.I
Fohroltin GÖzE
End6r DÜzcAN
!_--r,\" ..,, ğCiı ^-i 

L

soaot rönrı

DI.

§(
Göz Hosto llk. Frof. Dr,

Yrd. Doç. Dr

üıoloii

Nöroşirürii

Doğum

KuIok-Eurun-
Eoğoz

crtopğdi ve
TroVmotoIciii

Anes:eziyoloii
ve Reoni.

Potoloii

Yj"d. Doç. Dr.
, ] \]

).-

Prof. Dr.

Prof. Dr.
Dcç. Dr.
ğ,,. Q.,
Y.dr Doç. Dr.

Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

(

ö

ş

Doç. Dr,
Doç. Dr.

Doç. Dr.
Doc. Dr. ,,.- #+&. b,.

\\; -\\çJ'.. \ \ 
-' \ ..--:

. İbbi lngılizöe 
-Dr.

(l
tt, ,l D-., ş: 2'.; ,.._. 1_ c._,\ !,

ü}



GENEL BİLGİLER

Tlp Fokültomiz 1788 soyılı yogo ile kurulmuş ol,Jp 1974/
1975 öğretim Yılındo 50 öğronci ile Hocettope Üniversitosindo
€ğitime boşlomlştlr. 1931/1992 yl||ndc 34, 1982,/1933 ylllndo 44,
19ü/lw4 ylltndo 3,3, 1984/1,385 yıllndo 20, 1985,/1996 ylllndo 37,
198e,/19g7 yıllndo , 1937/1988 ylllndo, 66, 1988,z1989 yılındo
47, 'l9€9/'l99o yıllndo 66 kişi olmok üzere topIom 441 tlp doi(to-
ru nıezun olmuştur. Ho|en Tlp Fokülte§i Dönem lde 171, Enem
ll do 192, Dönem lll de 119, Dönem lV de 157 Dönem V do 119
Ve Dönem V do 89 öğrencı olmok üzerğ toplom 846 öğrenci eği-
tİm görmektedir.

1975 ylllndo Soğlık Bokonlığl ile yoptlon bır protokol ile
Göğüs Hostollklorı Hostonesi olorok inşo edilen 400 yotokll bi-
no 15 yllllğıno cumhuriyet Üniversİtesi Eğitim Uygulomo Ve
rAoştlrmo Hostonesi olorok ÜniVersitemize devredilmişt'r. Bu
binonln 8. kottndo Göğüs Hostollklorl Hostonesi fooliyetini sür-
dürmekted;r. Ayrıco, 9ığlık Bokonllğl ile yopllon protokol uyo-
rlnco Fokültğmiz öğrenclleri Slvos'o 40 kilometre uzokllktoki
Uloş, Koyuncu ve Honlt Soğlık Ocoklorındo Soğlık Bokonlığı elğ.
monlorl ile işbirliği iterisinde 2 şer oyllk süreler holİnde Klrsol
Hokimlik Eğıtimİ görmektedirıer.

Holen Fokültemızde 16 Profesör, 20 DoÇent,23 Ycrdlmcl
Doçent, 13 Öğretim görevlisi, 9 uzmon Ve 14o oroştırmo görev-
ıisi görev yopmoktodır.

21
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DERS KURALLAR|NA GÖRE DERSLERİN SAAT OLARAK DAĞlLlMl
1990 _ 1991

Dors Kuru:u
org. Kim. Tıb. Biyo.

Biyolsto. Deontoloii ıre Biy. uo Ge. Fizik Dov. Psi. Toplo.n

Temel Bilimler Ders Kurulu l 10 10

Te,me| B;limler Ders Kurulu ll 14 14

Temel B:|imler Der§ Kurulu 
'll 

10 10

Temel B;lİmler Ders Kurulu lV 16

Temol Bilimler Ders Kurulu V 14

28 25

35 34

25 25

40 34

28

20

28

10

oe

125

40

34

130

111

N(rı
Top!um 64 34 162 159 58 6? 539



Doİaıer

DöNEM ı

TEMEL BİLiMLER DERS KURULU İ

1Ekİm-2Koslm

Teel,İk Protik
5 Hofto
Topiom

Biyo:stotlstik

Deontoloii

organik Kimyo ve Biyokİmyo

Tlbbi B:yoloii ve Genetik

Fizlk

10

10

20

15

m

10

10

28

25

20

75 93

KGNu BAşL|KLAR| : EİYoisTATisTiK : lstotistikle ilgili Genel
B;lg.ler, soğlık Hizmetleri ve Biyoistotistik, Frekons Doğılımlorı
ve TonımIoyıcı olçüler. DEoNToLoJi : Tıbbi Deontoloii Termi-
noloii vo Torihçe, Hekim Andl Torihçe ve ilkelerİ, Hekimin Gö-
revl6rı, Hekim Sorumluluğu, insondo Doku ve orgon Nckli, Bo_

ğlmllllk Yopon Moddeler Ve Bunlorlo ilgili Yoso, oRGAN|K KiM-
YA Ve BiYoKiMYA: Atom, Kimyosoı Boğ, Moleküler Kuvvetler.
stereo:zomeri, Alkonlor ve Alkenler, Korboksilli Ve Dıkorboksİl-
li Asitler, Aminler Ve Diğer Azotlu Bileşikler, Aroc-Gereç Tonttı-
mt, Konsğntrosyon Hesoplomo|on. T|BB| BlYoLoJl Ve GENE-
TiK ; Contıllğın oluşumu, Korbonhidrotıor, Lipidlor, steroıdler,
Proteinıer, Nükle:k Asitler, Loborotuvor coIlşmolorl ile ilgili
Ku,rollor ve M|kroskobun Tonlmt, Loborotuvordo Kullonılon Arc,
ve Gereçlerin Tonltllmosl, Kooservotlorın oluşumu, orgonlk
Modde Aronmost, Moleküler Horeket Ve Hücro Zorı. FiziK : Bi-
r'im sİstemleri, skoler ve Ve,i<töroı Büyüklükıer, stotık, Dinomik.
Kinetik.

26
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10

To;iom 18



TEMEL BİLIMLER DERS (URULU İİ

6 Kosm - 21 Aıghk

Tooİiü( Protlk ropıom

7 Hofto

Dorgıoİ

Biyoistotistik

Deontoıoiı

orgonik Kimyo vo Biyokirryo

Tıbbi Biyoloii ve G€netift

Fizik 28

14

14

25

20

28

14

14

35

u

Topbm 101 24 125

KoNU BAşL|KLAR| : BiYoisTATiSTiK : Toblo ve Grotlk Yopım
Yöntomlğri, Örnekteme, Önemlilik Testlefi Hokkındo Genel Bil-
giler. DEoNToLoJi : Euthonosie-ortothono§io, Hekİmlik slrrt
ve Hekim Roporu, Konsültosyon, Hekim ve Sovoş suçlon, Şor-
lotonı}k, Poleo-Potoioii ve Poleo Tlp, Prim:tıf Tlp, ilk Çoğ Uy-
gorılklorlndo Tlp (Eski M|slr, Mezopotomyo, Hint, cİn, Jopon;
Yunon ve Romo)'do. oRGAN|K KiMYA ve BiYoKiMYA : Amino
Asitler Ve Peptidler, Protğintğr Yopısol Özetlikleri. Proteinterjn
B:yoloiik işlevleri, Proteinlerin slnlflond!nlmosl, Enzimer, Enzim
Kinetikleri, H€terosikıik Bileşikıer, Koonzimler, Asit-Boz Titros-
yonu, Enzim Loborotuvorı. TıBB| BİYoLoJi vo GENETIK ; Hüc-
re Teorisi, Hücre Ve çevre§i, Hücrelerde Bulunon Moddelor|n

27

10

14



Fiziksel Durumu Vğ Homoostosİs, Hücre zorl Ve Boğlontllcr,
Stoplozmo ve oİgonellerİ, Çğkİrdek, Kromozonlor, Hücre Bö-
lünmo:eri, Biyokimyosol Topkimeler, Sölunum Tepkime|eri, ETS,
Protein sğntezi, tözelti Koncontrosyoniorl, Asitler, Bozlcr, PH.
ccşitıi Hücreler, Hücre Bö|ünmeleri, Kroinozom Anolizi, Enzi-
motik Tepkimeleri Etkileyen Fğ,ktörler, Kotoıoz Enzimj Aktivi-
tesinin İnceienmesi. FİZİK : İş, Enerii ve Güç, lmputs ve Mo-
mentum, Dönme Horekeİlo:l, Titreşim Horeketleri, t§|, Elektros-
totik, Elektrikgel Alon; Elektriksel Potonsiyle.

l
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TEMEı. €iLıMLER DERS KURuI-U ııı

?5Arolık-9ştsqİ

Teor;k Protik Tai]l,Jm

D;yo:stotistik

Ddihtoloii

orgüğnık Kirnyğ Ve Biyokjrnyo

Tlbbi Biyoloii. Ve Genetil(,

Fizık

10

10

25

1O

10

10

25

25

10

,!0 8cj'op:rİt 7o

KoNu,BAşLIRLARI :, BiYoisTATisTiK : Porometr;k. ve Poro_
metrık olmoyon Önemlilik Testı Khi-Kore Doğıltşıhtn Uygulon-
dlğl Konulor. DEoNToLoJi : ortoçoğ Tlbbi, Rönesans Tıbl)i,
Türk T|p Torıhi ve Esos|orı (Uygur, solçuklu Ve osmonhıordo
Tlp), 17., 1B,;19. YY. Ttbbl, cumhuriyet Dönemi Türk Tlbbı, Türk
Tlp Torihi Ve Deontoloiide ornek Hek mler. oRGAN|K KiMYA
vo ElYoKIMYA: Alkoller, Feno!ler, EtĞrler, Korbonhidrotlor, Li-
pidler, Nükleik Asitler Ve Nükleoprotein, Metobolizmo-Termo_
,dinomİk, Elektron Toşıylcllorl, oksidotif Fosforilosyon; Fizyolo-
iik ve Tıbbi onemi (o Toksik). TlBBi BiYoLoJi ve GENETıK :

B.kleri Genetiği Vin]sler, Boğ|ş|kılk, Hormoilor, Vitominler,
Preporotlorın Hozlrlonmosl, Kon Gruplorı, Vitomin Toyini, De_
ney Hcyvonı Dİseksiyonu, Elektron Mikroskobu cohşmolorlnln
Hoztrlonmost.. FiziK: Elektrik Akımt, Doğu oklm devrelerl, optik
Yo optik Aletler, X |şlnlorl, Çokİrdek Fizİği Ve Rodyo Aktifleri.

n

5 Hoftc

;jl' ,

D,orr!ar

10



TEiİEL BİLİMLER DERS Kt RULU N

ı2Ştöot_5İühon

Teoİü( Pİotıt Tophtı

8 Hofto

Der3ıoİ

Bıyoistotıstik

Dcvronış Psıkoloiisi

orgqnik Kimyo vğ Biyokirİryo

Tlbbi Biyoloii ve Genetik

16

34

36

40

16

34

zo

40

Topıom 12s 4 130

KoNu BAşL|KLARı : BiYoisTATisTiK : Khi_Koro ooğlltştntn
Uygulondığı Düzenler, Regrosyon Ve Koreıosyon. Teorik Doğt_
lışlor, soğllk Alonıno Özel istotist;ksel Yöntemlere Giriş. DAV-
RA"ılŞ PSIKOLGJİSİ : Psikolo|iye Giriş. Tıpsol Psikoloi|. Öze|
Yöntemleri, Temel İlkeleri, Bölümleri, iıgiıi eiıim Dollorü, Adler
vo Bireyler Psikoıoii Jung vg Kollekt|f Üstbenlik, Dovronlşln
Belırleyicileri, Filogenetik, ontogenetik Nörobiyoloiik, Bilinç.
Dikkot ve Eğİndirim (suggestibllity), Algt, Duygu, Bellek, Öğren-
me. Zeko, Rğfleksler, Dürtü, Güdü, içgüdü, Bulontl (Anxie,ty),
Engellenrrı€, cotışmo. oRGANiK KiMYA Ve BiYoKiMYA : Kor-
bohidrot Metobolizmosı, Glikoz, Glikoienoliz, TCA, Pentoz Fos_
fot yolu, Glnkronot Yolu, Gıükoneogene€iz, Diğer Korbonhidrot_
ıor ve EToH Metobolizmosı, Glikoien ve Dğer Polisokkorit son_
tezi, Glikoıen Depo Hostolıkıorl ve Diyobet, Lipid Metobolizmo_
sl, Doloşlmdoki Lipid|er, Beto - oksidosyonu. Keıon Cis|mleri

30
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oluşumu . Kullonılmosl, Lipoprotein Metobolizmosı, Kole§terol
Metobolizmosı, Yoğ Asiti ve Lipid Biyosentezi, Prostoglondin
Metobolizmosl, Lİpid Metobolizmosl ilo ilgili Hostollklor, lşlk
Modde Etkileşimi, Protein Metobolizmosl, Besin Moddeleri olo-
rok Proteinler, Hücre Amino Asitlerinin Koynoğl, Proteinler:n
Ylklm Yollorl Ve Kontrolu, Amino Asıtlerin Ylklm Yollorl (Deomi-
nosyon, Dohid. do Sülf.), Non-Essontiol Amino Asİt oluşumu,
Dokulordo Amino Asit Metobolizmosl, Amino Asit Kullontlmost
(Kreotin, Tronsmetilosyon, Hem€, Dekorboksilosyon, Polİomin-
to:, Amino Asitlerin Akıbetleri), Koıorimetri. TlBBi BiYoLoJi Ve
GENETIK i Temeı Genetik Bilgİler, otozomot Kolıtlm, X'e Boğh
Kolıtlm, Kromozom Aberosyonlor!, seksuol Anomolİler, Popu-
losyon Genetiği, Deİmotoglifikıor.
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TEMEL BıLiMLER DERS l(U,RuLu V

9 Niscı - 24 MoYıs

TeÇrik Protik Toplom

7 Hofto

Deİi!cr

Eiyoistotist;k

Dovronış Psikoloiisi

orgonik Kımyo Ve Bıyokirrryo

Tibbi Biyoloii Ve Genğİik

14

28

28

35

14

28

34

35

6

Toplğm 105 6 111

KoNu BAşLIKLARı : BiYoisTATiSTiK : Soğllk Alorııno Özel ls-
totistiksel Yöntemler Ve Yoşom Toblo.su. DAVRANlŞ PsiKoLo-
linç, B.linçönc6si, Bılinçdlşl, BenIik, Altbenlik, Üstenbl;ük; Hoz-
GerÇek|jk ilkeleri, Ruhsol - c.nsel, Ruhsol - Toplumsol Gelişme
Dönömleri (2 soot «Gençlik Dönemi» Torttşmosl), Kişilik, cinsel_
lik, inson Ve çevre, Normol - Ano;moI Ayrlmı Psikoloiik Testler
(RuhsJl olçerler), Psikoz - Nevroz Ayrlm|, zororlı Allşkonlıklor,
Hosto Ve Ailesi, Hosto - Hek:m ilişkisi, iletişim. cRGANiK KiM-
YA Ve İBYoK|MYA: Nükteik Asit Metobolizmost, Purin Nü,k.
s]ntezi ve Düzenlenmesi, Deoksıribo-nüklootid oluşumu, Purin
Ve P;rimd,nler:n Ylklmı, Arom.atİk Hidrckorbonlor, Ast Boz Den-
gesi Ve Bozuk|uklorl, Vitominler, Hemoglobin sentez Ve Ytklmt,
ino;,gonik Metobolizmo, Tronsminosyon. TlBBi BiYoLoJi Vo
GENETiK : Poligenetik Katıllm, Konienitol Molformosyon, Kollt-
sol Metobol;k Hostollklor, Prenotol Ton|, Genetik Dlnlşmo, Bİ-
yoki:nyosol Genetik, Genetİk Hostollklor. Tedovi.
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1900 _ 1991

DÖNEM İ KLASİK S|STEM S|NAV PROĞRAM|

l. Aro slnovl lı. Aro slnovl Finol Bütünleme

B:yoistot;stik 10.12.'l99o 1.4,1991 4.6.199'ı 9.9,901

Orgo. Kim. Eliyo. 18.12.'1990

i:, , , :

16.4.1991 7,6,1991 10;9.991

Tlbbİ Biyo.-Ge. 21.12.1990 19.4.'1991 11.6,1991 11;9,991

oovronlş Bilim. 11.4.'1991 14.6.1991 12.9,991

Türk Dilı 5.12.1990 3.4.1991 9.9.991

Atotürk ilkeleri 12j2jggo 1o.4.1991 5.6.1991 10.9,991

Yoboncl Dil 26.12.1990 24.4.1w1 10.6.1991 11.9.991

Güzel sonotlcr-Beden
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c.ü. TlP FAKüLTESı ,t99o _ 1991 (ENTEGRE sİsreu)
DöNEM l S|NAV TAKViMi

Tomel

Tomel

TomeI

Temel

Ternel

Temeı

Temel

Tğmol

BiıimIor

Biıimler

Bilimler

Bilimler

Biıimler

Bilimler

Bilimler

Bilimler

Ders

Ders

Ders

Ders

Ders

Ders

Ders

Ders

Ders Kuruıu

sımvlon

Kurulu l 5 Kosım 1990

Kurulu ll 24 Arollk 1990

Kurulu ıll 11 Şubot 1991

Kurulu lV 8 Nİson 199'ı

Kurulu V 27 Moy|s 1991

Kurulu Mozeret stnovl 2-5 Hoziron 1991

Kurullon Finol sınovı 17.18 Hoziron1991

Kuru|lorl Bütünlemo slnovl 16 Eylül 1991
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1990 - 1001

- DöNEM t HAFTAu( DERS PRoĞRAMı _

pozortesi

8.10 - 9.0o

(,J(ı

Solı

Entğ8ro Dorslor
Atotürk ll.
ink. Tor.
Atotürk l.

lnk. Tor.

Y. Dil.

Y. D:l.

Türk Dili

Beden
Gü. sonotlor

Y. Dil.

Porşembo

EntegTo Dor§ler

cumo

Entcgro Dersler Ente8ro D9r6ler

9.10 - 10.00

10.10 _ 11.0o

11.00 - 12,0o

14.30 - 15.00

15.30 _ 16.20

16.30 _ 17.20 Y. Diı.

Ço rşo,mbo

13.30 - 14.m
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,tsıo 
- 1991 DERS YıLı_ DERS KuRALLAR|NA GöRE DERSLERıN SAAT oLARAK DAĞlLıMl -

Histoloii
Anotomi Biyofizik Bıyokimyo Fızyoloii Embriyoloii

M;krob:yoloii
Porozitoloiİ ToplomDers kurollorl

Hücro Biyoloiisi
Ders kurulu l

Doku Biyolo|ısi
Dors Kurulu Il

Doloşım - solunum
Ders kurulu lll

Metobolizmo
DErg Kurulu ıV

Tıbbi Mikrobiyoloii
Der§ kurulu v
Nöroendokrin-Üremg
D6rs Kurulu Vl

92

,«)

30

7o

20

10

16 14

6

23

3516

u

66

32

56

n

54

24

24

23

13

122

97

190

151

1G}

122

181

Toplom ,a, 44 53 204 147 17o 850

8

(,o



_ HüCRE BıYoLoJisi DERS KURuLu ı _

DERSLER

4 HAFTA/g7 SAAT

TEoRiK PRATIK ToPLAM

Bivojizik ,., , ..
Eiyokimyo

Fizyololi

Histolo|i _ Embriyoloii i.
Mikrobiyo:oii - Porczİtoloıi

?o

6

16

:12
30

m

16

20

35

8

5

84 97

KoNUBAŞUKÜR|: ] ;

EiYoFizi( : Biyof:ziğe giriş Ve Sl-Birimleri, Mömbron yoplsı
Ve f izikset özelli|eri, Membron troTsport. bıyofiziği, Meİnbron
potonsiyelinin olÜşumu, Dİnomiği ve inembıon modeli, Resğptör
b:ycİiziği, Elektromedikol enstrümontosyonun temelleri.

BiYoKiMYA : Nükeik ositterin bıyosentezi, Protein sentozi.

FİzYoLoJi : Fizicloiiyi giriş, 'hücre iç ortoin Ve homeostğ§isin
tonıml. Vücut sıvılorl hokkındo geneİ bılgiler, Hücre orgonelle-
r]nin fonk§iyonlorı, Hücre zorlndo modde iletimi '(D|füzyon, ok-
tıf iletim, ozmoz). Kı|col domorlordo modde olım verimİ, Biyo-
e:ektrik potonsıyeller.

H:sToLoJi _ EMBRıYRLoJı : Genel histoloii ve Embriyoıo|i to-
nttlml, Genel histoloii, öğrencİ mikroskoplo'rlnün doğltlml ve bo-
klmı (lob.), Hısto.|oii metodlorı, mİkroskop @şitleri, ışlk ve olok-
tronmikroskopıorınln kullonımt (lob.), Hücrğ Ve hücrenin morfo-
loiik oylrlml. Dokunun boyonmosı ve boyoloı:ın etkilerinin tor-
tlŞIlmost (lob.), Hücrs böıünmesi hücrenin yoşlonmosı Ve hücre
kinetiğİ, Mitoz (lo,b.).

40
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Mi:(RoBiYoLoJi _ penıziroı-o.ıİ : M:krop dünyosl m;kroor-
gonjzmoıorln c.nıflqndırılmosı (BoşIlco bokteri gruplorının slnıf-
londırılmosı), Viruslorİn geneı özellikleri, Bokteri hücresinin in-
ce yoplsl l, Vİ,ruslorın morfoloiik kimyosoı yopllorı, Bokteri hüc-
re§;njn ınce yoplsı l|, Virus-Konok il.şk.leri, Mİkrcorgonizmolorln
ürctjlmcleri, Bokterile:,de potoienite, enzİm Ve toksinler, Bokte-
rilerin üret.lmoleri Ve tonımlonmolorl l. Eokteri genetiği, Bokteri
m:j:obol;zmosı, Bokto:iofoilor, Funguslorln morfoloiik yopllorl
Ve gonel özellikleri, Bokteriofoi titrosyonu l (Iob.), Antlbiyotikle-
rin etki mekonizmoIorI, Protozoo ve helmintlerin yopl_Ve genel
c,ze]likleri, Bckterilerin üretılmelerİ ve tontmıonmolorl ll (lob.),.

Antıbiyotiklere direnç mekonizmolorl, Bokteriofoi titrosyonu ll
(lob.), Rikitsiyo, Klomidyo Ve mikoplozmolorln genel özellikleri,
Funguslorln tonltlımos| (lob.), Porozitoloii rutin lobörotuvorlnc
gönderilen örneklerin oIlnmosındo, gönderilme§inde Ve inceİen-
mesinde d;kkot edilecek noktolor (lob.), Dgzenfoksiyon ve ste-
r:lizo9yon.
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_ DoKu BİYotoJisİ DERS KuRULu lı _

DERsLER

7 HAFTA/190 SAAT

TEoRiK PRATiK ToPLAM

Anctom:

Eiyokirnyo

Fizyoloii

Histoloii _ Embriyo|oii

44

10

28

36

6

18

92

10

34

54

Toplom 11g 72 190

KONU BAŞLIKLARI :

ANAToMi : Anotom:ye gir;ş, Kos, kemik, eklemler, gellel bil-
g:Ier, Üst eXtrem:te kem.kleri, Üst extremite kemiklo:i (lcb.),
colurnno vertebrol:s sternum, costolcr. columno vertebrolis
ciernum ccgtotor (tob.)., Üst extremite eklemleri, sırt bölgesi,
yüzeysel sürt kcslcrı, slrt Lölge9i, yüzeysel sürt ,koslorl (|ob.),

omuz ve kolun orko bölgesi, omuz Ve kolun orko bölgesi (lob.),
}.xillo onotomisi Ve pİeuxs bronchiol.s, AX1llo onotomisi Ve pexu§
brochiolis (lob.), omuz Ve kolun ön bölgesl, memeler, omuz Ve
kolun ön bölgesi (lob.) Ön kolun ön bölgğsi Ve fosso cubuti,
Ön kolun ön bötgesi vo fosso cubuti (lob.), Ön kolun orko böl-
ges!, Ön kolun orko bölgesi (lob.), El onotom;si, El onotomisi
(lob.), Alt extremite kemikIerİ, Alt extremite kğmıkleri (lob.) Alt
extremite eklemleri, Üst ve Alt extremite eklemteri (ıob.), Glu-
teol bölg, glutol bölge (lob.), Pleux lumbo socrolis, Uyluğun or-
ko ve lct. bölgesi. ve fosso popliıeo, Uyluğun orko ve lot. böl-
gesi ve fosso popıite (lob.l, Uyluğun ön ve rnediol bölgesi. Uy-
luğun ön ve mediol bölgesi (lob.). Bocoğ|n orkd bölgesi. Boco-
ğln orko bölgesi. (lob.) Bocoğln Ve lot. bögesi. Bocoğln ön vo
ıot. bölgesi. (lob.), Ayok onotomisi, Ayok onotomisi (tob.) Kofo
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kem:kleri, kofo kemikleri (lob.), Kofo lskeletinin bütünü, Kofo
iskeletinin bütünü. (lob.), Yüz onğtom:si Ve kofo derisi. Yüz ono_
tom;si Ve kofo derisİ (lob.), Porotis bölgesi Ve temporol bölge.
Fosso infrotemporolİs Ve pyterygopolotınğ, Fosso infrotemporo-
lis Vepyterygopolotino (Iob.), Boynun ön ve yon bölgelari, Boy-
nun ön Ve yon bölgeleri (ıob.), subo.cipİtol bölge Ve derin sİrt
koslorı. Subocclpitol bölge Ve derin sırt koslorl. (lob.)

BiYoKiMYA: Yoğ dokusu biyok:myost, Epıtet doku bıkokimyo-
3t, Kos dokusu biyok,myosl, Boğ dokusu biyokimyosl, s;nir do-
kusu biyokımyosl.

FİzYoLoJİ : Çızgili koso ilişkin geten bilgiıer Ve koslImo teorİ-
leri, Aizgili kosın mekon;ksel özllljkeri Ve düz kos fizyoloiisi, si_
nir kos kOVşoğl Ve motor birimlerİn tizyoIoiik özelıiklerİ, Perite-
rik sinir sistemi fİzyoloi;sİ, Reseptörler, srnoptik iletim, sp|noı
ref|eksler l, Reflğksler ll, otonom sinil sistemi fizyoloiisi, Kos
f;Zyo:oİisl (leL,.), s;nir fızyo:oiisi (lob.).

HisToLoJı _ EMBiR:YoLOJ| : Embıiyoloie gİriş, spermİum mor-
foloi'si vg b;yoloiisi, Sperm:ohistogenezis, Spermium, ovum,
oogenezİs, ovulosyon, genitol siklus, implontosyon, gostlulos-
yon, Embriyo dışl oluşumlor, plesento çeşitleri vo oksoığn vo
endoien modrelerin emliriyoı/o olumsuz etkileri, Embıiyoloii
preporotlorl Ve germ hücreleri (lob.), Dokuİor, Epite| dokusu,
Örtü ve gurde epiteli, Epitet rokusu (lob.}, Boğ dokusu, Boğ do-
kusu (ıob.) Kon dokusu, kon dokusu (lob^} Destek dokusu, Kı-
klıdok rokusu, Kıkırdok dokusu (lob.), Kemik dokusu, Kemik do-
kusu (ıob.) Kos dokusu, Kos dokusu (lob.}, sinir dokusu, Slniı
doku§u (lob.). Deri Ve yon oluşumlolı, Deri (lob,}
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DoLAşlM _ SoLUNUM DERS KURULU lıı

DERsLER

(6 HAFTA/151 SAAT

TEcRiK PRAT|K ToPLAM

Anotami

P.yofizik

Fizyoloiİ

Hie:o|cii - Embriyoloii

M jkrob:yoloiİ - Porozitoloii

20

8

44

18

10

22

40

8

66

20

6

3

21

lJ

Toplom 100 51 15l

KONU PAŞL|KLAR! :

ANAToMi ; Thorox duvorl onotomisi, Kolp ve perikdrdium, Bü-.
yük domorlor ve posterior mediostinumdo bulunon oluşumlor,
Medlostınum, Thorox duvorl, medio.stinum (lob.) Kolp (lqb.l, Bu-
iun Ve burunlo.ilgili yoptlor (lob.), Lorynx, Lorynx (lob.). Troc-
heo Vo okc:ğer (lob.), Diophrogmo, Diophrogmo (lob.), Ağlz
onotomisi, Ağız onotomisi (lob.}, Art. temporomendibulgris vo
çiğnomo koslorı, Art. temporomondibulgrıs Ve çiğneme koslor|
(lob.), Phorysx, Phorynx (lob.}, Boyun kökü (oosophogus'un
ce.oivol kısmı, derın orterıer, venler Ve sinirler), Boyun kökü
(oesopfogus'un cervİcol kısmt, derin orterler, venıer Vo §inirler)
(lob.}

BiYoFİzİK : Elektromedikol enstrümontosyonun temelleri. Fiz-
yoloiik sistem onolizinın temeı kovromlorl, Koplo teorisi ve si-
nir hücresinde posif ileti.
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FizYoLoJi : Konın görevleri, fiziksel Ve kimyosol özeıl:kleri, Kon
yop|ml (Hemotopez) Ve düzenlenmesi, Kon hücrelerİ, Eritrosit-
lel, Kon hücreIeri, lökositler, Trombositıer, Konomonın fizyolo-
ıik önlenmesi ve phtlıoşmo mekonjzmğIor|, Kon olmo yöntemi,
eritrosit soylml, hemogjobin, hemotokrit (lob.), Kon gruplorl Vo
trcnsfüzyon, Kolp kosınln fizyoloiik özellikleri, Lökosit soylmt,
lökos;t fcrmülü (ıob.), Kolp kopoklorınln görev|eri, kolp sesleri
fonokordjcgrGm, Kolp deVrimi Ve kolpte bosInç değişiklikleri,
Trombosit Soyıml, konomo, plhtıloşmo protrombin zqmonl tc-
yini (Iob.), Kolp Verdısı kolb:n yoptlğt iş, kolbinmetobolizmosı,
KciIp çollşmasınln düzenlenmesı, Sedımontosyon, kon grubu,
hcmoliz, erıtrGg;t osmotik direnci (lob.}, EKG (lob.), Hemodino-
m;ğ.n ilkeleri, Kon bosıncl, Kon bosıncınln düzenlenmesi, No-
bız, koroner doloş:m, EMG (Iob.), Fötol Ve pulmoner doloşlm,
Venöz Ve lenfotik doloştm, insondo kon bosıncı, noblz Ve kolp
sosleri (lob.), Solunumo girış, solunumun mekoniği Ve okciğer
hoc;rnleri, p.kciğer olveollerinde goz olüşVerişi (dltüzycn) Venti-
losyon perfüzyon iıişkiler, Kondo 0" ve co]'nin toş!nmosl, So-
lunum düzenlenmesi, Atmosfer boslncl değişikl;klerinde korşl-
loş:lan fiz},aloiik sorunlor, Yopoy solunum, spirometri (lob}

HİsToLoJı - EMBRiYoLoJı : Doloşım sıstemi genel ocıklomo,
domorlor, Dolcşlm sjstemi, dqmorlorln, kopillerin hİstoloi;,k yo_
plsl. kolp, Doloş|m sistemi (lob.), Hoemcpoğssi, Hoemopoes:s
(lcb.), Lenfoİd s:stem, Lenfoid s:stem (lob.), Gostropulmoner
s,§tem ve gel;şimi, solunum sistemi, trocheo; bronchuslor, ok-
ciğerler; Alveol yopısl, okciğer doloşlmt, pleuro, solunum sis-
tcmi (ıob.)

MjKRoBiYoLoJi _ panaziroioJİ ; Antiienıer, doku ontiien-
leri ve MHC genler, immünglob:nler, Antiien-Antikor bir|eşmesi,
İmmün cevobın regülosyonu, Boğışıksol yonıtto rol oynoyon
hücreler, sero|oilk testler, §eroloiık testler l (lob.), seroloiik
tostler lt (lob.). infeksiyonloro korşl boğışıklık.
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METABOLiZMA DERS KURULU lV

DERsLER TEORiK PRATiK ToPLAM

Anotomı

E:yokimyo

Fizyoloii

Histoloii _ Embrİyoloii

18

23

32

18

12 30

z,,

32

246

Toplom 91 18 109

KONU BAŞLıKLAR! :

ANAToMi : Korın ön duvor onotomisi ve konn bogİuğu topog-
rofisi, Korln ön duvor onotomisi ve korln boşluğu topo,Jrğtisi
(lob.), Perİton, omentum; moior-minol, burso omentoıis; cesop-
hogus'un obdominol klsml Ve miğde, Duedonum, Jeienum Ve
ileum, Kolln boğlrsokıor, Korociğer ve sofro yollorl, Miğde, due-
donum, omentum, moior minor Ve burso omentolis (lob.), Pcnk-
rğJs Ve dGlok, S:ndirim konolının orter Vo sın;rleri, Portol sis-
tem, ince ve kolın borcck|or (ıob.), Korociğer, sofro kesğs| ponk-
roos, dolok (lob.}, Böbrekler Ve ureterler, Vesico, urinerio ve
urethro (lob.), Korın orko duvorl, korın orko duvorlndoki domor-
lor ve sinirler, korln orko duvorl, korın orko duvorındoki do-
morlor ve sinirler (lob.l.

BiYoKiMYA : Korbonhidrotlorln sindirimi, Azotlu bİleşikIerin sin-
dırimi, Yoğlorün sindirim, sindirilen b:leş:klerin emilimi-toşlnmo-
sı, Korbonhidrot metobc.lizmosınln düzenlenmesi, Yoğ metobo_
l|zmosının düzğnlenmesi, Amonyok metobolizmosı, Detoksifi-
kosyon mekonizmolorl, Porfirin Ve sofro pigmentleri metoboliz-
mosl.
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FİzYoLoJi : sindİrim fizyoıoiisine oit genel bilgİler, Gostroin-
testino motilite, Besin ollnmosı, çığneme ve yutmo işlemi, Mİde-
nın motor fonksiyonlort, sofro kesesinIn horeketleri Ve boşol_
mosı. kolondo mctilite ve defekosyon işlemi, sindirim $lstemin-
do solgı fonksiyonu, Ponkreos 9olglsı, ince Ve kol]n borsok sol
gllort, Gostrointestinol obsorbsiyon besın olınışlnln düzenlen-
mesi, bulontl, kusmo, Korociğer, fonksiyonlorl ve sofronın sin-
dirimdğki rolü, Vitominlerin fizyo]oiik fonksiyonıorü, Enerii mğ.
toboıizmosl, iş Ve spor fizyoloiisi, Bo§oltım fizyoloiisi, böbrek
glomerullerinin tonksiyonlort, Böbrek tubuluslorinin fonksiyonu,
Klirens kovroml, mjkturısyo:] Ve diuresjs, iukstoglomerulor cİ-
hozın fonks:yonu, oluşumu, yopcy böbrek, diyol|z yöntemleri.

tlİsToloJİ - EMBRiYotoJi : s:ndırim s:steminin gelişimi, Yo-
nokior, tükrük bezler;, dil, dişlerın, yoplsı, yutok Ve yemek bo-
ru5u, Midenın hisloloiisi, İnce Ve kolın borsoklor, Korociğer.
ponkreas histoloiisi, s:ndİrim sistemi (lob.), Üroge:]itot s:stem,
genel oçıkIomo, böbreklerin gelişimi, Böbreğin histoloıisi, Üri,
ner sİstem (lob.}. Tubuli renis, idror boşoıtmo yollorl, Böbrek
domğr ve s:nirıeri hıstof izyo|oılsı.
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DERgLER

_ TlBtsi MiKRoBiYoLoJi DERS KURULU ı-, _

5 HAFTA/122 SAAT

TEcRiK PRATiK ToPLAM

Mikrobiyoloii - Poroz:toloii oa 122

TopIom oe 29 122

KONU EAŞLIKLAR| :

§-.;KRoBiYoLoJi - pnnaziroıo..ıl ; Mikroorgonizmclcrln mor-
foloiisi Ve s:n if lo ndırılhosı, Normol m.krop f|orosl, Antiseptik
ve dezenfektoncr, Mikrobiyoloı;de örnek olmo, loborotuvoro
gönderme, Ve sonuçlorln değerlendirilmğsi, streptokok Ve pnö-
mokok, Post streptokoksik hostolüklor Ve oIuş mekonizmolorl,
Tübbi porozitoloiiye giriş, Arboviruslor, Stofilc]kok mikroljiyoloii-
si Ve infeksıyonIorl, su, süt Ve hoı/o mikrobiyoloiisi, D;fteri mİk-
rObyo:oiisı Ve infeksiyonu, Normol bokteri florostnln tetkiki İ

(lob.), Entomoebo histolytcio Ve Amöbiyoz, Grom nğgotif kok-
lor (N. mening;tides, N. gonorhooe), ortomiksoviruslor Ve Grip,
Antib,;yotiklerın klin;k kuılonlmı, Normol bokteri flo),oslnln tetki-
ki ll (lob.}, P|osmodium'lor Ve sltmo, Mikobokteri mikrob;yoloiisi
Ve tüberküloz, Hemofilus grubu bokieriler Ve B. pertusls, Po-
romyXoVirusIor Ve kızomtkcık, EnterobokteriIer, Anoeorop mikro-
crgğnizmolor, Neisseriolorln tetkIki ll (lob.), Brusello, Leishmo-
nio cinsi Ve enfeks;yonlorl, Toxoplosmo cinsi Ve Toksoploz-
moz, Şorbon, Yersinio, Postorello, Fronscisello stofİlokok, Pnö-
mokok Ve difterilerin m;krobiyoloiisi lll (lob.) Piyoien bo,ktğriler,
Diğer potoien bokteriler (Legionello, Lisierio Vb) Sormol rnik-
roorgonizmolor, Sindirim sistemi ve ürogenitol sistem ko,mçtll-
lorl, Şorbon bosili.nin tetkik: lV (lob,), Riketsiyolor, Anoerop bok-
terilerin teikiki V (lob.), solmonello, Shİgello, Pneumocyti§, PA-
ME etkenlerİ ve diğer protozon|or, Tremotodlor, Kolero, Miko_
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bckterilorİn tetkiki Vl (lob.l, Mikoplosmoıor, Klomidiolor, Enfek-
giYonlordo boğışıklık Ve immun yetmezliği olon hostolordoki en-
1ek.!,yonlor, Enterik bCkterilerin teiklki Vll (lob.} Borsck ses-
todlorl l (Toğnio sog;noto, T. solium, H. nğno) Borsok sestodlorl
lı lHyn-jenolep:. diminuio, D. lotum, D. conİum.) Enterik bokteri-
ler]n tetkiki Vll. (lob.), Pox grubu Viruslor, P;cornoviruslor, Kist-
hidotik, lr;ce bqrsçhl nemotodIorl (AscJris, Ancylostomo, Nğco-
tor, Btrongyloides, Trichostromgylus}, Reo, roto vğ diğcr gost_
rogntorit yopon viruslor, AIDS, Hepotıt Viruslor, Kon porozitle-
rinin cİ,cştırlln:usl (lo,b.); Dsrmotomikozlor, Bes;n zehiflenmele:
ri, Aktinomyce, Ve Nocordio, Koltn borsok nemotod|orı (Trichu-
ris, Enterob:us}, Kuduz, Küzomlk, kızomıkcık ve diğer döküntülü
lerin;n porozitoloj;k yönden incelenmesi (lo,b.), oppurtunistlk
hostollklor, herpes Virus g[ubu, Dışklnın Ve seİlc,fonbond örnek:
rn;kozlor, Deri ve doku nemotodlori vo neden oldukldrl infek-
siyon (Toxocoro, Trichinello vb.), Doloşlm s:stemi ndmotodlorl
ve aluşturduklqrl infeksiyQnlor (Wuchererio ve d.ğer filoryolor),
Dermotom.kozlbrln tetkıki Vlll (lob,), Cnkoienik Viruslor, oşülor
vo şeiumlor, sistemik mikozlor, cond:do Ve enfeksiyonıo.rl, yo-i
Voş üreyen virusIor, Ant;biyotik rezistons testi lx (|ob.), Fungus
hostollkıorlndğ tonl yöntemleri ve örnek olmo. subkutoneol mi-
kozlor, Akgrlor ve okorcılor, Vektörleri ve neden olduklorl uyuz,
orpo uyuzu gibi hostol:klorl Mekon;k vğktör ve toşlyıcl rolü oy-
noyon böcekler ve m;yoz etkenleri, Kon emen sinek|er, diğer bö
cekler ve vektörlükleri, Mokroskobjk ve mıkroskob;k örneklerın
ıncelonmesi (lob.), Hostone infeksiyonlorı, Derin mikozlorln tet-
kiki x (lob.), Virus Infoksiyonlortndo tğnl yöntemleri, Virus en-
feksiyonlorln tğnl yöntemleri xl (lob.), Hostolık yopon çeşitli
bokteriler.
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DERsLER

NÖRoENDoKRIN _ üREME DERS KuRULU Vl

8 HAFrA/181 SAAT

TEoRiK PRATiK ToPLAM

Anotomi

B:yotİzik

Biyokımyo

Fizyoloii

Histoİcii - Embriyoloii

46

16

14

48

19

7o

16

14

56

25

24

8

6

Toplom 143 38 191

KONU BAŞL|KLAR| :

ANATOMİ : Pelvis, Perinum, Pelvis ve perlnum (lob.), Endokrin
orgonlor, Endokrin orgonlor (lob.), Erkek genitol orgonIorl, Er-
kek genito| orgonlorı (lob.}, Kodln genitoı orgonıort, Kodln ge-
nitol o:,gonlorı (lob.), Medullo, spinolis, Troctuslor Medullo ob-
longoto, Pons, Mesencepholon, (lob.), otonom sinir sistemi,
cronio sİnirler, croniol sinirler (lob.), cerebllum, Tholo.mus,
Nuc. subtholomicus Ve corpus oineole, Hypotholomus, Hypot_
holomus (lob.), Bosol gonglionlor, Beyin hemisferleri, Beyin he-
misferleri (lob.ı, corticol merkealer, Beyoz cevher, Koku yo|lorl
rh:nencepholon ve limbik sistem, Koku yollorı rhinencepholon
ve limb'ık sİstem (lob.), Merkezi sinir sistemı domorlorl, Beyin
zorlorı Ve sinırler, Beyin ventrikül|eri Ve cerebrospİno! slvl dolo-
şlmı, Beyin ventrikülleri ve cerebrospinol dıvı doloşımı (lob.),
Ku|ok. Vestibuler sistem, işitme yollort, işitme yoılort (lob.), or-
blto Ve içindekiler, Bulbus oculi, Görme yollorl. Görme yollorı
(lob.).
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BlYoF|zlK : Biyomedikol potonsiyellerinın temeıleri, sinirsel
kodlomo Ve bilgi iletimi, Fizyoloiik sinyollerin onolizi, Rodyos-
yon biyofiziğinin temelleri, Ultrosesin teşhis ve tedovide kullo-
n ılrnoslntn biyof iziksel temelleri.

BİVoKiMYA : Hormon etki mekonizmolorı, Hipotolomus vo hi-
potjz hormcnlor, |,drenoı bez hormonlorı, co_P metobolizmo
ile ilgili hormonlor, Ponkr@sln endokrin fonksıyonlorı, Tiroid.
FiZYoLoJi : Nöroendokrin ilişkiler, hormontor hokklndo genel
biIgıler, tjipofjz Ve hipotolomus fonksiyonel ilıŞkileri, Adenohi-
pof iz Ve nörc;lipof iz hormoi-ılorln f izyoloiisi, Porotiro dihormonu
Ve koles]stokinin fizyoloiik etkileri, t}öbrek üstü medullo hor-
monlorlnın fizyoloiisi, Ponkreds iÇ solgııorln fiz,/oıoiik etkileri,
Kodln genitol hormonlorlnln fizyoloi;si, Erkek genitol hormonlo-
r|nın fizyoloiisi gelişme Ve yoşlonmo, Hormon fİzyoloiisi (lob.),
Morkezi senso-motor sistem, bozol gongliyonlor Ve retikülğr
formosyonun motor fonksiyonlorl, Vest;büler sistem \,e serebel-
lumun motor fonksiyonlorl, Primodol sistem ve motor ososiyos_
ycn slstemi, Duysol yol, tolomus ve duysol koı.teks Retikül€r
formosyonun sensorik işlevi vo duysol ososiyosyon korteksi,
Meikezi Ve ietotif s]nir sistemi ve uyku-uyonıklük ritmi, Beynin
yüksok fonksiyonlorı (öğrenme ve hofızo), Serebro-spinol sıvı
fizyoloiisi, Ağrı fizyoIoiisi, Deri duyulorı, İşitme fizyoloiisi, Gör-
me f izyoloiisi, Tot ve koku f izyoloıisi, EEG (lob.).

HısTolo.t.i - EMBRiYoLoJı : Genitot sistem, erkek genitol or-
gonlorln hİstoloiisi, Erkek genitol sistem (lob.), Dişi genitol sis_
teminin hlstoloiisi, Dişi gğnıtol s:stğm (lob.), Endokrin sistem
genğı oçlklomo, hipofiz, Epifiz, tiroid, porotiro:d, sürrenol gud-
de ve porogonglionlor, Endokrin s;stem (lob.), Merkezi s;nir sis-
tğmi histoloiisi. Merkezi sinir sistemi histoİoi;si (lob.), Duyu o|._
gcnlorl. gözün gğlişimi vğ histoloiisi, Kuloğln histoloiisİ.
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DoNEM ll

19ç0 _ 1991 DERS Ylu
_ ENTEGRE sisTEM SıNAV TARiHLERı _

DERS KURULU slNAVLARl

Hücre BiyoIoiisi Ders Kurulu slnovt

Doku Bjyoloiisi Dğrs Kurulu stnovl

Doıoş:m-solunum Ders.Kurulu s:novl

Metobcİizmo Ders Kurulu s:novl

Tıbbi Mikrob-yoloii De:-s Kurulu s:nov.

Nöroendokrin-üremğ Ders kurulu slnovt

: 18-19 Ekim 199ö

: 6-7 Arolık 1900

:31 ocok-1 Şubot1931

: 28 Şubot-1 Mort 1991

: 4-5 Nison 193'li

: 30-31 Moyıs 1991

Moze:et slnoVl

Ders Kurulu §onu 's|novl (Finol}

Ders Kurulu Sonu sınovı (Btitünleme}

: 4-6-7 Hoziron 1s)1

: 2G21 Hoziron 1991.

: 5-6 Ey lül 1991

ş,"



ti;yof izİk 4.1.1991 6.5.1991 17.6.,l991 5.9.1991

F;zyo:oii 24.12.1990 26.4.19,91 12.6.1991 9.9.:1991

27.1?,1g3J 10.5.1991 7.6.1991 13.9.1991

Poroz,to:oii 11.12.1900 3.5.1991 10.6.,1991 11.9.1991

Türk D:li 17.12.1g30 13.5.1991 10.9.1991

AllT 18.12.,l990 15.5.1991 6.6.1991 4.9,199,1

Yobonct Dil 19.12.1990 16.5.1991 7.6.1901 11.9,'l99ı

NoT : Her dersin Aio Sınov]orı kendi ders sootinde yopılocoktlr
Final ve Bütün|emğ sınovlor| sootleri KoordiİıotÖrlükçg
ilan edilecektir.
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, DöNEM lı ,:

199{l - 1991 DERS Yllr.l

_ KLAsiK sbTelı,t şıı{av TARiHLERİ
ı

DERS!-ER l l, VizE |l, VizE FINAL BÜTÜNLEME
__--l._

Anotomi 14.12.1990 io.s.ıggl 14.6.19o1 3.9.199,1

Histoloii
Embriycloii

Mikrobiyoloii 'l0.12.19g0 25.4.199l 11.6.1901 12.9,1991



1990 - 1901

- DöNEM ! HAFTALı( DERS PRoĞRAM| _

pozortğsi

Entegro D9rsler

9.10 _ 10.00

10.10 - 11.00

11.00 . 12.@

(r)

Solı corşombo

Y. Dil.

Y. Dil.

Türk Dili

Atotürk iı.
lnk. Tor.

Beden
Gü. sonotlor

Perşembe

Entog:ı,o Dorslor

cumo

Entegre Dorsler Ento8re Dorsler

13.30 _ 14.20

14.30 - 15.00

15.30 _ 16.20

8.10 - 9.00

16.30 - 17.20



Döı{Eıil - lıı





5c

27

52

72

27

52

ToPLAM 129

KoNU EAŞLlKtARl : Fotoloii Ve hücre doku zedelenmesİ hok-
kirjdo geneI b,jlgiler, FormokoIoi;ye giriş, İIoçtorın verlliş yollorı
Ve obsorbsİyonu, Hücre zedelenmesi Ve ölümü, Hücrede rever-
z;bl !€ irreverzibl zede!enmeye yol oçon nedenler, Ne,kroz Vo
otoiiz, nekroz çeş:tler:, iloÇlorın etke mekonizmolon, itoç resep-
tör ilışkileri, Hücr.sel odoptosyon, iloç etkisini değiştiren fok-
törlğr, Hücre deiencrosyonu Ve infiltrosyonlorl, buIonlk şişme.
hidrop'k deienerosyon, yoğll değişme, Hyolen deienerosyon, Bu-
loştcl hostolıkIorlo sovcş yönto,nleri, iloclor GroslndC etkileş-
m. şekİlleri, Amilo;dozis, Müsinöz degenerosyon, nüklğoprote_
in rnc:obolizmo bozukluklorı, ilo,çlorın toksisitesl, Gut hostoIığl,

Ürjkosjd inforktüsü, Yoğll degenerosyon, yoğ metomorfozu V6
yoğ infiltrosyonu, korbonhidrot metobolizmo bozukluğu Ve dio-
b9']ğs mellitus, Muteienik ve terotoienik etki, Kon,q9roienik etk|,
iloç oIleriisİ, Demir Ve bok|r metobolİzmo bozukluklorl, Kolsi-
yum m3tobolizmq bczukIuklorı Ve pİgmentosyon, Histomin ve
ontih:stominik ıloÇlor, Depo hostoItklorl, Vücut siVllorI ve kon
oklm! bozukIuklor|, su dengesi Ve bozukluklorı, Dehidrosyon Ve
ödem potogenezi, ceş;tli biyoıen omln Ve polipeptidıer, Pros-
toglond;nıer, lmmünomodüİotör itoclor, Ödem çeşiİleri, Konies-
yon (hiperemi), iloçlorın formosotik şekilleri, Konomo, Şok mor-
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Dcti-:LER PRATıK TEoRiK TOPLAM

1- PATALCJI

2- FARMAKoLOJi
ı- HA.LK SAĞLIĞ|



fo|oiisi, Tromboz:s Ve trombüs, Embolizm-Emboli, Enforkktüs,
ilt:hop, iıtihoptğ Vosküler reoksiyonlor, iltihop hücreleri, iltihop
t|pıeri, Ycro ıy:leşmesi-reienerosyon Ve reperosyon, Hücr6 ge-
lişmo bozukluklorl, Tümörler:n torıfi Ve genel özellikleri, Tü-
mörlğrin sınlf londırılmosl, Benİgn Vo rnolign tümörlerin genel
özellikleri, Tümörıerde yoyılmc Ve gelışme, Tümörlerde prog-
noz toyini, Tümör-konok conll ilişkisi, iyonizon ışınlorl etkiSi,
rodyosyono duyorllk Vğ direnÇlılik, Tümörlerde tonl yönteınleri,
Tümörlerde etyoloii, Tümörlerde etyopotogenez ve insidons,
Epito:yol tümörler, İ.lezonşimol tümörler, Antİneoplostik iloçlor,
Holk soğllğlno giriş, Tlbbln gelişim oşomolorı, inson ekotoiisi,
Cevre Soğlığı, soğllğln korunmosındo beslenmenin önomi, Yo.
te:lı Vo dengeli beslenme, Soğlık eğitimi ve erken tonl, Toplu-
mun ve kişinin bosıenme durumunun soptonmosl, Türkiye'do
ve Dünyo'do nüfus sorunlorl Ve oile plonİomosl, hizmetleri, Ko-
mu yönetimi ilkeleri, soğlIk hizmetlerinde örgütlenme, soğ|ık
inson gücü, soğllk hizmetler;nde fınonsmon, soğllk ekonom s|,
scğl|k mevzuott, Temel soğlk hizmetlerı Ve kovroml, Türkiye'de
Vo Dünyo'do soğlük yönetimi, Türk;ye'do soğlık düzeyı Ve soğlık
so:,unlort, Türkiye'de beslenme sorunlorı ve cözüm yollorı, İş

soğlığı ve meslek hcsto|lklorı, oku| soğllğl, Epıdermiyoloii : to_
nlm, omoç, oroştlrmo tiplg],i, Epidemiyo|oiide kullon|lon Ölçüt-

ler, Bilimsel yöntem, Veri, nedenset iıişkilerin ince|enmesi öl-
çüm işIemleri V€ ölÇ€*leri, Aroştlrmolordc hoto koynoklort
orcştlrmo plonlomost oşomolorl, türleri. Örnekleme. Anket yön-
tem]. Deney p|onlomosl. Kitoplükton koynok toromo yöntemi, li-
terotür bilgilerinin değerlendırilmesi, Verilenin onolize sunulmo-
sı. Gözlem yöntemi, oroştlrmo yöntemlerinin epİdem:yoloi;de
kullonımı. Ropor yozımı, dipnot ve koynok gösterimi. Frekons
ve olosjl|k doğ|llmlorl Ve ton|mloyİct ölçüler. Toblo Ve grofik
yop:m! yöntemi. Teorik doğıı|m|or. Önemlilik testleri, zomon se-
riler|.
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- ENFEKsiYoN VE HEMATOPDETıK sisTEM DERg KURuLu -

f Kos:m - 11 Aroltk

DERSLER PRAT|K TEoRiK ToPLAM

1- PAToLoJ l

2- Fp,RMAKoLoJi
3- KLiNiK B|LiMLERE GıRİş
_ PEDiATR|
- HALK sAĞLlĞl
- KLlNiK MıKRoBiYoLoJİ VE

PARAZAZiTcLoJi
- ic HASTALıKLAR|

4 18
2?
80

14
22
80

25
24

20
1,1

ToPLAM 4 116 120

KoNu BAŞLıKLARı : Epidemiyoloii ve hostoIıklorın oluşumundo
opiderniyoloiik yokloşım, Enfeksiyon hostollklorlndo genel opİ-
demiyoloiik prensipler. Enfeksiyon ve enfeksİyon hostollklort,
Enfeksiyonun oluşumundo etkene oit foktörler, Enfekslyonloro
korşl boğlşıkllk, Hostollklorİn incelenmesindo,kullonllon epide-
miyoloiik yöntemler, Hovo ilo buloşon hosto|ıklor ve bunlorlo
sovoş. s.olunum yollorlnln Vırol Ve bokterlyel enteksiyonlort, Kl-
zomık, kızomlktık ve diğer döküntülü hostoııkıor. streptokok
enfekg:yonlorl ve kızıl, Boğmoco ve kobokulok, Poliomyelit, Ye-
doğon sepsıs ve meneniitleri, Ditteri, Enfluenzo, Pnömoni vo
bronkopnomoniler, Meneniitıer, Tüberküloz, Solmonellozis, Shl-
gelloz:s Ve kolero, Hepotitler, Bes:n zğhirlenmeleri, Şorbon, Bru-
sellozis, Kuduz, Tetonoz, cinsel tğmos ile buloşon enfeksiyon-
lor, Enfeksiyon hostollklorı potoloiısi genol, su ve besinlerlo
buloşon hostoılklorlo sovoş, Bokteri enfeksiyonlorı potoloiisi,
Çocuk isholleri, Kemoteropotikıer hokklndo genel bilgiler, sül-
fonomidıer, Poroziter hostolıklorln poto|oıısi, Borsok porozitleri,
viroı hostollklorın potoloiisi, Montor hostolıklorl potoloiisı zoo_
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nozlor Vğ zoonozlorlo sovoş, Toksoplozmozis, Penisilinler, spi-
roket hostolıklorı potoloiısi, lmmun sistem ve hostollklorl, şefo_
lospcrinıer, letrosıklin grubu ontibiyotikler, Temos ile buloşon
hoJlolıklor Vğ bunloİlo sovoş, s.filiz, Lepro, Derin:n montor Vo
diğer enfeks;yonlorl, Mokrolidler Vğ k|oromfenikol, Amincgliko-
zld, },İpüll Gnt.l-,:yotikler, Vektörlerle buloşön hostoltklor Ve bun-
ıorlo sovoş, sltmo, Çeşitli ontibıyotİkler, Tüberküloz tedov;sin-
de kullonllon, iloçlor, AntıfungoI iloçlor, Ant;protozocl ılcÇIor,
)Şılor ve serumlor ile boğışıklomo Ve tedovi, Enfeksiyonİo|o
korşI boğlşıkltk oluşturon mekqnizmo|or, Türkiye'do enfeksiyon
ho§tollklorı ep:dem.yoloiisi Ve sovoş, Antimoloryol iloçlor, Antİ_
hc:m,ntik iloÇİor, Antis-.ptik Ve dezenfektonlor, Aşllor V,3 serum-
lır, P,ntivirütık ilo;,lor ve ektoporozıtlore korşl kullonllcn ilqçlor,
Perif(-)lik kon Ve kem;k il|ği mo!,fc:oiisi, Hemoglob;nin yoplsl V,3

öze:likleri, BiIurubin metobol;zmosl, Kon hücrelerin;n normoI
gCi,şimi Ve lenfoıd doku morfoloi.si, Lökopeni Ve reğktif beycz
hücre p:,olifercsyonu, Ap|ostik Ve myelofitizik onem;ler, Demli
cks:kliğı onem:si, Trombositopeniler, Megolob|ostik onemi, He-
mol:tİk onemi Ve hemcg lob.nopotilğr, l olösom.ler, P|htlloşmo
mukonizmolorl, Hemofililer, Dissemine introvosküler kocguİ,]s-
ycn, Plozmo hücresi diskrozileri, Antionem:k iloçlor, AML, KML,
KLL, Al]L, Hist:os;tozlor, Antiositler ve sindirime yordlmcl ilo9-
ıor, Lenfomolor, Kon gruplorü Ve trontüzyon reoks yonlorl, Epi-
dem;yoloii Ve hostohklorln o|uşumuno epidemiyo|oıik yokloşım,
E uloşlcl hostol|klorlo sovoş Ve yöntemleri, Türkıye'de boğlşık-
lomo çoılşmolorl, i|6 sovoŞ, isholli hostollklorlo sovoş, Kuduz
sovoşı, i|oÇlo korumo, içme kutlonmo sutorı. Kirtenme Ve ottk-
lor, Vektörler. Besin senitosyonu, Buloşlct hostoltklordo besl€n-
İne, Kronik hostohklor epidem jyoloiisı, Kolp domor hostclıklo-
rlndo besıenme, Böbrek hostotlklorındo bestenme. Gls hosto-
ılklorındo beslenme, D:yobette be§lenme, Konserlerde beslen-
me, lş.ii sporcu Ve ycşlılordo beslenme, Şişmonlık-zoyıflık, S|-

ğoro. olkol Ve uyuşturucu boğımlılıklorı,
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_ soLuNUM _ EoLAşlM sisTEMLERİ DERS KURULU _
12 Arolık - 11 ocak

DER[-r:ER PRAT|K TEORİK TOPLAM

1- Pp,ToLcJı 12

2- FARMAKoLOJ| 3
J- KLINlKElLlMLERE GIRiş
- it ı-IASTALıKLAR| 26
_ PEDİATRI 8
_ KULp,K - EURUN _ BcĞAz HAST. 6

- RADYoLoJi 5
- A|JESTEZ|YOLOJı 4
_ HALK SAGL|GI 4

- KLiNiK MıKRoBiYoLoJİ 3

20

26

56

32

29

56

ToPL4.M 15 102 117

(GNU EAşLIKLARI : Solunum sistemi onotomi, histoloii ve
ombr;yoıoiisi, Solunum f.zi,oloiisi, Nozol fizyoloiisi, Normol ok-
ciğoİ rodyoloiisi, otcnom sinir sistemi, Koı]do gozlorln toşln-
İnosl, solunum s,,stemi sovunmo fizyoloiısi Ve okciğerlerı,] me-
tobol;k cktivitesi, Nozol semptomotoloii, solunum sistemı en-
feksıyonIci,lndo Vlrol etkenler, Solununı sistemi enfeksıyonlorln-
do bokteriyel etkenıer, Eurun Ve poronozol sinus hostolIklorl,
Forlnks. nozofor;nks, lorinks hostollklorı, Lorinks semptomoto-
loiisi, Antitussif, ekspektoron Ve mukolitik i|oçlor, Trokeobron-
şiol hostollklcr, Dolcşlm bozukluklorl Ve metobolik hostoı|klor,
Kuıok semptomotoloiisi, Göğüs hostolıklorl semptomotoloiisi,
Göğüs hostollklorındo tizik bulgulor, Çocukluk çoğl pnomonile-
ri, Mikobokterium tüberkülozis ve otipik mikobokterilerin bokte-
İiyoloiİsi, Pnomonler, Kronik obsrüktif okcİğer hostolıklorl, Pu|-
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moner tromboombolizm, Bronkodilotör iıo9lor, Antikoogulon
iloçlor, Tüberküloz, Pnomokonyozlor, Astlm bronşitler, Normo|
olduğu holde potoIoiik izlen:m veren yopllor. Antitrombotik
ıloç|or, Fibrinolitik iloçlor, Akciğer tümörleri, Plevro hostollklo_
rl, Kolp pomposl, Kordivosküler kontrol mğkonizmolorı, Formo-
koloii vo toksİkooii yönünden sİgoro, Periferık Vozodiotörler,
Kolbin embriyoıoii, onotomi Ve histoloiisi, Doloşlm sistemi muo_
yenesi, Kolp hostollklorındo bolirti ve fizik bulgulor, Normol
Kolp rodyoıoıjsi, Kolp sesleri, Üfürümer, Konienıtoı kolp hos-
tollkloİt, siyonotİk konienitoı kolp hostoılklorı, Kordiotonik gli_
koz:tler, Elektrokord:ogrof iye giriş, Asıyonotik konıenitol &olp
hostollklorı, Perikord hostolIklorl, Myokord hostollklor|, Boto_
odroneriik reseptör blokürleri, Hipolipİdemik iloçlor, Perikord
ho§tollklon, Myoko.rd hostoIlklorl, Endokord hostolıklorl, Anti_
oniinol iloçlor. Homostotik iloçlor, Romot:zmol oteş, Romotiz-
mol kolp hostolıklorı, Arteriosk|eroz, skemik kolp hostollklort,
Koroner kolp hostolıklort, Kolp yetmeziği, Aterioı hipertonsiyon
fizyoloiİsi, Hipertonsiyon Ve hİpertonsif kolp hostohğı, Antihi-
pertons;f iloolor, Hiportonsiyon, kol phipertrofi V6 dilotosyonu,
Domor hostolıklorı ve kordiovosküler tümörler, Pulmoner hİ-
pertonsiyon, korpulmonole, Şok, Boğulmolor ve zehirlenmeloı,
okslıen tedovisi, sempotomimetik iloçlor, Kordioienik şok, Ani.
ölüm vo yenİden conlondlrmo, Antioritmik iloçlor, Ritim bozuk-
luklorı.
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_ siNDıRiM vE ENDoKRiN sısTEMLERl DERS KuRuLu -
28ocok_5Mort

PRATiK TEORİK TOPLAM

1- PATALoJI
2_ FARMAKoLoJi
3- KLİNİK BİLlMLERE Glı?İŞ
_ it HASTAL|KLAR|
_ PEDİATRI
- GENEL CERRAHi
_ RADYoLoJi
- HALK SF.GLlĞl
- KLiNiK PARAZİTOLoJI

25

16

btl

45

16

66

1 o

9

9

4

KoNU EAŞLIKLAR| ; Ağız, Tükrük bezi, diş eti potoloiisi, Özo-
fogus hostolIklorl, Gis rodyoloiik inceleme yöntemteri, Poro-
s9mpotomimetikler : Kol:nesterler, Porosempqtomimetikler : An-
ti kolıneslerozlo r, Özefogus potoIoiısi, Mjde hostollklorı, Mjde
pctolciisi, Mide tÜmÖrlerİ, Czefogus, mide, deodenum rodyolo-
iisi, Eokteriyel gostroenterit yopon etkenler, Virol gostroenterit
yopon e'(kenler, lnce borsok potoloiisi, PorosempotoIit;kler,
Bo:,soğın enflomotuor hostolıklorl, MolobsorbSıyon sendromlorl,
sempotometik iloçlor : Kotekolominler, sempotometik iIoçlor :

Dlğer sempotometik iloÇlor, Kotekolominler, Sempotometik
iloçlor: Diğer sempctometik iloÇlor, Kolln borsok tümörleri, A-
kut korın, Koıln borsok potoloıisi, lntestinol sistem rodyoloıisi.
Akut kor|n rodyoloiisi, Korociğer fonksiyon testlerı, Kist hidğ-
tik, Korocığer k|st hidotiği, Ponkreos, kist hidotik rodyoloıisi.
Kronik hepotitler. sıroz, Hepotİkler, Hepotomegoliler, Asid; sof-
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ToPLAM 20 1o7 127
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ro keıesi ve yolIorl hostollklorı, sotro yolIorl rodyoloiısi, Adre-
nollik reseptör bloko edıciler. Adrenoliik nöron bloko edici|er.
F,ortol hiportonsiyon, Hepotik komo, Krrociğer tümörleri, Ponk-
rccs pctoloiisi, otonom.k gongIionlorl etk.İeye:-ı İlOçlor, Lok-
gcjtif Ve pürgotif iloçlor, Hipotolomus Ve hipofiz hostoltklorl po-
tolci;si, Hipotolomus Vo hipofiz hostollk|orl, seller bölgenin
rocj,/clciisi Ve hostolıklorlndo görülen sistemik değiş.klikler, En-
dokrın formokoloiİsine giriş, Tiro:d hostolıklorl potoloiisİ, Tİro:d
ho;,monlorı sentezi Ve tiro:d hostolIklorl fizyoloiisİ. Tiro:d fonk-
s.yan t6stIeri, Hipotiroidi, Hipert:rc;di, Guotr (Tiroid nodülleri),
T'iro;d co, Hipofiz ön lob hormonlorı, Tiro;d hormonlorı Ve on-
titiroid iloçlor, Tıroiditler, Po,rotiroid hostollklort, Porotırold
hqstolıklorl potoloiisi, Primer hipğrporotiro:dizm, Tirc.:d Ve po-
rotiroid hostolıklorl rodyolo|isi, Adrenol glond hostolıklorl poto_
toloijsi, Adrenol korteks fonks;yon testleri, Add;son hostollğı,
/,ClH ve kcrt.kcstero:dler, Adre,nol korteks fizyoloiisİ, Adreno-
genitol gendrom, Cushıng hostollğl, Hiper Ve hipocıdosteronizm
-ı imus Ve epifiz hostolıklor|, Endokrin ponkreos hostolIklorl, Ad_
rcnol medül|o f:zyopotoloii91 Ve feokromositomo, Diobet kliniği-
Ve testleri, Fcnkreos Ve sürrenol hostolıkıordo rodyoloii muoye-
ne yöntemleri, Androgenler Ve onobolizonlor, Dıobetes mllitus,
Djobtes insıbitus, Hipiglisemiler, D:obetin degenerotif komplı-
ko§yonlorl, D.obetik ketoosidozs Ve non-ketotk hperosmoler
komo, İnsulin Ve orol cntidiobet;kler, Dİobet tedovisi.

64



_ üniıııen vE üREME sisreı,ı,ırni DERS KuRuLu _
6 Mlort - 2 Nison

DERljl_ER

1- PAl GLoJl
Ff.RMAKoLcJi
3_ KLlNiK BüL|MLERE GİRİŞ
- KAD|N - DoĞUM
- PEDıATRi
_ lc HASTALIKLAR|
_ ORoLoJJi
- RADYoLoJi
- GENEL CERRAHi

10 30
12
53

15
11
,l0

8
7
2

ToPL"AM 10 85 95

KoNU BAŞLıKLARI : Üreme c:stemi embriyoloiisi Ve onotomi-
si, Jinekoloi;de muoyene usullğrı, VuIVo-Vogen ve serviks hos-
tolıklorl potoloiisi, Hipotolomus hipofiz over fizyoloiisi, Menst
ruel s.klus bozukluklorl, Estroienler, Proiestinler, Uterin kono-
molor, Embrio-fetus gel:şimi, omniotik slvl, Gebelikte onne fiz-
yoioiisi, p.nt;notol boklm, Feto-plosentol moternol unit, Gebe-
lık, Diobet ve g9belik, Doğum, PeIVik bölgenin rodyoloıık muc-
yene yöntemleri, Doğum kompli,kosyonlorl, Puerpolium fiz,/olo-

iili, 6ur"';nr" RH uygunsuzluğu, Gebelikte hipertonsiyon, Tro-
fobICstik hostoIlklorın potoIoıi6i, Trofoblostik hostollklorı, Vul-
Vo-Vogen hostolıklorl, oksitosik aloçlor, Prostot hostollklorl, Tes-
tis hostollklorl, serviks hostollklorl, Uterus hostoılklorı, Düşük_
lo:, Kontroseps;yon, over hostollkİorl potoloiisi, over hostolık-
lorl, Amenore, sterilite, oroı kontroseptifler, Loktosyon; PelVİk
enflomotuor hostollklorlor, Endometriozis, odenomyzis, Memo
hostolıklorl potoloiisi, Meme hostollklorl, Böbrek fızyoloiisinin
temel prensipleri, Üriner semptomotoloii, Konienitol onomoliler,
Böbrek fonksiyon testleri, odem, Poliuri, Diürotik iloçIor, Glo,
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PRATİK TEoRiK ToPL,AM

20
12
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merül hostollklorl potoloİisi, Nefrotik sendrom, Akut glomeni-
lonefritler, Kronik glcrülonefritler, Tubuler hostolıklor|n potolo_

iısi, iloçlorın nefrotogjsjtesi, Rodyoloiik muoyene yöntemleri ve
kul|onllon kontrost moddeler, interstisyeı hostollklor|n potoloii-
sİ, Üriner sistemin norlspesıfik enfeks;yonlorı, Üriner sistem
tüberkülozu, Tos hostotlklorl, Ür;ncr stcz Ve reflüks, Ürİner en-
fek§:yonlorl, Çccuklordo üriner sistem enfeksiyonlorl, interstis_
yel, ncfrit, Domorsol hostotlklor, Üriner enfeksiyonlortn todovi-
sine özgü i|oclor, Hipertonsjyon, Asidoz ve olkolozlo,r, Akut böb_
6ek yetmezl:ği, stvl ve elektrolit dengesı, As|db.oz denge§ini et-
kİleyen iloçlcr, Renol osteodistrofiler, D:obetık nefropotiler, He-
molitik ürem;k sendrom, Mesone ve üretro hostoılklorı, Böbrek
tümörlerİ, Mesone tümörleri, Üriner sistem;n yer koploylcl lez-
yonlcr|, Böbrek fonks;ycn bozukluğunun etkileri, su ve elekt-
rolit dengesi bczukluklorlndo kullonılon İloşlor, Genitoüriner
sistem trovmolorl, Bening prostot h:perplozisi Ve prostot Cc,
Te§tis tümörleri. inmemiş testis, cinsel temoslo geçen hosto-
llklo r.
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_ sıNiR sisTEMi HASTALıKLARı vE

PsiKİATRi DERS KuRULU _

3 Nisc,l) - 10 Mcyıs

DERI;LER PRATiK TEoRiK ToPLAM

1_ PAToLoJ|
2_ FARMAKoLoJ|
3- KLlNiK B|uMLERE GiRIş
_ NöRoLoJi
_ PslKiATRi
_ NoRoşlRtJJi
- Goz
_ RADYoLoJi
- ANEsTEzlYoLoJi
_ Flz. TEDAVi VE REHABi.

,ı0

15
57

28
18
57

15
14
8

5
4
3

ToPLAM 21

KoNU EAŞLıRLAR| : Konienitol onomoliler, Kofo trovmolorl,
sss temel reoksiyon potoloiisi, SSS enfoksiyon ho§toltklorl
p.otoloiisi, Rodyoloiik muoyene yöntemleri, kroniumdo potolo|ik
Ve normol kolsifikosyonlor, spinoı tro\rmoıor, sAH, sss dege,
nerotif hostollklor! potoloiisi, sss myelin hostolıklorı, Diskler,
introkroniol tümörler, SsS trovmolorı potoloiisı, ss toksit Vğ
metobolik hostoılklqrl potoloiisl, sss formokoloiisine giriş, spi-
nol tümörler, periferik sinir hostollklorl cerrohisi, sss tümör-
leri, Loko| one§tez|klerin klınik kullonıml, §ss vosküler hosto-
lıklorl potoloiisi, Periferik sinır hostollkıorl potoloiisi, Genel
onesteziklerin formokoloıisi, Biıgisoyorh tomogrofi ilo beyin ve
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\rertebrol kolunun rodyoloıisi, Kroniol sİn:rleri, Göz onotomi8i,
strobismus, Anestezik premedikosyon. Alkoller, Psikiyotri giriş,
görüşme teknıği, Ruhsol bozukluklorln tıpİk işoret Ve belirtile_

ri, Dinomik p.i'k:otrınin ilkeıeri, Serebrovosküıer hostchkıor, skİ-
zofreniler ve poronoid bozukluklor, P;romid sistem. Ekstropro-
midol sistem, Affektif bozuklukıor, serebelıer sistem, sss de-
generotif demyellnize hostollklor, Epilepsi, Borbİtürotlor, D;ğer
Hipnotik ilo9lor, serobrol loblor, Göz horeketlerinin nöroloiik
bozukıukıorı, Nevrotik bozukluklor, Nörooflolmoiik muoyenet
N. opt;ükus hostolıklorl, Popillo ödemi, Lokol onestezikler, Peri-
ferlk sinir hostoltklorl, orgonik mentol bozukıuklor, Modde kul-
ıoİHml 5ozukluklort, Tronklizonlor, Nöroeptik ıloçlor, RBhobili.
toyon kovromı Ve üst nöron hostolıkİorlndo t|bbi rehobilitos_
yon, Aıt nöron hostolıklortndo tlbbi rehobilitosyon, Porkinson
hostollğtnln formokoloiisi, Trİsiklik ont;depreson iloÇlor, cocuk
ruh soğIlğlnln bozl önemli olonlorl, Verteb,nl kolunun rodyolo-
iisİ, Periferik sinir hdstoIlklorlndo tlbbi rehobilitodyon, Aniepi-
leptikler, iloc boğımlılığl, Anoleptik iloçlor, Hollusinoienler.
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_ KAs LSKELET sısTEMLERi vE KLiNİK TAN| DERS KuRULu _

13 Moyıs - 31 Mqyİs

PRATiK TEoRiK ToPLAM

1_ PAToLoJİ
2- FARMAKoLoJ|
3_ KLINIK BöLlMLERE GiRiş
- oRToPEDi VE 1 RAV.
- Fiz. TlP VE REHABiLiTASYoN
_ NoRoLoJI
_ RADYoD|AGNoSTıK
_ ic HAsIAL|KLAR|
_ PEDıATRi
_ KADıN HAST. VE DoĞUM
_ DERMAToLoJi
_ ÜRoLoJi
_ GENEL CERRAH|

8 10
12
50

18
12
50

9
9
6
4
4
3
2
,l

1

1

1

ToPLAM o 72 80

KoNU BAŞL|KLAR| : osteomyelit ve otritler, Nöroloiik ortop€_
dik hostolıklor, Romotizmol hostollklor ve sınıf londırllmosl, Ro_
İnotoid otritis Ve rehobilitosyonu, Kos iskelot sisteminin muo_
yone yöntemleri, p§eptik nekrozlor, Nörc,loiik ortopedik hosto-
llklor, orteogenezis, ossifıkosyon, Gelişmo kusurlorı; Periferlk
sinir Ve tendon yorolonmolorl, soronegotit ortritler, Ankilozon
spondİloortritis rehobİlİtosyonu, Kemİk tümörleri, ortopedi Vo
trovmotoloiiyi İlgilendıren diğer hostoltklor, postürel hostolık_
|or, Kırık iyıleşme§i, doloşlm bozukluklorl Ve iskemik kemık
nekrozorl, Ek|emlerin enfeks|yöz, nonenfeksiyöz hostollklorl,
Kos hostollklorl potoloiisi, Roşıtizm, osteomolozi ve oteoporoz,
sontrol etkili kos gevşetİciler, Nöromüsküler kovşoğl etkıleyen
ıloçlor, Doğuşton kolço çiklğı, Porotiroid disfonksiyonu, Poget
hostollğt, Formokoloii loborotuvorl, Doğuşton oorplk oyok, Ke-
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miğİn tümöre benzer lezyonlorl, Anoıiezik Ve ontipiretik iloçlor,
Klrıkıo ilgili genel bilgiler, Kos hostollklorındo tonl Ve oyırlcİ
tonI yöntemleri , inflomotuor myopotiler, Konienitol hered;ter
myopotıler, sinir kos ploğlnl tuton hostohklor, Gut tedovısindo
kullonon iloçlor, Antidotlor, osteoortroz, Bel oğrılorı ve Reho-
bİlitcsyonu, Norkotik onoliezik i|oçlor, Yumuşok dokudo ultro-
sonogrofık inceleme, Nonortiküler romotizmolor Ve rehobİlitos-
yonu, Norkotik ontogonistlorİ, Hikoye olmo, Ped;otride hikoye
olmo, Genel durum, Formokoloii loborotuvorl, Boş boyun muo_
yenesi, Derı muoyenesl, Ekstremite muoyenesi, Solunum siste-
mi muoyenesi, Doloşlm s;stemi muoyene§i, Korln muoyenesi,
Nöroıoiik muoyene, Üriner sistem muoyenesi, Anorektot sis-
tem Ve fizik muoynesi, Jinekoioiik muoyene,
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1990 _ 1991

- DöNEM ı HAFTALıK DER$ PRoĞRAM| _

pozortesı SoIı Çorşombo

8.40 _ 9.30 Entegro Dor§ler Entcgro Dor§lor Entegro Dorsler

9.40 _ 10.30 Entegre Derslcr

10.40 _ 11.30
Atotürk ll.
İnk. Tor.

13.00 - 13.50 Y. D:|.

14.00 _ 14.50 Y. Diı.

15.00 _ 15.50 Türk Dili

16.00 _ 16.50

cumoPerşğmbe

0ntogro Delslei

J Dersler, Çorşombo günleri soboh 8.10, öğIeden sonro 15.30'do boşlor.

Beden
Gü. Sonotlor



1990 _ l9!ı1

DÖNEM ııl slNAv PRoĞRAM|

DERS KURULU

Genel Potoloii, Genel Formokoloii
Holk Soğlığı 05.11.199c 06.,11.1190

Enfeksiyon Hcstoltkİort Vo

Hcmolopootik sistem 07.12.1990 10.12.199o

f iclunum Ve Doloşlm sistemleri 10.01.1991 11.01.1991

ı-i ndirim ve Endokrin s;stemleri 01.03.199l 04.03.1991,

Üriner vg Üreme Sistemleri 29.03.1991 01 04.1991

sss ve psikiotri 09.05.1991 10.05.1901

Ko3 - lskelet Sistemleri 30 05.1991 31.05.1991

Ders Kurulu Mozeret srnovı : 3-5 Hoziron lsl
Ders Kurulu Yorlyıl Sonu (Finol) Sınovı : 19 Hoziron 1991

Ders Kurulu Bütünleme sıncvı i 11 Eylül 1991

KLA§i( §isTEM sıNAv PRoĞRAMı

-.

Formokokcii
Yoboncı Dil

Türk Dili
A.i.il.

7?

PRATiK TEoRiK

, l. vizE ll. vizE FiNAL BüTüN.

03.01.1991 21.05.1991 19.06.1991 11.09.199|

14.12.1wo 14.05.1991 03.06.1yJ6 05 09.1991

21-.12.1990 17.05.1991 - 09.09.1991

25.12.1990 22.05.190,| c5.o6.1991 10.9.199İ



oöxıx : ıv



1_

1900 _ 1991

RADyoDiAGNosTix oens pnoĞnıuı

Anloİlo]co* Dersİn Rorııısu :

?_
3_
4_

6_
7_

9_
11 -
12-
13-
14-
15 _
16_
17_
18-
19_
20-
21 -

Akciğerin rodyoloiık muoyene motodlorl vo normol
okclğer rodyoloiisi

Nonspesifik okciğer enfeksiyonlorl

Akciğer tüberkülozu

r'ükciğer k:st hidotiğl

Akciğer tümörleri

plevro hostoılklorı

Kordio/osküler sistem rodyoıoil§i

Gostroıntestinol sistem rodyolo|isı

Özotogus rodyoloiisl

ütserı

Tümör

İnce borsok normol rodyololisi ve host.

Koltn borsok normol rodyoloiisi ve host

sofro yollor| rodyoloıisı vo host.

Ponkreos rodyoloiisi

Akut Botln

Kemik

Enfeksİyonlor

Tümörleİ

Metoboıık kemik hostol|kloıı
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22 - Eklem Hostollklorı

23 - Nonspesifik ortritler

24 - Spes;f ;4( ortritlir

25 - Kı,ıklor

2a - Dcğumsol kolÇo clküğt

27 - Ürorodyoloii

28 - Ürolithiosis

| 29 --_..' Böbrek ve mescne . enfeksiyüllorı

30 - Eöbrek Ve mesone tümörleri

31 - Nörorodyoloiİ

]

.

:

t

I

}6



ic rıesraı-ırı-aRl E,ERS pnoĞnııııı

An:c'jüİC:.Jk Dels1] Kanusu ;

1 _ Gis Hostolıkıorlndo semptomotoloii ve,Korın Muo_
nesl

,'2 - Özefogus Hostohklon

3 - Bronşektozi

4 - Hemotoloiiye Giriş

5 - D€mir Eksik|iği Anemisi

6 - Hipofiz Ön Lobu Hostoltktorı

7 _ KoAH

8 - Eronş Astlmll

9 - Mide Ütser ve Tümörleri l

10 - Tiro:d. Hjperfonksjyonu

11 _ Tiro:d Hipofonksiyonu

12 _ .Aplostik Ve Myelofit:zik Anem|ler

13 - Mide Üıser ve Tümörleri ll

14 _ Gostroİntestinol Sİst6m Konomolorl

15 - İnorgoni,k Tuztorın Solunmosıno Boğlı Akciğer Fl.

16,_ Megoloblostik Anemiler ı- ll

17 _ Guotr, Tiroid Nodül Ve Konserlğri, Tirİodit

1&.-, Akciğerin Diff üz infiltrotif Hğstohk|on ve Sorkoidoz

19 - Pulmoner Tromboembolizm

20 - Borsoğın İnflomotuor Hostohktorı 3

2l _ Koısiyum Metoboıizmosl ve Bozukluğu

77

1990 _ 1991



22 _ Porotiroid Hostolıklor| ı

23 - Lonfomolor

24 - Molob§orb§y;onlon ve Ponkreos Host. l-ıt

25 _ Akciğerin Tümörol Hostohkıorı

26 - Hemolitik Anemiler ı-ll

27 - surrenol Mğdütlo Hostollklorl

28 _ Plevro Hostollklon

29 - Mediosten Vğ Dİofroğmo Hostoılklorl

30 _ Korociğer Fonksiyon Testlerinin Klinik Öneml

31 - Surrenol Korteks Hiperfonksiyonu

32 - Akut Ve Kronik Surrenol Yetmezliğl

3tı _ Multİpl My€lomo vğ Plozmo Diskrozıleri

4 _ sor|hk

35 _ Akut ve Kronİk Hepotıtler

36 _ PuImoner Hipertonsiyon v9 Korpurİıonoıa

37 - Lösemilgr 1-1l

38 - Ürik Asit Metobolİzmosl Bozukluklon - GuT

39 _ Akut solunum Yetmozlİğİ

40 - Yetişkinlerln solunum zorluğu sondromu

41 _ Hepotosplonomegoıilor, Hemokromotoz

42 _ Diobetes Mellitus 1-1l

lt3 _ Polisitemiler

ıl4 - Korociğerin sirozu, Portol Hlpertonsiyon ve A§sİd
l:|ı

ıl5 - orgonik Tozlğnn solunmoslno v9 Klmyoaol ModĞ-
lere Boğlı Akciğer Host.

56 _ §lvll Elektrolit, Asit Boz Denge Bozukld(lon ı

57 - Kordiyoienik Şok ı-ll
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58-
59-
60-
61 _

62_
63-
64_
66_
66-

67_
68-
69-
70_
71 _
72_
73_
74-
46-
47-
48-
49-
50_
5,1 -

52_
53-
54_
55-

Aterosklerotik Kolp Host. Anginopektoris

Akut Böbrek Ye,tmezliği 1-1l

Dioliz

Akkiz Volvüler Kolp Hostoltklorı, Mitrul Dorlığı,
Mitrol Yetmezliği

perikorditlor

Kollogen Doku Hostoİklon 1-1l

slv| Elektrolit, Asit Boz Denge Bozuklılkloİı ll

Akut Myokord İnforktüsü 1-1l

Akkiz Volvüler KoIp Ho§tollklorl, Aorto, Pulmone,
Ve Toiküspit Volv. Hostolıklorl

Kronik Böbrek Yetmezİğİ l-ıl

Ko|logen Doku Hostoııklorı

Romotizmol Ateş

intektif Endokordit

Kordiyomyopotiler ve Kolp Tümörleri

Böbrek Tronsplontosyonu

Beh@t Hostolığı

Geneı Tortışmo

Hemoroiık Diotoz 1-1l

Diob€tin Akut Ve Kronik Komplikosyonlorl

Ko|p Yetmezliğİ _lll

Korociğerin Tümörleri ve Korg,c!ğer Komos|

Hipoglisemi

Ürinor Sistem Enf€ksiyonlorı ve İntersisyel Nofro-
potiler

Hemoroiik D;otez lll
EKG yo Giriş l-ıl
Hipertğnsiyon

Glomerulopoti16r l-ıl

7g



19]0 _ 1991

KADİN _ DCĞUM DERS PROĞRAM|

An:ot]iqack Doİsinl Koİ_lusu :

1 - Endometr;ozis - Adenomyozis

2 - eenitot s:stem infeksiyonıorl

3 _ Gcnitol orgon A:ıcmileri

4 - Poioloiik Doğumlor

5 _ Doğum Müdoholcieri

6 _ Trofoblostik Hostollklor

7 _ Dtş Gebelik

8 _ Gobel:k Ve Diobet

9 _ Gobeı:k Ve Ko|p Hostollklorl

10 - Pelvik Reloksosyonlor

11 - Menopouse

12 _ Vulvo _ Voien Hostolıklorl
'l3 

- Cerv,,ks Hostolüklorl
'ı4 

- Toksemiler

15-
16-
17-

19 -20-
21 _

Myomo Uteri Ve sorcomo Uteri

Endomatr;umun Proc|gn Lezyonlorl

cver Tümörleri
jnfertilite

Ycn;dcğontn Eokımı ve Fötol Asfiksi

introutrin Gelişim Bozukluklon
indu.ticn + uterusun Kcn,,loks;yon Bczukluk|orı
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22 _ Anotomik ve Embriyoloii Gelişmo

23 - Menstruosyon F;zyoıoiisİ

24 - Gebelik Fizyoloiisi

25 - Doğum Öncesi va Sonrosı Bokım

26 - Amcliyot öncesi Ve sonrosı bokım

27 - Nornrol Doğum

2g - Erytroblostosis Fötğlis

29 - Fyelitis Grovidorum

30 - F,locento Frevio

3'l - Dekcirnğüı PloTnler

92 - Genitol Tbc

33 - Hyperemes:s

34 - Pubertc Ve p.döıesondo Görülen Problemlcİ

ğb

ğö

s9

40

41

42

AmenoreIer

A:le PIonIomosl

Disfonks;yonol Uterin Konomolor

Fostportum Konomo[or

Gsbelikto infeksiyonlor'

Hidromn|os + Kordon Sorkmosı

obstetrıkte Şok

Abortuslor
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c. Ü. TlP FAKüLTESi

1930 _ 1991

DÖNEM| lV GENEL CERAAHİ TEORiK DERS PROĞRAMİ

Anlotlocok Dersin Konusu :

1_
2_
3-
4_
5_
6-
7_
8_
9_
10-
11 _
12-
13-
14-
15-
16 _
17-
18-
19-
20-

cerrohi Enfeksiyonlor Ve Anomnez

slv| - Elektrolit Dengosi

Şok Ve Tedov;sı

Yoro iyileşmesi

İnguinol Herniler

Akut Kqrın ve Tro\,mo

Akut Apondisit

intestİnol obstrüksiyonlğr

Dudok - Domok Yorlğl
peritonit

Korın içi Abseleri

Korocİğer Abselerı

Yonık vo Tedov:si

Yonığın Goç Komp. ve Tedovisi

Özofogus Hostotıkloır

Peptik Ülser - Fizyopotoıoiİsi

Peptik Ülserin cerr. Ted. ilk.

Postgostrektomi sendromu

Mide korsinomosl

üst e .i.S. Konomolorı
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21 _
2?-
23-

25-
26-
27_

n-
30-
31 _

Akut Kronlk Kolesistit

Korociğer Kist Hidotiği

Tıkonmo §orılığı

Portol Hipertonsiyon

Greftler . Flğbıer

cerrohi Dolok Hostohklorl

Kolunun Bening MoIign Tüm.

Anorektol Hostohklorı
ponkreotitler

pediotrik cerrohi

Memenin Benign - Molign Host.

Tiroİd Bezınin Benign - Molign Host.

Alt Ekstremite vorısleri
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19a0 _ 1991

PEDiATRi DERS PRoĞRAMı

p.n:otllocck De]sin Konusu :

Büyüme Gelişme

slv! . Elektroiit Tedovisi

Beslenme
yD ve premqtürenin Özellikleri

Meneniitler

BesIenme Eozukluklorl
p.kut Romotizmol Ateş

AşlIor

Tbc

Tbc Meneniit

Kclp Yetmezıiği Ve Tedovisi

Nütrisyonel Anemiler

streptokc* Enf. ve Kızıl

Difteri

EndokorditIer

Miyokorditler

YD sorlllk|orl

Akut Hepotitler

Molobsorbsiyon Sendromu

Metobolik Hostolıklor

1_
2_
3_
4_
5-
6_
7_
8_
9_
10-
11 _
12-
13-
14-
15-
16_
17-
18-
,l9 

-20-
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21 _
22-

24-
25-
ao_
27_
28-
29-
30_

şl_

a4

§4-
35-
oo_
37-
38-
39-
40-

perikorditler

YD Tetonozu

scliter Tümörleri

Lösemiler

Ki on:k Heoottt,e.

Kızomlk Ve Su Ç:çeği

kobckütok

Döküntülü Hostclıklor

Ansefolitl6r

Poı:omiyelİt

lmmünoloiiye Giriş

Hipot:roidzim

Diobet ve ketoosjdoz

Hipoporot:roidizm

Hiperporotiod.zm

rolbsemileı
lmmün slstem hostolıklorı

Roşitizm

Kon Grup|orı ve Tronsf. Reoks.

AoN

]

41 - Üst Ve Alt so|unum Yoltorl Enfeks:yonlor|

42 - Akut Gostroenteritler

l
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1go0 _ 1991

c. Ü. TlP FAKÜLTESı

ADLİ TİP DERS PROĞRAMİ

Anlotülocok Dersf! Konusu :

1 _ Adli Tıbbın Tonımı _ Doktorıonn Adii Göreıı ve So-
rumluluklon

2 _ Kimıik Belirtimi

3 _ Ölüm, Ölüm ceş:tleri ve Agoni

4 - Öıümün Erken Belirtiteri

5 _ Ölümün Geç Belirtileri - Ölü Morıu6u. Öığ Kğüılğı,
türüm9 Ve istİsno|orı

6 _ Adli otopsi
7 _ Birden ölümler
8 - Birden Ölümler

9 _ Yorolor (Adli Trovmotoloii)

10 _ Ateşli sıloh Yorolorl

11 - Yoro İyileşmesi. Adli Şifo, Tıbbi Şifo
12 _ Adli Ropor Düzenlenmesi

13 - Yonıklor

14 _ Elektrik vo Yıldırım Çorpmo§ı
15 - Gebelik

16 _ Doğum

17 - Çocuk Düşürmo

18 _ cocuk Öıdürme

19 _ Ahl6ko korşl yopııon suçlor (Himen, |ıvotoı
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20 - Seksüel sopıklıklor

21 _ 
^dli 

psik|otrı - cezoi Ve Medeni Ehliyot

n - Adli Toksoloii v6 Toksikoloiık olgulordo Moteryoı
Alım ve Loborotuoro Gönderme Metodlorı

23 _ Loborotuor;

o _ Lekeler. Kon gruplorl, Mekonyum

b - otopsi
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DöNEM İV EğıT|M PRoGRAM|

ic HASTALKLAR| 9 Hofto

CCCUK SAĞ. ve HASTAL|KLARI 9 Hoffto

GENEL OERRAHi + KALF-DAMAR cERRAHisi 7 Hofto

KAD|N HASTAL|KLAR| Ve DoĞUM 6 Hofto

ADL| TtP

Rp.DYcLcJi

DöNEM-IV STAJ PRCGRAM| :

2 Hofto

17 Eylül 90
Dcrsin Adı 16 Kos:m 90

19 Kos. 90
18 ocok 91

4 Şubot 90
5 Nison 9l

8 Nis. 90
14 Ho. 91

Çocuk Sığlığı ve
HogtchkIorı Ill ll

lÇ Hos:olıklcrl ll llt

Ecdyoloii, Genel cerr+Kolb
Dornor cer. lll ll lV

Adli Tıp
Kodın - Doğum lV lIl ıl

Rodycloii toplcm sioi süresİn.n ilk 2 hoftoslndo, Genel cer-

rohi Ve Kolb Domor cerrohisi kclon 7 hoftodo yopılocok-

tlr. {6 hofto Genel cerrohi + 1 hafto Kolb-Dt,mor cerrohİsİ}

8&

I



Adlİ Tlp toplom stoi süreslnin ilk 3 hoftoslndo, Kodın-Doğum kolon 6.hoftodo.yopllocokiırl.

Stoi sInğV|ort' §toiın s6n 1 ue/vğ./a z gününde Teorik Ve ortok yopılocoktlr..

Genel cerrohi Vo Göğüs-Kolb Domor Cerrohisi slnovlor| Prot:,k olorok yopılocoktlr.

. &nem-lv, l Vo ll. YAR|Y|L HAFTALIK DERS PRoGRAMI 
:

1990 _ 1991

Saoİ

Fozortes;

10.:0

11.20

13,00

13,50

14.00
,] 4.50

15.00

15.50

,l6.00

16.50

Solı

8.30
9.20

T Ae

s J

Aorşornbc

Perşembe

Cumo

T

p,totü rk llk.
vo İnk. To.

T

Türk
Dili

J

T A J

6(c

Günler
9s0

10,20
I

I

I

I I

ingilizce oü. So. Ve
Eeden Eğt.

s

Dersler Aqrşombo günü soboh 8.10, öğleden sonro 19.30'do bqŞlor.



xıl_ DÖNEM-IV slNAV PRoGRAM|

1990 _ 1991

Dersİn Adı
l. Yorlylı
Vizesi

ll. Yorıyll
Vizesi

F!nol Bütünlemo

ingilizce

Atotürk ılk.
Ve ink.
Torihi

7 Kosım
1s0

3 Nison
,l991

17 Hoziro
1991

6 Eylül 1991

Kompüs
Soot 14.0o

'l4 Koslm 10 Ni§on
1990 1991

21 Koslm 20Mort
1990 1991

4 Eyıül 199-1

Kompüs
soot 14.00

18 Hoziro
1991

Xll- DÖNEM_IV STAJ BÜTÜNLEME S|NAVLARI :

çocUK sAĞ. ve HAST. 11 Eylül 1991 (soot ; ,ı 
o.(x))

ic HASTALıKLARl

GENEL CERRAHİ

KAD|N HAST. ve DoĞuM

RADYoLoJi

ADLi TlP 5 Eylül '1991 (Soot:10.00) Kompüs

10 Eylül 19S1 (Soot: 10.00}

9 Eylül 1991 (soot : 'ı0.00)

12 Eylül ,1991 (soot : 10.00}

6 Eylül 1991 (soot : 10.(X)ı

90

Türk Dill
5 Eylül 1991

Kompüs
soot 14.00



DöNEil ı v





DöNEM V oRToPED,İ VE İRAVMAToLoJi DERS FndGnııvıı

An:oit:ocğk D€rcli Konusu :

1_ Kırık tonıst, slnlf londlrılmosl, klrlk be|irti Ve bulgulort, kı-
rlklordo i[k yordım Ve genel tedovi prendib,leri, ] kIY|k 'iyi-

leŞmesi devreleri Ve etkileyen ,foktöJl€r,. ktr|k ,koİnplikos-

yonlorl.

Doğuşton kolio çlklğl.

omuz kuşoğı klrlk ve çlktklorl ve yumuşok doku trov-
moIon.

omuz ekleminin potoloi:leri, omuz çıkığı, humerus kı-
rlklorı.

D:rsek eklemi, ön kol klrlklor (Eklem içİ ve eklem dışı
rlklor).

El bileği kırlk Ve çlklklorl, EI klrlk ve çıkı,klorı.

Pcstürel hostoılklor, skolyoz.

Üst ekstremite konienitot onomolileri, tortikollis spine
bif]do. okondroplozİ, osteogenezis imperfocto otropripo-
zis multlpleks congenito.

A|t ekstremite kongenitol onomol:lerinden D. 9orplk oyok
D. coxo Voro, D. dİz çıkığı, D. Metotorus.

omurgo kırlk ve çlkıklorı, pelvis k|rtklorı.

Trovmotik kolço klr|ğl, femur boyun Vo urokonterik kı-
rlklorü, cisim ve olt uç klrıkıorı.

Diz yorolonmolort, menisküs yırtlklorl, tibio klrİklorı, o_
yok bileği oyok kırık ve çıkıklorı.

Epifiz hostolıklorl

Poliomİyelit

c.P. obstitrikoı porolizi Ve diğor nöroloiik hostoltklor.

2-
3_

4_

5_

6_
7-
8_

9_

10 -,l1 _

12_

13_
14_
15_
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16-

17_
18-
19_
20_
21 _
22_
23-

Periferik sİnir - tendon yorolonmolon V.
6endromu

Kemik Yg Eklorn eııfea(slyonıorl.

osteoortıküıer tüb€rkülozlor.

Çocuk Kırıklorı.

Kemik Tümörlorl.

Aıçı ljyguıonoıorı.

Ame|iyothono Protik.

Röntgen sooti + genel tekror.

İK ve T.A comp.

s4



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

8_
9_
10-
-ı1 

-

DERMATOLOJi ANABiLİM DALİ DÖNEM İJ

DERS PROĞRAM|

Aljiğülccok Dorsın Konüsu :

,D€rinİn Histopotolo|isi ve Elementler Lozyonlor

Meterio Medİco

Derinin Fizyoloiısi

Veneriyen Hostohklor

Montor HoStollklorl

Montor Hostohklorl

Deri Tümörleri ve prenkonseroz Derl Hostolıklorı ve
prenkonseroz Deri Hostolıklorı

urticorio

Lepro, deri Tbc

Derinin bokteriyel Hostoltklort

Alleriik Dermotozlor
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. NöRoLo-iı ,.NABii,ıM DAL| DöNEM tJ

DERS PROĞRAMI

p.rr:c,il|acğk Dersin Konusu :

1

2

4

5

6

7

o

10

11

12

- Nofoanotomi Yo lokol:z;syon l

_ Nörodİognostik yöntemler

- serebrcvocküler hostolüklor

- 
trr,'l^^c i

_ Komo

- Demons

- Feriterik nöropot:|er

- Myopotİler

- Atoks:ler

_ Tremo],

_ Vergito

- Boşoğrlsl

i^]Yö



DÖIVEM V FTR DERS PROĞRAMİ

DERS KCİIULAFJ

- Fizik Tedovi Rehobilitcsyon kovromı

- Fizik Tedovide kullonllon Tedovi yöntemlerı ve Fizıksel
oionlor.

- Hemupleii Rehobılitosyonu

- Poropleii Rehobi|;tosyonu

- Rcmotizmol hostolıklGrIn genel özellikleri Ve slntflondırllmosl

- Romctoid Arthritis ve Rehobilİtosyonu

- Ankilozon Spondilitis Ve Rehobİlitosyonu

- Dcİenerotiv osteoortritis Ve Rohobilitosyonu

- ortopedik ve Trovmotoloi jk hostolıklorın Rehobilitosyonu

- Bol oğrısl sendromu Ve Rehobil;tosyonu

- Periferik Fociol 'Porolisiıer Ve Rehobiıitosyonu

- Nonortiküler Romotizmolor ve Rohobilİtosyonu

- Pol;orl;yelitis Ve Rel]obilitosyonu

- cerebrol Polsy ve Rehobilitosyonu



psİı<ivarni DERS KoNULAR|

- P§ikiyotriye G!r|ş, Torihçe,

- Ruh §oğlığı Kovromı,

- Psikiyotride slnlflondlrmo,

- Psİkiyotrik Bozukluktorln Tipik işoret ve Belinilerl,
_ Hosto _ Hğkim ilişkisi,
_ Ruhsol Gözlem

- Güdülemeli Dovronış,
_ Engelleme, Çotışmo, Anksiyete,

- Eenliğin şovunmo Düzenekleri,

- P§ikonolitik Kurom (Ruhsol Aygıt},

- Ruhsol - cinsel, Ruhsol - sosyol Gel;şim Diinemleri,

- Şizofrenik Eozı.lklukİor,

- Porono;d Bozukluklor,

- Affektit Bczukluklor,

- Nevrotık Bozukluklor (Bunoltl Boz., Ponik Boz., Foblk Boz.,
obsesif Kompulsif Boz., Konversiyon Boz., Somotoform Boz..
Hipokondriozis, D:ssesiyotif Bozukluklor),

- orgonik Mentol Bozukluklor,

- Cocui<İuk Çoğı Ruhsol Bozukluklorı,

- 
p,c;l Psikiyotri,

_ Genel Tlpto Psikiyotri,

- Antlp§ikotikler,

- Enıidepresifler,

- Antıonksiyete iloçlor,

- Lityum Tuzlorl,

- EKT (Elektrokonvülsif Tedovi)

- Psikoteropi|er, (Bireysel, Grup, 
^ile),

- Dovranış9t Teknikler,
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7_
8_

KBB ANABiL|M DAL| DÖNEM V DERS PROĞRAMİ

An:otllocck Dersin Konusu :

1 - KBB Muoyene Yöntemleri ve lşitme Fizyoloiisi

2 _ D:ş Kulok Yolu Hostolüklort

3 - Akut Ve Kronik orto Kulok Enfeksjyonlorl

4 - Enfektifotoien komplikosyonlor (Komplikosyonlor)

5 - cKE, otoskleroz, Presbiokuzi, Akustik Trovmo, ototok-
si9ito

6_ Prelinguİstİk Dönem lşitme Koylplorı ve Kongenitol Ku-
lok MoIformosyonlorl

Denge - Fizyoloiisi

Vertiilnöz HostoılkIorl (Menİere hst. Vestibüler Nörinit,
BFV, Temporol kemik trok, Lobirentit, Akustik Norlno

Akut Ve Kronik Rinitler, Nozol Polipler

Sinüzitler Ve Komplikosyonlorl

Ep:stoksis ve septum Dovıçşyonıorı

Nozoforenks hostollklon (Ad, H;i. Aniiofibrom, Nozofo_
renk co}

Lorenks Hostollklorı ve Trokeostomi

oroforenk§ Hostollkloİı (A..ve Kr. Tonsillit, Komp, Lud-
wig Anilni, Vincent Aniini, Tons;llektomi Ve Adenİodekto-
mi)

Tükrük Bezi Hostollklorl

Foslol porolizilor

Boyundo Kitleler Ve Aylrlcl Tonl ilkelerı

Moksillo _ Fosio Travmoıor

oro! Kovitenin Mukozo| Lezyonlorl

9_
10-
11 _
12_

13_
14-

15_
16_
17_
19-
19_

ıgğ



oöz ANAB|LiM DAL| DöNEM v DERS PRoĞRAM|

A|,ılot|iocok Dersııı Korıusu. r

1 _ Göz,Anotomisi

2 - Gö" Muoyene Yöntemlğri

3 - Refroksiyon Kusur.lorl

4 _ Kopo,k Hostoltklorı

5 _ Konionktivo Hostollklort

_ Göz Yoşı Yollorl Hostolıklon

- Korneo Hostohklorl

_ orbito Hostoltklorı

_. Kotorokt

- Uvoo }lğstöııklon

- Glokom ] ":
- Şoşılıklor

6

7

8

.9
10

1,1

12

13 - Trovmolor vo Göz lçi Yoboncı Cisimleri

14 - Dekolmon vğ göz içi Tümörleri

15 _ optik sinir Hostolık|ort

1ş .. sistğünotlk Hostollkloro Vo Göz Bulgu[ort '
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i NöRoşlnüR.ıi ıııısiı.iu DALı DöNEM v

oens pRoĞnıuı

ArJ:ctllo.oli Dorsin Konusu :

1 - Nöroşİrürii'do teşhis metodlorı

2 - Kofo trovmolorı

3 _ sp:nol trovmotor

5 - spinot tümörler

6 - servikol, torssik vo lombgr diskler

7 - Beyin Ve omıriliğin Voskü|)r hostollklort
.) f

8 - Konİinitol onomoliler

_ sr

ıoı



ÜROLOJi ANABiLiM DALİ DÖNEM V DERS PROĞRAMİ

Anlatlccqk Dersin Ronusu ı

1_
2_

4_

6_
7_
8_
9_
10_
11 _
12_

14-
15-
|b 

-
17_

FM ve semptomlorl

Ürorodyotoii

Konienİtoı Anomoıiler

Nonspesifik Enfeksiyonlor

Genitoüriner Tbc

Gonore

Genitoür|ner Trovmolor

Böbrek Tümörlori

BPH
prostot co

Mesone Tmr

Testis Tmr

Toş Hostohğı

ınfertilite

introskrotol kitlelor

inmemiş Tostis

obstürüksiyon vo stoz

İe,



ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DAL| DÖNEM V

TEORiK VE PRATiK DERS PROĞRAMİ

Protik Uygulomo

Anesteziyoıoi;ye Giriş
preonestezik vızit

Protik Uygulomo

Denge|i Anesetzi

İnholosyon AnestezIs

preonestezik vizit

Protik Uygulomo

Kos Kevşeticileri

Splnol Epldurol Anestezi (SEMINER)

preonestezık vizit

Protık Uygulomo

.Hipertonsiycn Ve Anestezi

Kord;yopuImoner orrest Ve resüsitosyon

preonestezik vizit

Premedikosyon

Endotrokeol entübosyon

preonestezik vizit

Protik Uygulomo

Anestezi stroslndo görülen komplikosyonlor

oksİien Tedovisi

preonestozık vizit
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Protik Uygulomo

post-op one§tezi komplikosyon15ri

Lokoı Anestezi
preonestezık v:zit

Protik Uygulomo

sıVı Elektrolik Ve Kon Tronfüzyonu

Lokcl Anestezikler Ve Etki Mekonizmost
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DöNEM,.ı iıışexsivorı HASTALIKLARı oens pnoĞRauı

KONU BAŞL|KLARI :

1 - Akut Virol Hepotit

2 - solmonello Enfeksiyonlor.

3 _ Meneniitlğr

4 - §rophylccoccus Enfeksiyonlorı

5 - streptococcus Enfeksiyonlorı

6 - Şorbon

7 - sltmo

8 - Tetonoz

9 - Tüberküloz

10 - Brusellozis

11 - Akciğer enfeks:yonlorl

12 - Sepsis

13 - Akut isholteı

14 - Kuduz
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cuMHuRiyET ürulvenslresi Tıp FAKüLTESI

1990 _ 1991 DERs ylll DöNEM V. STAJ pRoĞRAMı

29 Ekim
23 Ka§rm

24 A.allk
18 ocalr

1Nisnn
26 Ni§au

29 Nlsan
24 Ma.yıs

III

II

II

viI

Vl1l

ItI

VI

VIl

VIII

l

lI

IIl

IlI

1V

Vl

vII

II

Ill

lı./
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]ll

lV

IV VIll

Pslkiyetrl 17 Eylül - 28 Eylül (Toplu staj)

IV

(oö

1 Ekim
23 Ekim

lV

VI

VI

4 ılaİt
20 Mart

4 Şubat
1 Mart

VII

vI]I V]lIIDorılıatoloji

Anostezi +
Ftr

Staj]ar

K.B.B.

ottopodi

vrI

VI

VII VI

vIll

Nöroloji

ÜIolo ji vII IIl

lll

tV I

l

I]

VIiI

NoT : stsi slnovlorI hor stoiın bitiş günü yopılocoktlr.

l :ı l(os,m

Ir, aroı,t

I VIII
I ı

I

1

lv

I ViII

It I

Il
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l9g,0 _ 1991 DÖNEM v slNAv PRoĞRAMı

Bütünlemo Sınovı :

10 Hoziron 1991 Pozortesi

11 Hoziron 1991 solı

12 Hoziron 1991 torşombo

13 Hoziron 1991 Perşembo

14 Hoziron 1991 cumo

17 Hoziron 1991 Pozortesi

18 Hoziron 1991 Solı

19 Hoziron 199'l Çdrşombo

20 Hoziron 19§}1 Perşembo

Göz Hostohklorı

ortopedı ve Trovmotoloıı

Kulok Burun Boğğz

Dormotoloiı

Anestezi + FTR

Nöroşirüriı + lntoniyo

Nörolo|l

Ürotoil

Psikiyğtrl

10,

stoi Sonu Sınovı : Stoj sonu slnovlorl, stoiln son günü ilgili

onobİlim dolı torof|ndon yoplllr.



İır



DÖNEll 3 Vl





DöNEM Vı

Dönem Vl, onikl oy süre lle mezuniyet öncesi internlik (Aila
Hekimlıği} eğit:mİ görür. B:r yllllk eğitim süresi iÇinde intern|er
oşoğldo gösterilen klinjk dollortndo denetim olıındo oktif oıo-
rok Verilen görevleri yopmoklo sorumludurlor.

Boşlonglc : 1 T€İnmuz 19go, Bitİş:30 Hdzİıon 1991

si.oi ,-opldn böJüm l süresi

1. Acil cerrohi ,

2. Çocuk Soğlığl ve Hosto|lklorl

3. Kodln Hostollktorl ve Doğum

4. iç Hosİoltklon 
' 

,

5. Klrsol Hekirnlik

6. Psikiyotri

7. El€ktİf

2oY

2oy
2oy
2oy
2oy
1oy
'l oy

Tc,plcm 1? oY

1. Aci'L sERVis :

lntern doktorlor Aciı SerVıste ocil hostoIorlo bİzzot ilgile_
n:rler. Aci| servise gelen hostoyo ılk müdoholeyi yoporlor Vo
müşohodelerini ollrlor. Doho sonro hostonln ilgili olduğu servi-
s:n §ervis Konsultonıno vokoyl tokdim ederler. Acil serviste 24
soot süre ile nöbet tutorlor, Müteokip 24 soot istırohot ederler.
Yine iki oylık stoilorl süresince kendiıerinden Acıl Hostollklor
ilo ilgili en oz bİr seminer hozırıomoıorı istenir.
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2. tocuK sAĞLüĞı VE HASTALIKLARI :

Bu Anobilim Dolındo lntern Hekimter Pediotrik Acil, into-
n:ye, Yeni Doğon Servisi, Pod:otri servisi Ve Poliklinik Çoltşmo-
lcnno oktif oıorok kotlllrlor. 16 yoşün oltlndoki tüm ocil Vokoıo-
rın ilk müşohodeleri iternler torof|ndon olınır ve konsülton he-
kime donışılır. Poliklinikte Ve Acıl servis'te yokloşık oıorok bir
oy kodor görev Vel!lir. Diğer bölümlerde do bir oy görev ohrlor.
interntero oyrlco servis nöbeti tutturulur.

Yukordoki görevleri d|ş:ndo voko tokdimi, seminğrler Ve
konferons:or, rontgen Ve potoloiı toplontllorlno kotlhrlor.

3. Kp,DlN HASTALIKLAR| VE DoĞUM :

iki oyllk stoı süresinin yokıoşık olorok 3-4 hoftosl potikli-
nik çollşmos|,3 hoftosl servistğ oktif olorok hosto bok!ml, 1-2
hoftosı do trovoy odoslndo doğum tokibi şeklinde ge9mektedir.

Klinik toıİşmolorl dlşündo nöbetlere kolon internler, semi_
ner hozırlomo Ve seminer dinleme, mokoıe sootine iştİrok etme.
konsültosyonlor vo vo,ko tokdimlerine kotlımo gibİ görevlerı
üstlenirlel.

4. iÇ HASTALIKLARI :

internter klinik Ve polikliniğinde çollşmoloro kotılırlor. Aktif
olorok sorv;s çollşmolorl dtşındo gece nöbetine kotlllrlor. Mo-
kole sooti, Voko tokdimi, rontgen Ve potoloii sootl, seminer va
kcnferonsloro kot|lırlor Ve gerekirse burolordo oktif olorok gö-
rev oltrlor.

5. KIRSAL HEKİMLiK :

Holk scğllğt Anobilim Dqll Boşkonltğt denetimınde, inter,ı,

öğrencİler iki oy süre ile Klrsol Hek:mlik stoilnl yoporlor. Bu sü-
re zorfındo öğrenci, b:r soğlık ocoğ:ndo kollr. lntern doktorlor -

11,2



o) ,ocok bdlişmolorlno kot|lırlor ve kendıl€rine Verilmlş oıon
inernlık ,dosyosındoki progromt uygulorlor. .

b) ocok hekimi, bölge boşkonl, hostone uzmonlorl ile ge-
rekli konuldrl'tortrşırloİ.

c) DeVomll olorok bir sqğllk ocoğlndo kolırlor.

d) BİI]m doh öğretim üyeleri ilo tortışmoIoro kotlIlrlor, se_
min€rler hozırlorlor.

e) Holk Soğllğı ile ilgili b|r konudo bir çollşmo roporu V9
oroŞtlrmoyl bilimsel kurollor çerçevesinde hozirlorlor.

f) Her hofto sonu soho 90llşmolort Ve okodemik çoIlşmo-
loro ilişkin konulorın tortlşlıdlğl Anobilim Dolı toplontlsIno ko_
tıllrlor.

g) Adli Hekimlikle ilgili olorok bilgileri Vo bu orodo geçici
vo kes]n ropor yozmoy öğrenlrler.

Her lntern doktorun buunduğu soğllk ocoğIndc 8 hotto-
l:k e;üren;n sonundo çolışmo sonutlorl sorumlu eğitim yönetici-
§:ne tğslim edilir. Dcsyoıor intern hekimin eğitiminden sorumlıJ
hoktmi Ve Anot,:lim Doll Eoşkonll,ınco değerlendir:lir.

6. PsiKlYATRi :

p,ile Hekimliği icİnde 1 oy|ık bir dönemi kop§cr. Bu b:r oy-
llk stci dönem:nde inte:nler klinik nöbetlerine kotlllrlor. servls-
te yopllon Voko topiontılGrl Ve hosto V,zitlerine kotılırlor. Kendi-
leri bizzot hostolorı hozırlorlor. seminerler hozırlorlor. stoılorl-
nın cıtolcmc oİorok yorısını polıklinikto hosto muoyenes! ile ge-
Aİrırler.

7. ELEKT1F :

1 oylık b;r stoi dönemidİr. Elektif stoi, intern öğrenciniı
is:ed:ği bir doho yopIlobilmekle birlıkte ilgiIi Anobİlim Dollnla
ve koordinotörlüğün görüşü ollnmoktodlr. Elektif çolışmo bil-
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_ Anestezİyoloii Ve Reonİmosyon Anobiıim Dolı

_ Dermotoloii Anobilim Doh

_ Genel cerrohı Anobilim 'Doıl

- Fizik Tedovi ve Rehobilitosyon Anobilİm Doll

- iç Hostolıklorl Anqbilim Doll

- K.B.B. Anobilim Doh

_ ortopğdi ve Trovmotoloii Anobilim Doll

_ Psikiyotrİ Anobilim Dolı

_ Rodyodiognostik Anobİlim Doıı

_ Çocuk cerrohİ Anobjlim DoIı

- Holk Soğlığı Anobilim Dolı

- Üroloii Anobilim Doh

- Nöroıoii Anobİlim Dolı

_ Nöroşirürii Anobi|im Doı|

_ Göz Hostollklorl Anobilim Doll

- Çocuk Soğlığı ve Hostollklorı Anobilim Doll

_ Kodtn Hostollklorl ve Doğum Anobilim Doll

_ pıostik vğ Rekonstriktif cerrohi Anobilim Doh

114

tün Anobilim dollorındon bırinde yopllob!lmeklo birlikte, özel-
liklo oşoğıdo gösterilen Anobilim dollorlndon birısindğ yopllobi-
lir.
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YÖNETMELİK
VE

KARARLAR





Cuınhurlyot Ünivoısltesinden :

Cumhuriyeı Ünlversitesi
Eğit:m, Öğretlm ve Sınov YönetmeIlğl

BöLüM l

Aınoç

Modde 1- Bu yönelmeliğin omocı, cumhuriyet Üniversi-
tesine boğll Fokülte ve Yüksekoku|lordo eğitim, öğretim ve sl-
novlordo uyulocok ortok ı|keleri soptomoktodlr. cumhuriyet
Üniversitesinde uyguıonon eğitim, öğretim V6 slnov esoslorl
2547 soyıll Yükseköğretim Konunu ve ekleriyle bu yönetmelik
hükümlerine tobidir.

Kotrsoİİı

Modde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Cumhuriyet Üniver-
sitesine boğh Fokülte Ve Yüksekokullorl kopsor.

Tcntm:oı

Modde 3 - o) Ön Lisons : Örtoöğretimo doyoİl en oz 4 yo_

rtylıllk b:r progroml kopsoyon, oro inson gücü yetiştirmeyi
omoçloyon veyo bir lisons progromınln ilk kodemısini oluştu-
ron bir yükseköğretimdir.

b) Lisons : ortoöğretime doyoh en oz 8 yorıytllık yo do ön
lisonso doyolı en oz 4 yorlyııllk bir progromI kopsoyon yüksek-
öğretimd:r. Tlp fokültesindo ise eğıtım, öğretim 6 yıllık oıup,
yüksek lisons düzeyindedır.

BöLüM ıl

Koyıt ve Kobuı

Modde 4 - Öğrencilerin Üniversiteye koylt vo kobulleri
l9in oşoğıdoki koşuılordon birİno uymolorı gerekır :
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o) Öğrenci Seçmo vo Yerleştirme . Moİk€zi -toroflndon, dü-
zenlenen merkezi slnovdo yeterli puonl olmlş olmok.

b) Yoboncl uyruklu öğrenciler için ÖsYM toroflndon oçılon
sInovl kozonmlş olmbk.

c) Ön koyıtlo öğrenci kobulünde yeterli puono sohip otmok.
d) Yotoy Ve dikey geçiilerde gerekli koşulloro sohip otmok.

Koyıt İşiemleri

Modde 5 - Kesin'koyıt işlemleri, ÖsYM torofındon tesbİt
editen beİgelerıe,yine ÖsYM toroflndon belirlenn esosloro gö-
ro yopı|ır.

Yc:o.y te Dikey Geçişler

Modde 6 * o) oumhtıriyet ÜnİVersitesine boğlı öğretim
kurumlorlno gerek bu üniversitenin öğret:m kurumlorlndon, ge-
rek bcşko üniversitelerden yoptlocok yo:oy geçişler, yürürlükte-
ki «Yükseköğret:m Kurumlorı Arosındoki Gı] Lisons Ve Lisons
Düzeyınde Yotoy Geç:ş Esoslorlno İlişkin Yönetmelik» esoslorl-
no göre düzenlenir. Adl geçen Yönetmelik hükümlerinin uygu-
lonobilmesi için, her Fokülte Ve Yüksokokulun Yönetim Kurulu
torof.ndon bglİrlenecek konteionlor, ders yılınün boş|omoslndon
en 96ç b!r oy önce Rektörlüğe biıdir;lir.

b) Meslek"Yüksekokulu mezunldrlndo her progromln en bo-
şo:,lıl ilk 7"10'u, boşorl notu ortotonİolori en oz 70 olmok koy.
dlylo, mesleklğri ıle iig:li bir doldo lisons düzeyinde bir öğretim
progrom:no kqylt olob;lirler. Ancok, bundon foydolonob:lmek
iÇİn yüksekckujdon mezun oldukton.sonro bronşlorı i|e ilgili bir
oicndc en cz iki yıl çohşmış cimolorl çerokir. Bu öğrenciler de
yukorido (o) fıkrosındoki kontenion kopsomındo yer o1lrlor. Bun_
lorın sınıfo kobul edilecekleri Ve bunloro uygulonocok eğitim,
öğretim progroml; o öğretım kurumunun Yönetim KuruluncÖ be-
lirlenir.
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BöLüM ııı

Eğitim ve Ögretİm Esosİorı

Modde 7 - Fckülte Ve Yük§ekokullordo, ilgili kuruıIorın ko_
rorlorl ve Rektörlüğün onoyl ile Yü,ksoköğretİm Kurulunun
(YÖK) soptoyocoğl ilkeler çerçevesinde, örgün, yoygln Ve oçlk
öğletim ile her türlü eğitim Ve öğretim yop|lobilir.

Udversitğn:l,ı Attltş Tğrıhİ

Modde 8 - cumhuriyet Üniversitesine boğıl Fokütte ve
YüksekokulIordo eğitim _ öğretıme her yll Ekim oylnln ilk hof:
tcsındo, Üniversite senotosunun belirleyeceğı bir günde oko-
demik törenle boşlonlr. Ancok, Ttp Fokültesinde eğitİm, öğre-
time bu torihten önce de boŞlonobilir.

Eğ]tım ve Öğrğtim Dönemlerİ

Modde 9 - Eğ:t!m Ve öğretim dönemleri, Güz Yorıy:lı ve
Echor Yorlylll olmğk üzere ikl yorıyIldon oluşur. Her yonyl1,70
eğitim - öğretim gününden oz olmomok üzere her ders yilt bo-
şlndo Üniversite senotosu toroflndon betirlenir. cumortesi Po-
zor Ve resmi totİl günleriyle, yorıyıl sonu, yll sonu vğ bütünle.
me slnov günleri, bu süren:n dış!ndodır. Güz yorlylh bitiminde-
ki sünovıordon sonro eğ|tim ve öğretime en oz İki hofto oro Ve-
rilİr. Her Foküıte Ve Yükcekokul, ylllık ğğitim, öğretim Ve slnov
tGkvimi yeİkili kurullorlndo kororloştlrorok, o yılın Eylül oyl icin-
de Rektörlüğe bildirilr.

Eğtim v6 Öğretim süroı6İİ

Modde 10 - Öğrencİler, 2 yllltk ön lisons öğrenimini

4 ylldo,

4 yllhk lisons öğrenimini 7 ylldo,

5 yllllk eğitim, öğretim progromlorlnl 8 ylldo,

6 yılllk eğitim, öğretim progromlğrlnı 9 ytldo to-

tomomlomok zorundodırlor,
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Eir eğitim - öğretim progromlndo boşorlsız en çok üç ders
kotdüğl tokd;rde, bu süreter oşllobilir. Öğrenciler ek süreler so-
nundo üç dersden kğldlk|ort tokdirde 2 yorlyıllı,k ek süro tonlnlr.
Bu süre sonundo sodoce tek dersden kolon öğrencilğr üÇ yll
süro ile oçllon yorıyıl Ve bütünleme slnovıno kotllırlor.

Yükseköğretim Kurulunco esoslorı belirtilen hoklı Ve ge-

çer|i bir n6den olmoksızın yukortdoki koşullorü yerine getirme-
yerek öğrenimlerİni tomomloyomoyan Veyo tomomloyomoyo_
coklorl onlcş!|on öğrencilerin, kurumlorlyıo İlışkileri kesılir.

Öğrotİm Dilı

Modde 11 - Ün:versitede dersler Türkçe olorok verilir, on-
cok yoboncl dil Ve edeb:yotlorlo ilgili bölüm ve onobilim dollo-
rtndo dersler, gerekli görüdüğü ölçüde ilgili yoboncl dille veri-
lebilir.

Öğr€tim B!rimİ

Modde 12 - Üniversitede dersler kuromsol Velveyo uygu-
lomolı olorok yürütüıür. Öğretim birimi, kr€didir. Bir yorlylldo,
hoftclık ders progromtndo yer olon kuromsol derslerin her sooti
1 kredi; Ioborotuvorlorın 4 goote kodoro 1 kredi, 5-8 soot orosı
2 krodi; prob|em çözümü, orozi çoltşmolorl. bİtirme ödevi/lezi
ve p,rc.ie gibi uygulomolı çcltşmoıorın 2 sooti 1 kredi olorok de_

ğerlendirilir. Bir ders hem kuromsol, hem do uygulomolı çclış-
moyl içeriyorso, bu iki tür çolışmo için hesoplonocok kredilerin
toplom!, o der§in kredisini cluşturur. Toplom mezuniyet kredisi,
her Fokülte v6 Yüksekokulun kendi yönergelerinde belirtilir.

BÖLÜM ıv

Öğiencı stotüıert

Modde 13 - Üniversitede tom zomonll öğrencılik eso3tlr
Blr öğı,encinin hoftodo olocoğı derslerin §üre olorok toploml
36 sooti goçemez. Ancok, öğrencinin devomsızlık dıştndo bir
nedğnle boşorısız olup tekror ettiği derslor, bu toplom sootin
dışındodır. Öğrenciler, her yorıyıt/yll boşlndo ders progromlnl
yoporken, öncelikıe geÇen ylllordo boşorı§lz olduklorı dersıeri,
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doho sonro donlşmonlnln do önerilerini göz önüne olcrok, o yo-
rryldcrtldo oçjllp olobileceği ders|eri «Ders Koylt Fişi»ne yo-
zor. Ders Koylt Fiş!nin, horç mokbuzunun, dğrs kort|orınln Ve
ge:ek|i görülen diğer b3lgelerin, okodemik tokvimde belirtilen
süre içinde ilgilİ yerlerde teslim edilmesi zorunludur. Bu işlem-
leri, ilgili yönet:m kurulunun kobul edeceği bir özürü olmckslzın
zorü,ior::ndo hİt]rmeyon öğrencinin boşvurusu kobul edilmez. Öğ-
rcnciler, her yorıyıl boştndo koy|t yenileme,k zorundcdlrlor. Ko-
ylt y€|nilernoyen öğrenciler o yorı,}r|İ/yll, eğitim, öğretime de-
Vcm ede:nezler ve bu süre, eğitim, öğretimi süres:nden sayılır.

Özel Öğrenci

Mcdde 14 - En oz |ise mezunu oiup, belirli konulordo
bİlgilerini orttlrmok isteyenler, ders 90rumlu§u ve ilgili bİrİm
yöneiicis:nin uygun görüşü ve Yön€tim Kurulunun kororl ile,
her yorı,}-lldo en çck iki derse özel öğrenci olorok girobjlir|ğr.
Eu öğ."encilere, not, kredi Ve dıplomo Verllmez; oncok istendiğl
tokdir(je, izled;ği dersleri bglirten bir belge Verilob;lir.

Deisler

Moddo 15 - Dersler, bir yor|yll Veyo ıki yorlyll süreli olo-
rok düzenlenir. Fokülte Ve Yüksgkokul Kurullorı, Yükseköğre-
tim Kurulu torofündon her yorıytl i9in tesbit edi|en derglere Ve
belirlenen ilkelero göre, progromlorlno koyocokıorı ders ve uy-
gulomolorl; oyrıco hoftolük prcgromo boğlomoyıp sürekli oku-
tulocok derslere, uygulomo ve stğilorlo ilgili düzenlemeleri yo_
pobiirler Ve Rektörlük onoylno sunorlor. Fokü|te Ve Yüksekokul_
lor, ge],ekirse ön koşullu dei,slerini özel yönetmeıiklerinde yıcğ
yönergelerınde beİirtirler.

Dgn;şına;-ı|or

Modde 16 - Öğrencilere, eğitim ve öğretim konulor|ndo
korşıloşocoklorı problemlerin çözümünde yordlmc! olmok üze_
ro, ders yılı L,oşlcrnodon önce, bölüm boşkolorının yozıh öne-
risi göz önüne olınorok, Fokülte Ve Yüksekokul Yönetim Kurul-
lor;nco, ilgili bölümün öğretim elemonlorı oroslndon dontşmon-
lor görevIendirİlir.

DonIşmonorın görevterine itiŞk:n ilkeler, Fokülte./Yükseko
kul Kurullorı torofındon oyrıco belirlenir.
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Douom Zorıınluğu

Modde 17 _ o) Folklor, sportif, kültürel ve bilimsel fooli_
yetler gibi olonlordo üniversiteyi tems;l eden öğrenciter horiç,
her öğrenc!, kurumsol dersıerın en oz %7o'ln, uygulomolorln
en az %go'ine kotılmok zorundodlr. Bu koşulu yerine getirme-
yen öğrenci, o dersin yorıytl/ytlsonu Vğ bütünıeme sınovlno gi_

rem9z. Kuromso| Ve uygulomo|l kıslmlorl oyrllmoyon dersjor, de-
Vom yükümıülüğü oçısındon kuromsol dersıer gİbi değerlendi-
rilir.

Dcrs sorumlulorl, od okuyorok, imzo toployorok yo do uy-
gun b:r boşko yöntomle, her ders itin yoklomolorl yoporok,
yoklomo defterine işİemok zorundodlr. Bu yoklomo defterleri
üe listeleri en oz lki yll soklonlr.

b) Bir öğrenci olmış olduğu herhongi bir meseki seçmeli
dersten boşorlsız olduğu tokdirde, isterse bunu izleyen ylldo,
ilgİli Yönetim Kurulunun kororıylo, yerine boşko bir seçmeli
ders olcb;lir.

lzln

Modde 18 - Yükseköğretım Kurulunun 83/36/363 soylh
kororı iıe belirlenen hokll ve geçerli nedenler sebebıy| öğreni-
me devom edemeyecek öğrenciler, boşvurduklorı tokdirde, il-
gili Fokülte Ve Yüks?kokul Yönetım Kurulunco bir veyo iki yorl-
yı| izinli soyılobitirler. Öğrencinin doho önceden kobul edi|ir
hokİl Ve gğçerli nedeni devom edİyorso, ilgili Yönetim Kuru|un-
co tekror izin verilebiljr; oncok bu izin, üst üste iki defodon
fozlo olomoz. Öğrencinilı mozereti nedenİyle izinli olduğu bu
süreler, eğitim-öğretim süres:ne soytlmoz.

Sınovlor v€ Boşon Notu

Modde 19 - o) Üniversitede boşorl, dersin özelliğine gö-
re, yozlıl, söz|ü yo do uygulomolı oıorok yopılon sınovlor ile
soptonır. Vorso, stoi, proie, bitirmetezi Ve diplomo çolışmosı gi_

bi özelııği oıon çolışmolor, llgili bölüm veyo onobilim doltncg
değerlendirilir. Dönem sonu slnovıorl, her yorıyılın sonundo;
iki yorlyllt kopsoyon defsterin sınovlorl ise, bohor yorlylıınln
sonundo yopı|ır.
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b) Her ders için, her yorlyıldo bir oro sınov yopılır. Bir gün_
de birdon fozlo oro slnov yoptlomoz. Aro slnov sonuçiorl, s|-
novıorln yoplldlğı torihten it:boren iki hofto içinde duyurulur.
Aro s:novo girmemiş olonlor, mozeret|erinı en geç 7 gün itİnde
Dekonlığo veyo Yüksek okul Müdürlüğüne boşVurorok bildİr-
me,k zorundodlrlor. Bu süre gectikten sonro yopllon boşvurulor
kobul edilmez. Mozeretleri yönetim kuruiunco geçerli bulunon-
ıor, Dekonllkçc (Yüksekokullordo Müdürlükçe) tesbit Ve il6n
€dilen torihte mozeret slnovlno olIntrlor, soğlık kurulu,/o do
doktor roporu sunulmosl, devom yükümlülüğünü ortodon ko:dır-
moz. Ancok, ilgili yönetim kurulu kororl ile öğrencinin roporlu
bulunduğu süre İçinde gİremed';' oro slnov hoklorl soklı kollr.
Fölklo;, sportit, kültürel Ve bilımseı fooliyetler gibi olonlordo
Üniversiteyi temsil eden öğrenciler, fooliyetleri sıroslndo gire-
medjkleri oro s|nov, yorlyll/y|lsonu sınovl vo bütünleme stnov-
lorlno Fokülte/Yükcekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği to-
rihlerde girerler.

c) Bir dersin sinovlno girebilmek itin :

- O derse koyıth olmo.k,

- o derse devom etmek

- o ders:n uygulomolorlnl boşorı ile tomomlomok gerekir

d) Yanyll./ylIsonu stnovlorındo boşorıstz olon öğrenciye,
oynl slnov döneminde olmok koydıylo, boşorlslz olduğu her
ders için bır bütünleme slnov hokkı tonlnlr.

e) Eoşorl notu, Tıp Fokültesi dlşlndoki Fokü|te ve Yüksok-
okullordo, oro slnov notunun z"30'u lle Yorly|l/yllsonu notunun
%70'i toplonorok hesoplonlr.

f) Yorlyll,/yllsonu Veyo bütnüleme sınoyt sonundo bir ders_
ten boşorlll soyllmok i9ln, bu şekılde hesoplonon notun, en oz
50 olmosl şğrttlr.

g) Yorıyıl/yılsonu veyo bütünleme sınovındo 60 ve doho
yukorı not olon öğrencinin, oro slnov notu, eğer boşorı notu_

125

Yorıyıl/yılsonu Ve bütünleme sınoVlorlndo olınon not en
oz 50 olmol|dür.



nun yükselteceksğ hesoplomoyo kotlhr, Aksi holde, yonylı/yll-
sonu veyo bütünleme slnğvlndo oldlğl not, boşorl notu olorok
kobul edılir.

h) iki yorlylt devom eden dersterde, yopllon iki oroslnovdo
oIlnon notlcrln ortoıomosı, o dersin oro sInov notu olur.

0 Tlp Fokültesinde entğgre sistemin uygulondığı s:nltlor-
dq, oro slnov not ortolomoslnln boşorl notuno kotkısl, %60'tlr.

k) Atotürk iıkeleri Ve inkılop Torihi ders:nde her yorıyıl bi-
rer oro sınov yllsonu sınovı Ve bütünleme slnovı yopthr.

_ Türk Diı! derslerinde, her yorlyll birer oro stnov yoplhr
Ve öğrencirlin boşorı durumunu bu oro slnavlorın ortolomosl
ol:nmok suretiyle, boşorllı/boşortstz olorok değerlendirilir. Bo-
şorıslz olonlor bütünlçme s:novıno girerler.

- Boden Eğ]timi Ve Güzel sonotlor derslerİ için, oro sı-
nov, yllsonu stnovt Ve bütünıeme stnavl yoplımoz. Öğrencinin
yıl itindeki, derse devoml, collşmost, i|gisi ve gösterdiğİ geliş-
me göz önüne ollnorok, boŞon durumunu beljrlenir.

l) Bir ders:n, koyıt, devom, uygulomo, slnov Veyo bütün-
emo şortlorlndon birini yerine getirmeyen öğrenci, o dersi tok-
ror eder. Öğrenci, bir dersin tekrorındo;

- Ders9 koyıt yoptırır.

_ Devom şortlnl yğrine getirmemİşse, derse devom eder"

- Ecşorlslz o:duğu uygulomoloro kotllır.

- Ao:locok slnovloro girer.

Tekror edilen derslerde o dersin boşorl notunun hesoplon-
rnoslndo, dersin tekror edildiği dönemdeki oro slnov notunun
kotklsl dikkote ollnlr.

m) Bütünleme slnovlnln sonuçlorl, ildn edilmeden önce
Fokülte ve yüksekokulordo yönetim kurullorl, her ders iıe il-
gili boşgrı durumunu gözden geçİrir; gerektiğinde yeniden in-
celenmesine koror verir ve sonuçlorl duyurur.
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Sıngvlcrın Duyurulmosı

Mğdde 20 - Yorıyıl-iç| oro slnov torihleri, dersler boşlo-
dlkton gonro 15 gün i.ş:nde, ilgili böıümlerce; yorlyll sonu ve
bütünleme sınovlorlnln yopılocoğı gün, soot Ve yer en oz bir
hoftc E,nceden ilg:li Fokülte Dekonllğı Ve Yüksekokul Müdür-
lüğünce öğrencilere duyuruIur.

§:novdo kcpyo yopon yo do kopyoyo yordtm edenler ile
s:noV koğltlorlnln incelenmesi sürostndo kopyo yıptığı yo do
yordlm ettiğı onloşılonlor, o s!novdon «sıfır» olorok boşorlslz
soylltrlor Ve hokIorındo disiplln soruşturmosl oçılır.

Her türlü stnov evrokl, en oz iki yıl Dekonlık ve Yüksekokul
Müc.ı'ürlüğünce soklonIr.

Notlcr vc Değeılendirme

Mqdde 2l - Boşorı notlort, 100 üzerinden Ver;lir. Boşorı
notunun kesirli çı,kmost holinde, notun buouk ve fozlolorl bir
üste, doho küçükIeri olt tom soylyo tomomlonlr. Ayrlco, notlor,
istenildiğinde derecelerle dğ ifode edilir.

NoT DERCESl ANLAMl

85-100

65_84

50_64

0-1t9

Pekiyi

iyi

o rto

Zoyıi

Dığer Puon:orı ve Akodemİk ortoİomo

Modde 22 - Bir dersin kredisi ıle dersten ollnon notun
corp;ml, o dersin puonlnI verir. Öğrencinİn Fokülte yo do Yük-
9ekokuıo koylt olmoslndon itiboren oldlğt ve boşordığt tüm
,derslerin puonlornın toplomı, toplom kredi miktor|no bölünerek
«okodemik ortolomo» hesop|onlr. Bölme işlemi, Virgülden sonro
iki bosomok yürütülerek yopıllr.
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s|nğv sonuçloııno hlrğz

Modde 23 - Ögrenci, sınov sonutlon hokkındoki yozılı
itİroztn| sonuçlorın ilanındon sonro en geç 7 gün İçinde ilgilİ
birimo yopobilir. Bu itiroz, ders sorumlusuno iletilir; moddi ho-
to Vorso gerekl! not düzeıtmesi yopı|ır.

Koyıt Silıne

Modde 24 - Aşoğıdoki hollerde, öğrencinin koydı silinerek
Fokü|te ve Yüksekokullo ilişkisi kesilir:

_ Ek süreler sonundo öğren|min tomomlonmomosl veyo
tomomlonomoyocoğlnın kesinleşmesi durumundo.

_ Fokülte ve Yüksekokullordon çıkormo cezosl olmos]
durumundo.

Yükseköğretim Kuru|unun a3/36/363 §oyllt koro,rıyle hoklı
Ve gecerli nedenlerle koydl silinme durumuno düşenlerın, hok-
lorı {.:gklt tutulur. Bunloro, yönetmeliğin boşorı ve devom kçul-
lonno oit hükümlerini yerine getirmek üzere, gerekli süre ve
rilir. iıişiği kesilme durumundo bulunon öğrencilerin listesi,
oğrenci lşleri Doire Poşkonllğınco, ilgili Fokülte Dekontlğl Ve-
yo Yüksekokul Müdürıüğünğ bildirilir.

D:plorno:ğr

Modde 25 - Fokülte ve Yüksekokullor torofındon verile-
cek d|plomolor, özel işoretler, renkler konmok Vğ ünvon belirt-
mek koydıylo ön lisons ve lisons düzeyİnde, cumhuriyet Üni-
Ve!,sİtesinin bütün kurumlorınco müşterek olmok üzero düzen-
lonir.

Diplomoı,n ön yüziimde :

- Öğrencinin odı vo soyodı, dipkcmo torihİ, numorosl Vğ
bu yönetmeliğe uygun olorok çokilmiş fotoğrofl (Fotoğrof cgp-
heden) sokolslz, boşoçlk, güneş gözlüksüz çekilmiş olocoktlrı.

- Ön lisons ve lisons düzeyinde bölümü, lisons dolı ve
ünVonl.
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_ Fokültel6rd8 Dekdn ve Rektörün, Vüsekokullordo Mü-
dür vo Rektörün (Foküıteler9 boğlı Yüksekokullordo Müdür, De]
kon Ve Rektörün} imzolorı bulunur. Diplomoyo mezunıyet dere-
cesi yozı|moz.

, D]plomontn orko yüzünde :

- Doğum yeri Ve torihi, bobo odı, uyruğu, fokülte numo-
rosı gibı, öğrenci kimliği ile ilgili b;lgilor yer ohr.

- D;pıomolor, öğrenclnin mezun olduğu tor;hten ıtİboren
ğn geo 1 yll içİnde düzenlenir.

Diplomo|or, seri numorosİ ile Senotonun tesbit ettiği şğ,
kilde Rektörlükçe hozlrlonlr. yozllor, tıni mütokkebi İle yozlhr.
Fotoğrofln üzerine soğuk domgo boslhr. D:plomolor hozlrlo
nlncoyo kodor, öğrenciye, istediği tokdirde, Öğrenci işleri Doi_
rl Boşkonlığınco hozlrlonon, ilgili Dekon Veyo Yüksekokul Mü-
dürünün İmzoslnl toşlyon bir «Çıkış Belgesio ımzo korşlllğl el-
den verilebilir.

Tlp Fokültesi dışındoki tokülte ve yüksekokullordo, mezu-
niyet torihi, S:novlor:n,/Sınovın bitimin:n ertesİ günü olorok
belirlenir. Tlp Fo]kültesİndo ise stoi bitimini izleyen gün mezu-
niyet torih!dir.

Modd6 26 - Diplomo, bir kez Verilir. Koybedilmesi holin-
de, diplomo yerine geçmek üzere, zoyiinden doloyl verildiği
bclirtilerek, 25. moddedeki bİlgi Ve imzolorl toştyon bir belgo
düzenlenir. Diplomolor öğrenc:nin kendisine Veyo noterden ve-
kolt Verdiği kİşiye verilen geçici mezuniyet belgesi ilo değiştir-
mek sureti ile İmzo korştlığl elden verilir.

Modde 27 - cumhuriyet Üniversitesi Tlp Fokültesi, eğitim-
öğretim Ve slnovlorlndo uyulocok esoslorl Ve dlğer ilkeleri, ho-
zırloyocoğı özel yönetmelikte bo|irtir.
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Genel Hükümıer

Mğddo 28 - Yükseköğretim Kurulu torofındon bu yönet-
melik nükümlerine uymoyon ilke değ]şiklikleri yoplldığındo, yö-
netmelik değişİ,kliğine gerek kolmodon, bu ilke kororlorı uygu-

Ilonlr.



Moddğ 29 .- Bu yönetmetik, cumhuriyet Üniversite€i seno-
tosunun 13 ocok 1989 torlhli toplontıstndo görüşülerek kobul
ğdllmişt:r.

Mcdde 30 - 1 Temmuz 1986 torih ve 19'151 soytlı Resmi
Gozcte'de yoylmlonon va 16 Hozıron 1987 torih ve 19491 soyllt
Resrni Gozote'de üzerinde boz| düzeltmeler yopılon «Cumhuri-
yet Üniversitesi . Eğitim. - Öğretim ve s:nov Yönetmeliğ;» yürür-
lükten koldlrılmlştlr.

Mçdde 31 _ ğu yönetmelik yoyımı torihinde yüı.ürlüğe gi_

rer.

Geçİcİ Mcddeler

Geçjcj Modde 1- Ders progromlorı değişikliği nedeniylo
ders int|boklorındo meydono geıecek her türlü sorun Fokülto
Kurulu Veyo Yüksekoku| Yönetim Kurulunco kororo boğlonlr,

Geçici Modde 2 - Bu yönetmeliğin yoyımı torihinden önco
Fokülte Ve Yüksekokullorımüzdo öğrenimi devom ettirmekto
oIon öğrenci|erden ders tekrorlorlnl yopmış olmolorlno roğmen
boşorlstz olonıor, bu yönetmelik hükümleri çerçevesıhde eği-
tirnlerinl sürdürürler.

. Geç:c| Modde 3 - Donıştoy 8. Doiresinin Esos No. 1s97/
798, Koror No. 1988,/21 soyılı kororıno istinoden Fokülte vo
Yük§ekokullorlmızo geri dönen son slnıf öğrencileri ıle holen
okumokto o|up, y:ne ollnon koror sonucu boşortslz olduklorl
dersleri osklyo olınon öğrenğilerimiz de bu yönetmelik çerte-
vegınde bu dersıerin oçtıocok slnovlortno glrerİer.

yiirürlükten kb]dlrllcn yöııetmglikler

Modde 34 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğo gırmesiyle 23
Ağustos 1984 gün ve 18498 scytlı Resmi Gozete'de yoyımlonon
(Atotürk ÜnıVersitesi Kozım Korobekir Eğitim Fokültosi Önlİ-
sons Ve Lisons slnov Yönetmeliği» ile Atotürk Üniversitesi se-
notosunun 14/9/1988 torıh Ve 4 soy|lt oturumundo yopllon yÖ-

netmelik değişiklikıeri yürürlükten,kğldlrllmışttr.
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Modde 32 .. Bu yönetmelik hükümterinİ Cumhuriyet Üni-
vers:tesi Rğktörü yürütür.



Yürürlük

Moddo 35 - Bu Yönetmelik 1988-1989 öğretim yıll bohor
yor|ylllndon itiboren geçerli olmqk üzere,.yoyıml torihinde yü-
rürİüğe glrer.

Yürütrne

Modde 36 - Bu Yön9tmeliğin Fokülte ilo llgİli hükümleri
Fokülte Dekonı, Fğitim Yüksekokuılorl ile ilgili hükümlerl Yük-
sekokul Müdürleri torofındon yürütülür.
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cıİnhurİyot ÜnİveEİıesind€n ı

curnhüİıy€t Üniüers:tosl Tıp Foküıt€sl
Eğİt]m - Öğralm ve Sıılov Yönetınellğl

BıRİNCı BaiLüM

Aıııoç ve Kopsom

Kopsom :

Modde 2 - Fokültedo uygulonon Eğitim - Öğrotim ve s!-
nov soslorı, 2547 soyıll Yükseköğrotim Konunu, Yükseköğra.
tim Kurulunun ilgili ilke kororlorl, cumhurlyet Üniversitosi Eği-
tlm _ Öğretim ve Sınov Yönetmeliğİ Ve bu Yönetmolik hüküm-
lerine tob:dir.

irlııcl eöı-üu

Eğltlm Süresl

Eğhlm §iresl :

Modde 3 - Ö5renci, 6 yıl|ık tıp doktorluğu oğitiminl 6n
çok 9 yıldo tomomlomok zorundodlr. Ancok, g yllın sonundo
boşorısız en çok 3 ders koldığl tokdirdo bu güre oşılğbilir.

üçürıcii aöı-üu
Deııoııı

Devom zorunluluğu :

Moddo 4 - Dovomsızhk %m'yi seçm€diği tokdirdo öğrerı-
cı. delrom otmodığı protik çolışmolor!, onobilim dohnln olo.
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Aırıoç :

Modde 1- Bu Yönotmeliğin omocl; cumhuriyet Üniversi-
te§i Tlp Fokültesi öğrencilerinin öğretim düzeyi, kobul Ve çlko-
rılmo şortlorı, eğitim süre§İ, derslero dwom, slnovlorın oçtlmo_
sl ve doğerlendlrllmesİni bir bütünıük içinde soğlomoktlr.



noftlorı öıüsünde öğretim üyosinin gösterdiğl günde vo sootto
teiofi etmek zorundodır. Telofi, 9ollşmolorlnı yopmoyon öğrenği
o der§ yodo dersterin hiçbir sınovtno ollnmoz ve (Flı notu ollr.

Teorik dersler;n %3o'undon fozlosıno mozeretsiz otorok
devom etmeyon öğrenci o dors kurulu yodo derslerin hiç b;r
stnov|no ollnmoz vo «Fl» notu ohr.

, DÖRDÜNCÜ BÖLÜU

. Goçm.ı Notloİ

G6çünoz ilotlo, :

Modde 5 _ F1 Mozer_€tgız dovomslz, geneı ve, bütünlğmo
t|novlorıno girme hokkı yok.

F2 : Sınovo girme hokkı otduğu holde stnovo girmedi.

.F3: Sınov d€ğerlendirmesı 0-1ı9 orosjndo, boşonsE.

F4 : Mozer€tli goçmez.

Dönem Sonu Gqııel Sınoııı |

Moddo 8 - Her dönemİn sonundo, son ders kurulu slno-
vınln bitiminden en erken 15, 6n geç 21 gün sonro d6r§ kurul-
lorını kopsoyon vo odınq «Dönem sonu Genel $novıı denilon
ıek bir slnov yoplllr.

Dönem sonu Bütijtıleme Sıııovı:

Moddo 8 _ Bu Sınov Eylül oy|nın ilk ıkl horto§ı ıçinde Fo.
ftültğ Yönetim Kurulundo soptonon bir torihte yoplllr. Bu slno_
vo sodeco dönem §onu gen6l §ınovlndo «F2ı ve «F3ı olonlor
girer.

BEŞıNCı BöLüM

Deıs Kurulu Sınovı :

Moddo 6 - Dönem |, ll ve lll'deki oio sınmılorıno «Ders
Kurulu §ınovıı odı verilir ve bu slnov hğr kurulun sonundo yo-
pıhr.

!33



Dels Kurulu Notu l

Modde 9 -. Ders kurulu §onundo yopılon §tnordo ollnon
nottur.

Dönem Notu :

Modde 10 - Ders Kurullorı notlorı ortolomostnın %60'l lle
dönem sonu genel slnovl Veyo dönem sonu bütünleme slnovı
notunun %40'ı toplomlnln verdiği soylyo korşıllk olon nottur.
Bir dönemden boşorıh soyllmok için bu şekiıde hesopıonon no-
tun en oz 50 olmos| şorttır.

sıİrov ıtüotlorm:n Hesopıonmo$ :

Modde 11 - Bir snovln bütün doılorındon elde edilen pu-
onlonn toplomı o slnovln boşorl notunu toyin edeİ. Ancok d6r§
kurulu, dönem sonu genel yo do dönem sonu bütünlemo sl-
novlorlndo öğrenci slnovln dol|orlnln bir Veyo birkoçtndon %5o'

nin oltlndo not olırso o doldo elde e|tiği puon il6 o dolln toplom
puonlnln %50'si orosındo kolon puon forkl toplom puonlndon
düşülür.

Exinom T€kron :

Moddo 12 - Dönem sonu genol stnovıno girmeyen öğren-
cİnin dönem sonu bütünleme sınovlno do girmemesi holindo
dönem notu «F3» olur. Bu durumdoki öğrencinin dors kurullorı
ortolomosl dikkoto ollnmoz. Öğrenci o döneml t€,kror €dgr.

ALT|NCİ BÖLÜM

stoilofl n Toınomiotılııros.ı :

Modde 13 _ stoi|ordo.7920 sln|rlnl oşmornok üzere. moze.
,6111 : yodo mğzeretsiz devom§ızllklorı olon öğrenciler sınovo
ğkobitmek bin devomsız olduklorı süreyi tomomlo.İnok zorun.
dodlrlor.
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Sto| Sınovı ;

Modde 14 - lV, Ve V. dönemlerde her stoiln sonundo,sınov
yopllır. Eu slnov teorik (yoz]lı yodo sözlü yodo hem yozllı söz-
lü} o:orok yopllIr. Not dokdirinde öğrencİnin stoi süresindeki
çoılşnlo Ve boşorlsl do göz önüno ollnlr.

sıoi Eütünlem. s:i:dvt :

Modde 15 - Dönem lV Ve V'dekı stoilortndon bir yo-
do doho fozlosındo boşorlll olmoyon öğrenci bu stoilorln bütün-
leme stnovıno olınlr. Bütünleme slnov yodo snovlorlndo boşo-
rll olmoyon öğrenc;ye süreler elverdiği tokd;rde bu stoi yo do
stoİlorl bir sonroki ders yılındo bir defo doho tekrorlomc hakkl
Verilir. Eoşorı gösteremeyen öğrenci i|k oçl'lon bütünleme sıno-
Vıno ollnlr. Öğrencinin, tekror|odlğı stoı yo do stoılorln nctlo-
rındon b:r yodo birkoc| «Fl», «F2» yodo «F3» isğ süre elverdiği
tokdirde o stoi yodo stoilorı birer defo doho tekrorlor. Yıne bo-
şorlll olomoyon öğrenci ilk oçılon stoı bütünleme stno\rıno ollntr.

Adli Tıp, Holk scğllğt Ve Rodyoloii derslerinden boşorllt
o:omoyon öğrenci Eylül oy|nln llk iki hoftos,ndo Yönet:m Kuru-
lunun beljrleyeceği bir torihte bütünleme sınovlno ollnlr. Bütün-
lcme slnovındo do boşorlstz oıon öğrenciye bu ders yodo ders-
leri bir deto tekrorlomo hokkl verilir. Yine boşorl gösteremeyen
öğrenai, bütünleme sInoVlno olınır. Öğrencinin tekrorlodığl ders
},odo derslerden oldığl notlorın bir yodo birkoçı «Fl» «F2» yo
do «F3» ise *qüre elverdiği tokdirde öğrenciye, o ders yo do
dersleri bİrer defo doho tekrorlomok hokkı Verilir. Yıne boşorl
gösteremeyğn öğrenci bütünlemo slnovlno ollnır.

p.dli Tüp, Holk Sqğhğl ve Rodyoloiİ derslerinde cumhuri-
yet Üniversjtesi Eğıtim - Öğretim ve Slnov Yönetmeliği hüküm-
leri uygu!onlr.

B:r önceki yll devom yüküm|ülüğünü yerine getirip, slnov-
do boşorls|z olonlor, bir üst slnıfo borçlu geçtiği tokdirde o ders
için devom zorunluıuğu oronmoz.
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stoi Bütünıern€ stıtğVıonn|n Açtırrıd zomğnl

. Modde 16 - o) Dönemini normol tomomİoyon dönern V
Öğrenci|erı için o ders yılınln son stoiının bitiminden en erkgn
15, en gec 21 gün sonro.

b) Dönemini normol tomomloyon dönem lV öğrencİlerı
için Eylül oyıntn ilk ıki hoftost ı9inde Fokülte yönotim kurulun-
do soptonon b:r torihte.

c} Dönem kcybeden öğrerıciler son stoilnt tomomlodıkton
§onro, ilerideki stoi stnovlorlndon birine girer. Boşorllt olonIor,
eğitim devom ediyorso ise bir üst döneme goçer.

Dönem Notu :

Modde 18 - Dönem lV ve V de boşorıh öğrencilerin dö_
nom notlorln! tesbit için stoi notlorlntn ortolomolorı olınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem Vl (Aile Hekimliği) ile ilgilİ Hükümler

Aile Hekiınliği KcCemes :

Modde 19 - Bu dönemde öğrencilerin boşorısl her onobi-
İim dolındo yopülon 9ollşmo sonundo, Klinik, Poliklinık, Lobo-
rotuvor Ve soho çoılşmolorı, yozdıklorı hosto müşohodeleri Vo
epjkrizler Ve hostoloro muomeleleri Vo ilgileri, nÖbetler vo ko-
tıldiklor| seminerler,,klinik Vo kıinikopotoloiik toplontılordoki
boşorIlort oyrl oyrl göz önüne oılnorok notlo değerlondirilir.

Dönem Vl «Ailo Hekimliği» stoilorının yo do bir koçIndon
boşorlll olomcyon öğİenciye cumhur:yet Üniversitesi Eğitim -
Öğretim ve slnov Yönetmeliğİ hükümleri uygulonır.

Ailıo Hekimliği Kod]rn€si :

Modde 20 _ Bu kodemede boşorılı öğrencilerin notlorını
tesbİt için stoİ notlorlnın ortolomolort oltnır.
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stoİ Notu :

Modde 17 - stoi scnundo yopllon sİnovdo yo do bütün_
leme §lnovındo olınon nottur.



sEKtrıilğ Bö|-t]M

Dlpıo.İE

Dlğoım:,

Moddo 21 - 6 dönemllk eğitİnı sürEini boşon ilo tomom-
loyon|oro (T|p Doktorıuğu Diplomosıı verilİf.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli G€nel Hüküml6,

Ön Şort ve Döİİem Td<rorı :

Modde ?? - Tlp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir son-
roki dönemin ön şortıdlr. Bu nedenle bir dönomi gecemeyen öğ-
renci modde 1s'de belirtilen Holk Soğlığı, Rodyoloii, Adli Tlp
dersleri dlşlndo bir üst döneme devom edemğz ve koıdlğt dö
nemi oynen tekrorlor.

S!noı, Güfderl ve Şekll :

Modde 23 - o) stnov günlerİ ilon edİldikten sonro doğiş_
tirilemez. Ancok gerekli hollerde Fokülte Yönetim Kurulu en oz
yedı gün önceden iIon etmek şortı iıe değiştİrİlebillr.

b) sınovlor teorik 'yozll! yo do sözlü yo do hem yozılı hem
sözlü) Ve protİk (yoz|ll yo do sözlü yo do hem yozılı hem sözlü}
olorok yoplllr. Gerekli hollerde protik slnovl yoptlmoyobilir. Pro-
tik ve teorİk slnovıor onobilim dollndoki dors velen öğrğtim
üye§i ve göre^,/lilerinin kotılmosl ile yoplllr.

c) Öğrenciler, belirlenen gün ve sootte slnovloro girmek
zorundodlrlor. Mozeretsiz oİorok sınovo yo do sınovln teorik
yo do protik kIsIm|or|ndon herhongi birİne zomonlndo girme-
yen öğrenciye (F2» notu vorilir.

d} stnovlordo kopyo yopon yodo kopyoyo teŞebbüs eden
öğrenciye «F3» notu Verilir vo Öğrenci Disiplin Yönetmelığ'nİn
ilgili hükümlerİ uygulonır.
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e) ortok zorunlu dersterin (Türk Diti, Atotürk itke|ğr! Ve ln-
kılop Torihi, Yoboncı Dil, Beden Eğitimi/Güzel sonotlor Ders-
leri) s|novlorl Ve değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurlu'nun
ilgiII yönetmelik ve kororlorl ile cumhuriyet Ünivrsites Eğitım -

Öğretim ve s:nov Yönetmeliği hükümlerine göre iopıllr.

Öğroııinİn Ge+let Görüİi§ü v€ Gıyİnlşı :

Modde 24 - Öğrencinin genel görünüş vg giyinişi Üni-
versite öğrencisine yokışır bir şek!lde ve Tıp eğitlminin özel
şortlcrıno u,/gun olmolıdlr.

Modde 25 - 18/1/1993 torih ve 17932 soyıh Resmi
oozcte'de yoyımlonon «cumhuriyet Ünİversitesi Tıp Fokültesi
Öğrencİ Eğitim, Öğretim ve sınoV Yönetmeljği» yürürlü,kten
koIdlrtlmlştlr.

oEcici MADDE 1--:1988-1999 öğretim ylllndo klosik sis-
teme göre ders"oİon öğrencilerin öğretim Ve slnov işıemleri
cumhur;yet Üniversitesi Eğtim - Öğretim ve Sınov Yönetmeli,
ği hükümlerine göre yopılır.

GEÇici MADDE 2 - 1988-19e9 öğretim yllt sonundo
borÇlu olcrok bir üst slnlfo geçen öğrencller ile birden fozlo
der§ten boşorl§lz olduğu için sünlfto kolon öğrencilerin öğre-
tim Ve s|nov işlemleri cumhur;yet Üniversitesi Eğitim - Öğı:et:m
vo S:nov Yöneimeliği vo Fokülte Yönetim Kurulu kororıno gö-
re yopüİlr.

Yürürlük :

Modde 26 - Bu Yöneimelik yoylmt torihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme .:

Modde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerİn| Rektör yürütür.
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cumhur:yet Üniversitğs;nd€n ;

CÜmhuriyat Ür:vers:tesi Tıi Foküıte§İ Eğltm-Öğretım ve

Sınov Yönotmoiiğil,j:l] Eozı ]üoddelerin Değİştir;lrnes

ve B:r Geçici Müdde Eklenmesİne Doir Yönetn3l,k

MA.DDE 1- cumhuriyet Üniversitesi Tlp Foküttesi Eğitim-
Öğretim slnoV YönetmeIiğinin stoi bütünleme sınovı ile ilgili
15 inci moddesi oşoğıdo,ki şekilde d€giştiriımiştir.

MADDE 15 - Dönem lV \ıe V'deki stoIlorlndon bir yodo
doho fGzloslndc boşonlı olmo,/on öğreni l,ru stoilorün bütünle.
mo slnovlno olınır. Bütünleme slnov yodo slnovlortndo boşortll
oımoyon öğrenciye sureler el Verdİği tokdirde bu stoi ycdo stoi-
ıorl b:r so,nroki ders ylllndo bir defo doho tekrorlomo hokkt
Verİlir. Boşorl gösteremeyen öğrenci ilk ocılün bütünleme sl-
nov!no ollnır. oğrencinİn, tekrorlodlğl stoi yodo stoilorln notlo-
rındon b:r yodo birkoç| «Fl» «F2», «F3» ise süre elverdlği tok-
dırde.o stoi yodo stoilorl birer defo tekrorlor. Yine boşorllt olo-
moyon öğrenci ilk oçllon stoi bütünleme slnovıno oltnlr.

Geçici Modde 3 _ Holk soğhğl dersinden 1988-1989 öğ-
rctim yılındo boşor§l zolonlor ile bu dersi 1989_1990 Öğretim
ylılndo okuyocok olcn öğrenciler eski yönetmelik hü,kümlerine
tobldir.

yürürlük ı

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yoylml torThindo yütürlüğe
girer.

Yürütme :
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MADDE 4 -_ BtJ Yönetmelik hüküİnlerini R€ktör yürütür. .



Yükse&öğretİm Klırulu Boşkonlığıı<İon :

Yüks€köğretim Kurumlorı Öğrencı DısıPlin Yti,n€ffilğ|

BiRiNcı BöLüM

Genel Hükümler

Arnoç

Moddo 1 _ Bu yönetmelik, konun, tüzük, yönğtmelik !€
yönergelerın öğrencilero yüklediği görevleri yükseköğretim ku-
rumu içinde Vo dlşlndo yerine gotirmeyen, uyulmosl gerekl| hu-
susloro uymoyon, yosoklonon işleri yopon veyo öğroncilik slfot,
şeref Ve hoysıyeti ilo boğdoşmoYon hol Ve horekette bu|unon
öğrencilero Verilecek dısİplin cezolorlnı, usul vg teşkılotlo ilgili
hükümleri belirtmek omoc|ylo düzenlenmiştir.

Kop6om

Modd 2 - Yükseköğretim kurumlorındo eğitim - öğretim
gören öğrencİlere ilişkİn disiplın suçlon, disiplin cezolorl ve
bU cezolorı vermğy€ yotkili disıplin omirlerı, disiplin kurollorl
ile d:siplın soruşturmosl, dısiplin cezolorlno itiroz ve bu cezo-
lorı uygulomo usul Ve esoslorl bu yönetmelikto gösterilmiştir.

Hukuki Doyomk

Modde 3 - 2547 soyth Yükseköğretİm Konununun 54.
moddesi ile 65. modde§ınin o/9 bendi bu yöngtmeliğin hukukl
doyonoğtnl toŞkil etmektodir.

Tonımlcİ

Moddo 4 - Bu yönğtmelikto geçen;

Yükseköğretim Kurumlorı : Üniversitğtor, fokültel9ı en€tl-
tülÖr, iüksekokuılor, konservatuvorlor, mestek yüksekokullon
llo uyguıomo v6 oroştlrmo merkozıerinı,
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Öğrenci : Herhongi bir Yükseköğretım kurumundo önlİ-
sons, lisons, yüksek lisons (most€r), doktoro v6yo tıpto uzmdn_
llk veyohut sonotto yeterlik öğronlmi gören kişileri,

Yüksğköğretim Kurumundon Uzokloşt|rmo : Öğrencinin b6,
ıirtilen süre içindo boğll bulunduğu yükseköğrotim kurumunun
bino, bohço eklenti ve tesislerine girmeslnin yosoklonmosınl,
ifode eder.

ixiııci söı-üu

Dİsiplin cezoıon ve suçıon

Dısiplın cezoıon

Modde 5 - Disiplin cezoıon şunlordlr :

o) Uyormo : Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve dovronış-
lorlndo doho dikkotli olmosl gerektiğinın yozı ile bildirilmesidir.

b} Klnomo : Öğrenciye, öğrencİlik görevlorinde Ve dovro-
nlşlortndo kusuriu soyıldığtnln yozl ile biIdirilmesidir.

c) Yükseköğretim Kurumundon Bir Hoftodon Bir Ayo Ko-
dor Uzokloştırmo : Öğrenciye, yükseköğretim kurumundon bir
hoftodon bir oyo kodor uzokloştlrlldığtnın Vo bu sürede öğren-
cilik hoklorlndon yororlonomoyocoğlnln yozl i16 bİldirilme§idir.

d) Yükseköğretim Kurumundon bir veyo iki Yony|l uzok-
loşttrlldlğlnın Vğ bu sürede öğrencilik hoklonndon yororlonomo-
yocoğının yozl ilo bildirilmes.idir.

e) Yükseköğretim Kurumundon cıkormo : Öğrencye, bir
doho yükseköğr€{im kurumlcrındon horhongi birine ollnmomok
üz€ro öğrencilikten çlkorlldığınln yozl ilo bildirilmosidir.

Uyornrc Gezcınt Geı9ktlren Dl§lpıln suç|orı

Moddo 6 - Uyormo cezoslnl goroktiren f iil ve ho,1ler ,şun.
lordır.:

o) Öğrorıcilik sıfotınln gerekılrdiği vokoro yokışmoyon tu-
tum Vo dovrontşto bulunrİıok.
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'b} 'Kişilerle olon -ilişkıierdğ, kobo v.e soygıslz dovronmck,
boşk§,Iorınl İohot§tz edecek bİ.iimde boğürmğk, şorkl söylemek
9olg| çolmok; gürültü etmek, çevresinİ temiz tutmomok;

. cl Yetkili rrıerc:lerce §orulon hususlorı hokh .bir.-şebep ol-
ınğdo.rı. zorTlonındq cevoplondıİmğmdk, , I

d) Toplontl ve törenlerde öğretim e|emonlorlno veyo do_
Vetlilere oyrllon yerleri işgol etmk.

Kınoıro Cezosınt G§rektifen Dİşİplln Suçlon :

Modde 7 - Ktnomo cezoslnl gerektİren fiıl vğ holler şun-
lordtr:

o) Öğrenciljk sifotlnln geroktirdiği itibor \re güven. duygu-
sunu sorsocck niteliktğ dovronışlordo bulunmok,

b) Yükseköğretim kurumlorlndo duvorloro, demİrboş eşyo
üzerine yozl yozmok, işo'ret, resim Ve bdnzeri şdkillerı Çizmek,

c) Yüksköğretim kurumu yetkil;lerince istenen bilgiIw^ri

eksik veyo yon:lş bildirmek Veyo hlc bildirmemek,

€) Ders, seminer, uygulomo, ıoborotuvor, otelye çohşmosİ
Ve konferons gibi çol,şmolorın düzeninİ bozmok,

f} Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferons ve
uygulcn,:o fooliyetlorine içkili olorok kotılmck;

g) Kumor oynomok orynotmok.

Yükseköğrotim Kurumundcıl) Bİr Hcftod<ııı Bir Ayo Kodqr
uzctklüıştırma. cozcstnt Gerektire:.. Disiplİn Suçion

_ d} Yükseköğretim Kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler
dlşlno ilön osmok,

Modde 8 -: Yükseköğretim kurumundon_ bir hoftoron bir
oyo kodor uzokloştırmo cezosınt gerektiren fiil vo holler şun-
lordır.:

o) Öğrenme Ve öğretme hürr;yetini, doğrudon veyo d'oloylı
oİorok ,, küSltlomo k;, yükseköğretim kurumlorınln sük0n, huzur
Ve çoltşmo düzenini bozucu dovronlşlğrdo bulunrnok,
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b)- Tör€nlerde; tören düzenin! bozocok, tören progromlnı
ihldl edecek dcvronişlordo bulunmok,
, ,c) Yükseköğrğtirh,jkurumü ,ininde siyosi fooliyetlerdğ bu-

lunmok,

d) Toplontı-l w törenlerde öğretim ]elemonlorlno Veyo do-
vetlilere cyİilcn yerleri uyorlyo roğmen işgoıde devom etmek

e) Disiplin kovuştÜimoloilnln'soğllk bir şekilde yürütülme-
9ini engellemok,

t} Yükseköğretim Kurumu içinde bildiri doğltmo,k, ollş Ve
ponkort osmok,

g) Yük§eköğretim ,kurumundon oldlğl kcndine hok soyılon
bir bsigeyi boşkosüno Vererek ku]Iondlrmok veyo oynl kurum-
don olünon boşkoslno o.t blr be|gğ/i kullonmo,k,

h) Yükseköğretim kurumundoki demrrboş eşyoyo, kopl,
duvçr ve benzeri yerıe],e ohlök dışı yozılor yozmok, resim yop-
rnok Veyo yop;ştürmok,

i) Yükseköğretim kurumunco veyo kurumun izniyle osülmış
duyurulorl, progrqm Ve benzerlerini kopormck, yırtmo,k, değiş:
tirrnek, koroiomok veyq kirtlemtek.

yüks€,köğr€tİİn Kurumundc:ı Bir Veyd iı<ı Yoııyıı içİn Uzok.
laştlrmo cezcsln: Gero!(iren Disİ.rl:n §uç:ğrl

Modde 9 - Yükseköğretjm kurumundon bir veyo iki yorıyıl
içjn uzqkloştlrmcyt gerekiiren fiil Ve holler şunlordlr:

o) Yükskeöğretim Kurumu İdorecileri ile öğretim elemonlo-
r|nl \İo diğer görevli|eri tehdit etmek onlarl şeref Ve hoysiyetle-
rini Veyo şohısIofınc korşl sözlü Veyo yozült o|orok herhongi bir
soldlrıdo bulünmok Veyo h'oreket etmek.

b) Tek bcŞno Veyo toplu olorok, Yükseköğretim Kurumu
idorecilerjnin şohtslorı Veyo kororlorl oleyhine soldırgon nite-
likte konuşrno, yoyınlor yoylnlor, yopmok, bunlor oleyhine öğ-
rencileri klşklrtmok Veyo bu gibi fiıllere teşebbüs etmek.

c} siyosol Ve ıdeoloi]k omoÇlor dlşlndo boykot, işgol, engel_
lğme gibi eyıemlere teşebbüs etmek veyo Yükseköğretim Ku-
{umunun hizmetlerinı oksotucok dovronışto bulunmok.
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d) Dil, ırk, renk, din vo mğzhep oçıgındon kutuploşmo|oro
yol oÇlcl foqlvetlerde bulunmok.

e} Kurum personelİne ve öğrencı orkodoşlonno fiili teco-
vüzde bulunmok.

f) Yükgeköğretim Kurumundoki demirboş 6şyoyo,kopt du-
vor ve benzeri yerlere ideoloiik \reyo siyosi omot toşlyon yozl-
lor yozmok, resim omblem vo benzerlerini yopmok Ve yopış-
tlrmok.

g) Hlrsızllk yopmok.

h) Yükseköğretim Kurumundo olkol|ü İçki içmek.

i) Yükseköğretim Kurumlorının çohşmolortnın sekteyo uğ-
rotocok nitelikte bir eyleme öğrencilere Veyo dğer kimsğlerİ
tohrik etmek.

i) Yüksköğretim Kurumu binolorlndo yetkil|ıerden ızin ol-
modon toplontllor düzenıemek veyo bu tür toplonttloro kotıl-
mok, öğrencileri tem§il yetkisi olmodlğl holde öğrenc| tğmsilci-
§i slfotınl tokınorok beyonotto bulunmok, toplontı veyo törenlo-
re kotılmok.

k) Yükseköğretim Kurumu binolorüno girmelere yosok ol-
duvu holde, bu koro itootsizlik etmek Veyo yetkili orgonlorco
kopotllmlş olon binoloro gırmek zoror vermek veyo tohrip et-
mek.

l) Yükseköğretİm Kurumloründo yosoklonmtş her türlü yo-
ylnt bulundurmok bunlqr! çoğoltmok, doğltmok.

m} slnovlordo kopyo yopmok veyo yoptlrmok.

Yükseköğretim Kurumundon Çıkormo Cezosını Gırektıre,n
Dİsiılin Suçloıl

Modde 10 - Yük§eköğretim kurumundon çlkormo cezosı-
nı gerektıren fiil Ve holler şunlordtr :

o) Görevliteri Ve öğrencileri cebir ve şiddet kullonorok ku-
rum dlşlno çıkormok, görevin yopılmosıno engel olmok Veyo
öğrencilori bu tür dovronlşloro zorlomok,
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b) Yüksoköğretim kurumlorlnın ideoIoıik vo §iyosi omoçlor_
lo huzur, sükon Ve 9ohşmo düzenini bozmok voyo boykoy, işgol,
engelleme, personelın İşini yovoşlotmo gibi eylomlerg tohrik
otmek,

c) Yükseköğrgtim kurumlorlndo sıyosi veyo idooloıik o-
moçlt biıdiri, ofiş, ponkort, bont vo b€nzerlorini bulundurmok
çoğoltmok, doğltmok veyo bunlon kurum binolorıno v6yo bino-
lordoki oşyolor üzorİna yozmok. rosimlemgk, t6şhir ğtmek,
§özlü voyo yozıh ideolo|ik propogondo yopmok,

d) Bir kimseyi veyo grubu, tehditle suç soyılon bir oylemi
düzenlemeye voyo böyle bİr oylemo kotllmoyo yohut yolon be.
yondo buıunmoyo v€iyo sohto delil göstermoye veyo sucu yük-
lenm6yo zorlonmok,

o) Konun dlşt kuruluşloro üye olmok, bu kuruluşlor odıno
foolİyğt yopmok Voyo yordımdo bulunmok.

f) Uyuşturucu modde kullonmok, toşlmok, bulundurmok
Veyo ticorotini yopmok,

g} Devletin şohsiyetİno korşü işlenen cürümlff sebobiylğ
cezolondlrılmlş olmok,

h) «6316 soyıh Ateşli silohlor vğ blçoklor ile diğer oletıer
hokkındoki Konuni» muholefet edorğk, oteşli silohlorlo, mer-
mılerini Vo bt9oklorlo soldlrl ve sovunmodo kullonllmok üzoro
özel olorok yopılmlş bulunon diğer olotleri. potloylct moddelerı
toşlmok, yükseköğretam kurumlorl içİnde bulundurmok veyo bu
su9lordon mohkum olmok,

i) Yükseköğretim kurumu binolorlndo veyo okldltilerindo
lzin oımodon o9lk veyo sokll dernek v.6. kuru|uşlor tgsbit otmgk.

,i) sınov|ordo tehditlo kopyo yopmok. Kopyo yopon öğrenci-
lerın doEoneden çıkorılmoslno engel olmok, kendi yerine boş-
kosını sınovo sokmok veyo boşkosın|n yerino slnovo girmek,

k) Disiplin kovuşturmos ile ilgili işleri veyo dislplin kurulu-
nun çoltşrnoslnl zor kuılonorok veyo tehditle engolleme,k,

l) lrzo tecovüz etmek,

ml Güvenlik kuwgtleri toroflndon oronılon kişileri sokıo-
mok VeYo borlndlrmok, ,
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, n) Derslerğ veyo sınovloro girilmeslnğ, ders veyo sınüvlo-
fln yopllmosıno ,herhongi bİr şekiıde engel olmok, dersteki. öğ;
roncilerl dlşonyo ç||(ormğk, 

,çıkmoyo klşklrtlcı; lveyo zorloyıo
doVronışIordo bulunmok.

, o) BIr kişiye Veyo bir grubo her ine §ebople oturso olsun
işkence yopmok veyo yoptlrmok,

, ö) Boyrok törenlerini engelleyici tutum ve dovronlşto bu.
lunmok veyo tören esnosındo _gereken ŞoYgıyl kosltlı olorok
gö§termemek.

. Dbipıin Sutunun Tekerriİrü

Modcİe 12 - Disiplin cezosı Verilmesjno sebep otmuş bu
fiil ı/eyo holih Qrencitik süresln6g tğkerrüİünde bi'r,derece oğlr
cezo uygulonlr. Aynı derecede cezos| gerektiren fokot oyr|
fjil ve holler n.deniyle verllen dısıplin cezolcrınln üoüncü uy-
gulcmoslndo do bir derece oğtr cezo verilır.

üçüııçü aöı-üvı

Disiplin sc.ruşturnırsı

Modde 13 - DlsipIin soruşturmoslnl yoptırmoyo yetkİli
om]rler:

o) Fckülte öğrğncilerin:n işlemjŞ olduklor| disİplin suclorın-
don doıoyl Dekon,

b) Enstıtü öğrencilorinin işlemiş olduklon disiplin suÇlortn-
don doloyı Enstitü Müdürü,

c) Yüksekokul öğrencilerinin işıerniş olduklorl disiplin suç-
lorındon doloyı Yüksekokul Müdürü,

1,48

Ğ,ngörüimem§ Dislpiih Suçlorı 
.

Mcdde 11 - Yukorldo soyllon Ve d]siplin cezdsı, verilme§l.
ni gerektiren fiil Ve hollerde nİtelik ve oğlrı|klorı itiborlylo ben-
zer eylğmlerdo bulunonlorodo oyriı türden aişiplin cezosı verılir.



, d) Konservotuğr öğrencilerinini iş|emiŞ olduklorl disiplin
sqc|orlndon doloy| - konservotuor Müdürüdür.

Soruşturmo yopmo,/o yetkİli omirıor, soruşturmoyl bizzot
yopobİleceği gibi soruşturmocı veyo soruşturmocllor toyini su-
retiyle de yoptlrobilırlor.,

soruşturmqn:n Şire§i

Modde 14 - D:sİplin soruşturmoslno oloyın öğrenilmesini
müteoki'p ilk mesoi Eünündğ boşlonlr : Soruşurmonın; soruş-
turmocl toyinı .suretiyle yopılmosl holinde, soruşturmo koror|
geciktirilmeden, sgruşturmoclyo bildİrilir. soruşturmo, onoy to-
rihnden itiboren en geç 15 gün iç:ndo sonuçlondırıfur.

soruşturmonln Yoplhş Şeklı

Modde 'l5 
- furuşturmocl tonık dinler, keşif yopobilir Vğ

b:lir k;şİye boşVurobileceği gibi bunlorl gerektiğinde ıstinobo
suretiyle de yoptircbilir. Her soıuşturmo işlemi bir tutonoklo
tesb;t olunur. Tutonqk; işlemın nerede Ve ne zomon yop|ldlğt.
işlemin mohiyeti, kimlerjn kotlldlğl, ifode oıınm:ş isg sorulorı
Ve cevoplorl belirtecek şekilde düzenlenir Ve soruşturmoc|, k6-
tip ile ifode sohibi Veyo keşif slrosındo hozlr bulundurulonlor
v€ryo belge sorumtu|orlnco İmzotontr. istinobe tolimotındo, şohi-
din hüViyeti, odresi vo benzeri oÖıkloy|cf bilgiler lyİce belİrtilir.
fonığo usulüne uygun olorok yemin ettir;lir ve yopttrüıon yemi-
nin şeklide yozılır.

Yükseköğret:m k,.ı;umlorının bütün personelil soruşturmo-
cılorln istediklğri her türlü bilgi, dosyo ve boşko belgelerin
hiçbir ,gecikmeye moho| blrokmokslzln vermeye ve istenecek
yordlmlorl yerlne getirmcye mecburdurlor.

sovurrno Hokkı

Modde 16 -- o) Hckkındo disipln soruşİurmosı oçılon öğ-
rcnciye otfedilen auÇun ned€n iboiet olduğu sovunmoslnl yo-
poöcğ| torihten en oz üç gün önce yoz|l| olorok bitdiri|ir. Bu
yozıdo; öğrencideh bötirtiıen gün soot ve y€rde sovunmostnt
yopmok üzere hoztr bulunmost istenilir. Tebtigot yopıimosının
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mümkün olmddİğl holığİdo, öğroncinin sovunm(Elnı yopmok
üzero soruşturmoclyo Mşvuİması husu§u, mensubu bulunduğu
kuruluşun belırli yorlerınde ilon olunur.

b} Öğrenciye yoıtonocok dovotiyedğ; çoğrlyo özürsüz ol-
duğu holdo uymodığı veyo özürünü zoınontndo bi|dirmedıği
tokdirdo, sovunmodon vozgeçmiş soyılocoğt vo dİğer deliı16ro
doyonllmok surotiylo hokkındo gerokli kororın vğrilecğği koydo-
lunur.

c} Mğkbul goyllon bİr özür bi|diren vğyo mücbir s€bop do.
loy|sty|o dov6ıo uymodığı onloşı|on öğrenciyo yenİden uygun

bir süre vorılir veyo be|irtilocok bir iüre lçinde yozlll §ovunmo-
sını göndermesi istenİr. Tutuklu öğrencllere sovunmolonnl yo-
zılı olorok gönderebilecoği duyuruıur.

d) Hor türlü ıeblİgot İşlerinde; bu yöntemeliğIn 35. ve 37.
modde}eri hükümleri uygulonlr.

e) soruşturmo; öğrencinin kendini gereği gibi sovunmos|_
no .irnk6n verecok şokilde yürütülür. Ancok, sovunmo bohone,
sİyte soruşturmontn uzotılmoslno imkan vgrilmez.

soıuştuımğ Roporu

Modde 17 - soruşturmo sonuçlondtğındo bir ropor dü-
zenlenİr. Ropordo; soruşturmo onoy|, soruşturmoyo boşlomo
torihi, soruşturulonln kim|iği, su9 moddesi oyrl oyrl tohlil edi.
lerek delillğre göro suçun sobit olup olmodlğı tortlşıllr, uygulo.
nocok disipıin cezost t€t(ıif 6di|ir. Vorso, belgolorİn osıl Veyo
suretleri bir dizi pusulosıno boğlonorok roporo eklenir. soruş-
turmo roporu dosyo ile blrlikte soruşturmoyl o@n mercle tovdi
edllir.

sorı§turrno süİGiııd€kl T06lİ

Modde 18 - Soruşıurrnocı|or; zoruri gördüklerı toktird€ so-
ruşturmo süfesince, toruk öğrencİlerin yüksoköğretim kurumu
binolorıno girmesınİn yo§oklonmo8ı husu§undo koror vorllmo_
sini disipl|n soruşturmoslnl ycptrmoyo yetkill mercıdgrı i8toyo_
bilırler. Yğtkili mğrcinln korort gynen uygulonlr.

1ıl8



cfü,rı Koriuştırİıİlosı İıe Dlııpıın KovııştuİtnGının Bh Arcdo
yüriıtüıfııesl

Modde 19 - Aynı oloydon doloyı, öğrencl hokkındo cezo

kovuşturmoslnln boşlomlş olmo§t, disiplin kovuşturmosınl gg-
ciktirmez.

Sonığın cezo konununo 9ö16 mohkum olmosı vayo o|mo-
mosı disiplin cezoslnln uygulonmoslno engel teşkil etmez.

soruşturırıoıün Sonuçlondınlmcıı :

Modd6 20 - o} soruşturmo roporu Veyo dosyosı Fokülta-
lerdo Dekon, Enstitü, konservotuor ve yük§ekokuliordo Müdii,
torofındon incelenılerek yo doğrudon sonuçlondırılır veyo yetk Ii

disiplin kuruluno derhol verİlir. Disiplin kurulu en geç üç gün
içınde toplonorok gorekli incelemelere girişir.

b) soruşturmo dosyosını ince|eyen Dekon, Müdür veyo ,lı-

siplın kurulu ger€,kli görurse nokson soydığl bolirli soruşturm,
işıemlerinin tomomlonmoslnl yoni soruşturmocldon veyo disip-
|n kurulunun bir üye§inden isteyebilirler.

Dİsİplln cozo3l v€rrİıeyo Yetkili Amir ve Kurulbr

1/ı9

Öğrencin|n. disiplin suçunu iştedikten sonro yüksoköğrotım
kurumu içind€ yer değiştirmesi veyo yükseköğretim kurumu.nu
değİştirmiş bulunmos| Veyo yüksgköğrotim kurumundon her ne
sebeple olurso olsun oyrılmış olmog|, soruşturmo Jç|lmostno,
devomıno ve gerokli kororlorın ol|nmoslno ong€l teşkil etmez.

Modde 21 - Uyormo, kınomo ve Vüksğköğrotim kurumu1-
don bir hoftodon bır oyo kodor uzokloştırmo cezolorı. doğ.J-
don doğruyo ilgili Fokülte Dekonl, Enstltü konsorvotuor vof.j
yüksokokul Müdürünce,

Yüks€köğretim Kurumundn bir vsyo iki yonyll ç,ı
üzokloştlrmo cezosı ile Yükseköğretim kurumundon çıkormo
cozolorl, yetki|i dİsip|in kurulıorlnc,o verilir.

Fokülto, Enst:tü, Konservotuor ve yüksokokul, Yüksekokul
yönotİm kuruılorl oynl zomondo kendi kurumlortnln digıpıin ku_
rulu görorr|nido yopor.



, Qisiplin Kuruİunun Toplonmo$ ,

Modde 22 ._ D]siplin kurülu, bğşkonln çğğrls| üzerine be-

kurul cohşııoıoııntn Düzonıenmosl

: Modde 23 _ Toplonh günde_m|nin .hozırlo.nmğsl, i|gililere
duyuruımosl, kurul çollşmolorının düzenli yürütülmeşi. boşkon
torofındon soğıonlr.

Topldıtı Nisobl

Modde 24 - Dİsiplin kurulu olorok yönetim ku!.ulunuı top-
lontl nisobl, kurul üye tom soylstnın yorıdon fozlosldlr.

Rcporlörlük

Modde 25 - Kurullordo roportörlük görevi. boşkonın gö-
revlendireceği üye toroftndon yürütülür. Ropoi,tör üye, hovole
eüilecek dosyofiln inceıenmesini en geç ıki gün içinde tomom_
Lor ve hozlrloyocoği ropoİu boşkono sunor.

' Görüşme uşÜıü 
,

Modde 26 - Kuruldo; roportörün oÇıklomolorı dınlendik-
ten sonro iş ğörüşülmesine gecilir. Kurul gerek görürse söruş-
tiJrmocllorldo d:nleyebiliİ. Konunun oydlnlondtğt ve görüşlerin
yeterljliği sonucuno vonldlğ|rido oylomo yoptltr V€ koror boşkon,
torofndon oçlklonr.

Oyioııo

Modde 27 * Eisip|in kurullğrndo her üye oyunu kobul vğ-
yo ıed yoluylo vermekle görevlidir. Çek|mser oy kullonılmoz-
Kororlor toplontlyo kotllonıor|n solt çoğunluğu ile o|ınrr.

oylorın eşitliğ holinde boşkonın bulunduğu torof çoğun-
lpk. soyı|lr, r\ğrğr.özetı üyeıer torof|ndon imzolonon bir tuto_
noklo soptonlr.

koror süresi
,Mgdd9 28:- Disiplin cezos| verrneye yetkili omirler; uyor-

.no, klnomo, yükseköğret;m kurumundon _bir hoİtodon bir oyğ
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,. Diğer disiplin cezclorlnın verilmeöini gerektrğn hollerde
dpşyg cerhol disiplin kuruluno hovgle edilir, disiplin kurulu
dosyoyı oldığı torİhten itİboren en geç 10 gün _iÇinde koro!,
vermek zorundodlr.

kğdoİ 'l, Üzdkloştırmğ,- .] eezoloİinl ] soruştu İino ntn,. toffi oİnlondığı
günden itiboren beş gün içindo Vermek zoİuhdödlİ. j ']. ,

Modde 29 - D:sıplin cezosl Vetmeye .yeıkili ,omirler; .veyo
displin kurulu; soruşturrro roporundo önerilen cezoyı kobul
edip btmemektğ:mühtoröir, gerekçeleiini göstermek koilt ve
şortıylo leyhe vyo oleyhe boşkc bir d:siplin cezosldo Verebilir.

Di;ipllh Cezosı Veriİirken Diktüct Edildcek Hususlor

Modde 30 - a) D:siplin cezolorlnl Vermeyo yetkİli omirıer
ile disipl;n kurullort, bu cezoIordon birin! toyİn ve tokdir eder-
ken, d:s]plİn suçuRu oluşturon fiıl Ve horeketlerin oğırhğıni, so-
nık öğrencinin ,hcngi moksotlo hdreket ettlğini ve omoclnı, do-
ho önce bir dİsipıin cezosı oltp olmodlğınl, dovronlş tovlr vo
horeketlerini iŞled;ği fi|l ve yoptlğl horoket doıoylslylo nedomet
duyup duymodlğını dikkote olırlor.

, b) Boşko yük§.köğretim kurumu öğrencileri ile birlikie,
kendİ yüks€köğretım kurumundo disiplın. suçu işlenmesi holin-
cle b:r L:st derece cisip.lin Cezcsl Vcrilir. TopIu o|orok işlenen
d,isiplin suçloıındo, suçlulor!n münferiden tespit edilemed:ği
ho|lerde tcpluluğu oluşturon öğrencilerin her birine yetkili omir
Ve kurullorco uygun görülecek cezolor ver';lir.

Uygııiomo ve İtiraz

Cızo]criıı Bild:rilmesi

Modde 31 - Dlsiplln soluşturmğsl sonundo verilen cezo
soruşturmo yoptlrmoyo yetkiıi omir toroflndon;

oi Hokklndo dıslplin soruşturmosl yopllon Öğrğnciye,

b} Öğrencinin ono Veyo bobosl yokluklorl holinde, öğren-
cinin ,göÖtermiş bulunduğu en yokln oite , rnensubuno,
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. c} c6zo olon öğrenciyo burs veyo kredi vorerı komu§oı
özel kuruluş vğyo kışilero,

t) Yükseköğretim kuruluno, ;

. d) Üniversiteden çlkorİno cezosl verildiği tokdİrdo yukor.
dokilero lovotein;

1) Bütün Yü,kseköğretm kurumlorıno,

2} Emniyet mokomlorıno,

3) iıgili Askerlik şubeıerine,

4) Yükseköğrğtim kurumuno (Ü.s.Y.M. Boşkonllğlno),
yozılı olorok bildirilir.

Disiplin cezolor gorekirso ilgil| yüksoköğretim kurumundo
Veyo bunlorğ boğll kuruluşİordo, ilon yoluylodo tobiğ odilebllİr.

Uyguloıııo

Moddo 32 .- Disiplin cozolon, yetkili mgrci vğyo kurullor-
c! verildiği torihten itiboren hüküm ifode eder ve üygulonır.

İtlıoz ve süresi İdoil Yorgı Yoıu

Modde 33 - Disiplin omirleri toroflndon soruşturmo do§-
yoslno doyonllorok rğ'sgn verilen uyormo vğ kınomo c€zolorı
kesin olup, bunloro korşı ıdorİ yorgl yoluno gidiIemez,

Disiplİn omirlerince verilen bir hoftodon bir oyo kodor ve-
yo djs|plln kurullorlnco kororloştlrtlon bir voyo 'ı{<İ yorıyıl lçin
yükseköğrotim kurumundon uzokloştırmo cezolorıno korşı her-
hongi bir üst idorı merci€ itiroz edilomez. Ancok, bu cszolorc
korşl, idori yorgt yoluno boşvurulobilır.

D,isiplin kurullorl toroflndon vorilğn yük8eköğretim kuru-
mundon çlkormo kororlno korşl onb6ş gün içindo üniver§ite
yönetim kuruluno itiroz edilebilir.

itiroz holinde, it|roz mercii olon ünversile yönetim kurulu,
kororl inceıeyerek, Vorilen cezoyl oynen kobul va rdd€d6İ.

Rod hoIinde, dıslplin kurulu Veryo yetkili disiplln omiri red
gerekçesinı ?öz önündo bulundurorok itirozt kororo boi or.
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Üniversite yönetİm kurulunco otlnon Ve öğrencinin oleyhi.
ne sonuçlonon kororloro korşı idori yorgt yolu oçlktır.

zomon Aşlmt

Modde 34 _ Bu yönetmeıikte soyılon disiplin suçu nitoli-
ğindekı tiil Ve ho||eri işleyen öğrenciler hokkındo bu fial ve hol_
lerin işlenildiğinin soruşturmoyo yetkiIi omirlerce öğrenildiği
torihten itıboren :

ğ) Uyormo, klnomo, yükseköğret;m kurumundon bİr hofto-
don bir oyo kodor uzokloştlrmo cezolorıdo bir oy içinde,

b) Yükseköğretim kurumundn bir Ve1o iki yorıyıl için uzok-
loştlrmo ile yükseköğretim kurumundon ç:kormo cezolorındo
oltl oy itrnde,

D]siplin soruşturmoslno boşlonmodlğı tokdirde, dİgiplin ce-
zost Vermo yetkisi zomon oŞtmıno uğror.

Dlsiplin cezosını geıektiren fiil ve holIerin işlendiği tor|h-
ten itıboren, nihoyet iki yll içinde disiplin cezos| verilmediğl
tokdirde, cezo Verme yetkisi zomon oşım|no uğror. Ancok, di-
siplin omir Veyo kurulu, bir odl1 yorgl hükmüne ihtiyoc duydu-
ğu hollerde; bu zomon oşlml süresi odlı yorgt hükmünün kesin-
leştirdiği günden itiboren boşlor. Anl|on ihtiyoç, yetkili disiplin
ömr veyo kurulnun olocoğı b:r oro koron İle tespit edilir.

EEşiNci BGLÜM

Çeşitli Hükümler

Tebligot ve Adros Bildirme

Modde 35 _ o) Dis'plin kovuşturmost doloyıstylo her türlü
tebligot, öğrencİnin yükseköğretim kurumuno koylt esnostndo
bİ|dirdiği odrese yozllI olorok yopllmok Veyo teblİğ vorokcsl
ilgil| yüksek öğretim kurumunco ilon edilmek suretiyle tomom-
lonmüş soyıllr.

b) Yükseköğretim kurumune koydolurken bjldirdikleri od-
resj değiştrdıkler holde, bunu mensup bulduklon kurumloro
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koydettirmemiş bulunon veyo yonlış Veyo eksik odres Vermiş
alon öğrencilğr, yüks€jöğrgtim kurumundo mevcuİ odresleri-
ne tğbligotlİ yopllmlş olmosı holinde, kendiİerine teblİgot yo-
pılrnodığını iddio edemezler.

Dos;o Te§lİlnı

Madde 35 - D;siplin soruş:urmcstno oİt dosyolor, dizi
pusuica|ylo b:rlikto toslim edilir veollnlr. Dizi pusulosınln oltın-
do teslim eden vo olonln imzolorl bulunur.

Yaz:ş|ııo Ş,eklı

Modde 37 _ Kişi|erle olon yoztşmolor iodeli toohhütlü
olorok yopıllr. Evrokın elden Veri|mesi hoıinde, imzoıt belge
ticayosindo soklonır. r15. moddedeki tebliğ şekl: kolmok üzere,
diğer husu§lcrdo 7201 soyİlı teb|igot konunu hükü-.nteri uygu-
ton ır.

, Ycsoklor

Moddo 38 - soruşturrnonln her sofhoslndo giz:ilik esosttr.
Buno uymaycinlor hokkindo idori işlemlerle birlikte, durum J
göre bu yönetnnelİğin veyo «Yüksaköğretim Kurumlorl yönetici,
öğretm elemonl ve memurlorl disiplin yönetmeliği» nin hükürr-
leri uygu:nntr.

yüniriükten ko|dlrmo

Modde 39 - 13 Nison 1974 tor;h Ve 11857 soylıl Resmi GJ-
zete'de yoylmlonmlş bulunon «Üniversite Öğrenci Disiplin Y.j-
nCtmelği» yürürlükten koldırılm!ştır.

GEtici MADDE 1 - Bu yönetmel:ğ:n yürürlüğo girdiği t(ı.
rlhtcn önce işle nmiş buluncn Ve disipıin cezostnl gerejktiren fiil
ve holler hokklndİ, bu konulorı düzenleyğn Ve doho önc mer'i
olon cezo hükümleri uygulonır.

Bu yö,netmeliğin 34. moddesinde d:s:plİn kovuşturmostnc
boşlomo ıle ilgili zomon oş:ml süreIerine İlişkİn hükümler, b!-t

yönetmeliğin yoyımlndcn önc6 işlenmiş tiil Ve hollere ilişkin
lşiemler, yoyüm torihinden itbcrein iki yıl iç:nde sonutlondlrıltr,
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ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ KARARLAR

İ _ FAKULTE KURULU KARARLARİ

Koror 88/11 - 1988 - 1989 öğretim ylllndon |tibcren enteg16
sisteme geçilen Fokültemiz dönom lll derslerinden doho ön.
o6ki dönem|erde boşorısız olon öğrencilerden :

o) Foi,mokoloii. Potoloii Ve Klinik Bilİmlere Giriş derslerde1
bİr veyo ikisinden kulon öğrencilor;n bu derslerlı onlotlIdlğ.
ders kurullorlno devom elmelerin6 sınov Ve not değ€rlendiril
meler;nin klosik s;steme göre yopılmosınc (her dersin stnovi.
n:n oyrl yoptlmosl).

b) Formokoıoiİ, Pctoloii ve Klinik Bilimlere Giriş derslert.
nın üçünden kolon öğrencilerin entegre sisteme göre okum7.
|qrıno koror Verildi.

Kcror 89/6 - 19ı9-'1990 Eğitim-Öğretim yllındon itiborel,
Entegre sisteme geçİlen Fokültemiz dönem lVe ll dorslerinder
doho önce ki dönem:erde Tıp dersİerinin tomomlndon boşorıs,ı
olon öğrcncilerin entegre sisteme göre, Tıp dşrslerinİn b:r kı.,.
m:ndo kolon öğrencilerİn klos;k sisteme göre okumolonno V:)

ko|dIklorı dersle;,in cnlotıldığı de:§ kurullorlno devom etmele.
rinc, bu öğrencilerin stnov değerlendirmelerinin klosik sislem3
gire yopllmostno koror veri|d i.

Karar 9o/2 - Dönem l, ll, lll öğrenc:lerinin eğ:tim-öğreİ:ir!
işlernleri i!e İlgiıi o:a:ok olınon g8l11 Ve 89,/6 Soyıll Fokü:'c
Kurul Kororlorinln uygulonmoslno devom edilmesin9 kor:!|.

Vcr!ıdi.

FAKÜL.TE YÖNET|M KURULU KARARLAR|

Koror 87/2% - TIp Fokültesinde Yobonol Dil olorok 19Jr-
1986 öğretim yıltnccn itiboren ingilizce okutulmos,nc yeni kı-
ylt yopllron ve yoboncl dıli Almonco V€ryo Fronsızco olon öğre,ı-
cilerın ıntiboklorının yobcncı diller bölümü boşkonllğnco yop:!-
mosıno koror veritdi.



Koror 88/258,- Fokültemiz öğrencilerinın oldıklor! soğllk
roporlonnın Fokülte Yönetim Kurulundo görüşülebilmesi için ı

o) Mesoi sootıeri iterisinde Dekonhkton hosto sevk koğldl
oIorok Mediko-sosyol. Merkezine gitmelerine,

b} Mediko-sosyol Merkezi Hekiminden ollnon roporlorn
üniveısıte Hostonesine tosdik ettiritmesine,

c) Mediko-sosyol Hekim|iğince Ünversite Hostonesino
sevk edilenlerin roporlorlntn uzmon hekimce İmzolonmtş ve
Boşhekimlik9e tosdik edilmİş olmosıno,

d) Mesoi soot|eri dlşındo ocil olorok herhongi bİr soğlık
kuruluşundon ollnon roporloİln Üniversito Hostonesine tosdİk
ettirllmesine,

e) İI dışındo oltnon soğlık roporlorıntn Üniversite Hostone-
sİnden Verilmış Veyo Üniversitğ Hostonesine tosdik ettirilmiş
olmosıno,

f) Usulüne uygun olorok ollnon roporlorln 7 gün !çerİsinde
Dekonlığo verilmesine,

g) Yukorldoki esosloro uymyon ropoİlorın P.lbul edilme-
mesine koror verildi.

Koror 89/52 - Tlp Fokültesi öğroncilerinden (lntegre s:s-
teme dohıl öğrenciler horit} önceki yllIordo devom yükümlü_
lüğüne yerine get!rip slnovlordo bcşonsız olduğu iÇin tekro-
ro kolon öğrencilerin c.U. Eğitim-Öğretim Ve Stnov Yönetmeli-
ğinin 19. moddesinin 1. fikrosı gerğğince isterlerse bu derslere
devom etmedon sodece sınovloro girebileceklerine koror ve-
rildi.

Korqr 90/243 - Fokültemiz l, l|, lll de ön koşullu tek ders-
ten boşorlslz olon öğrencilerin, 30 Ekim 1989 torih Ve 1002 so-
yılı YÖK,korort ve Slvos ldore Mohkemesinin 8/11l1989 torihli
korort gereğ]nce üst slnlfo borÇIu gecmelerine koror Verildi.
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