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AKADEMİK TAKVİM

,l991-1992

1- Açlhg ve l. yaİly|l deEleİinin baglaması:

Dönem lV, V 16 Eylül 1'

Dönem ll, lll 23 Eylül

Dönem l 1Eylül 1991

2. l. Yanyllı tatili

Dönem l, ll, lll 11-26 ocak 1992

Dönem lV, V 18 ocak-2 Şub.
3. ll. Yarlyll der§lerinin başlamag|:

Dönem l, ll, lll 27 ocak 19t

Dönem |V, V 3 şubat 1992

4. ll. Yarıyıl de.slerinin 8ona ermesi:

Dönem l, ll, lll 29 Mayls 1992

DÖnem lV, V 5 Hazlran ,! 992

5. Yl| sonu s|navıan: 1-30 Hazkan 1992

6. Bütünİemesınavları;

oönem V 3-22 Hazkan 1w2
Dönem l, ll, lll, lV 1-11 Eylül 1992

7. Dönem vl eğitim a8rotİm süre3i: 1 Temmuz 1991-3o Hazlran

8. Tlp dlşl derslerin başlama tırihlori:
Ünivershe Akademik Takvimine göre yapllacaktlr.

9. Kayıı Yenileme Tarihi:

Dönem l 1-9 Ekim 1991

DiğerDönemler 16-27 Eylül 1991

|l. Yanyll 27 ocak-7 şubat 1992

1992
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTjM REHBEN

HEKİMLİK ANDİ

Hekimlik mesleği üyeleri araslna kat|ldlğlm şu anda hayatlml
insanlık yoluna adayacağlml açlkca bildiriyor Ve söz Veriyorum.

Hocalarlma

Saygı ve gönül borcumu heİ zaman koruyacağ|ma, sanatıml,

vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat Ve özenle yerine getireceğime,

hasta Ve ıoplumun sağhğını baş görev sayacağlma, benden hizmet

bekleyen kimselerin slrllanna sayglll o|acağlma Ve onlan saklayacağ|ma,
hekimlik mesleğinin onuru Ve temiz töresini sürdüreceğime, meslektaşları-

mı kardeş bileceğime, din, millet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsa| sınıf

aynmlannln görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

insan hayatlna kesin saygı göstereceğime, baskl altlnda kalsam bile tıp
bilgilerimi insanlık değer ve yasalalna karşı kullanmayacağıma, açıkca,
özgürce Ve namusum üzerine and içerim.

7
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Geçtiğimiz yllIarda, özellikle fakültemizde yeni başlayan öğrenci,

lerimizin ders programlan Ve yönetmeliklerle ilgili çeşitli sorunlarlnln olma-

sl, bizleri böyle bir eğitim rehberi çükarmağa yöneltti, Bu küçük kilapclğın

içinde heİ slnfln ders programlan yaninda sizler]e ilgili yönetmelikler de

yer almaktadlr, Bunun dlşında da her tüdü probleminizde dönem koordi_

natörleriniz sizIere yardlmcl olacaldür. Başarllı olmanın ilk şartIanndan
biİinin de derslere düzen|i bir şekilde devam etmek olduğunu haıırlatmak

isterim. Sizlere mutluluk Ve başrılarla dolu bir eğitim yılı diler, sevgilerimi

sunarlm.

Prof, Dr. Ali GoKALP

Dekan

ll

ı
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TIP FAKÜLTESL EĞİTİM REHBERİ

DEKANLlK

Prof. Dr. Alİ GÖKALP
Pİof. Dr. Yusuİ ÇAĞLAR
Doç. Dr. Ferit KoÇoĞLU
Dr. Erol ŞANL|

FAKÜLTE KURULU

Dekan

Dekan yardımcısı

Dekan yardlmclsl

Fakülüe sekreteri

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ali GÖKALP
Prof. Dr. Erdoğan GÜRsoY
Prof- Dr. Gülendame SAYGI
Prof. Dr. Mustafa DÜLGER
Prof. Dr. Mustafa GÜREL
Doç, Dr. Ferit KoÇoĞLU
Doç. Dr. Yener GÜLTEKiN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKER
Dr. Erol ŞANL| (Raportö4

Proİ. Dr. Ali GÖKALP
Prof, Dr. Yusuf ÇAĞLAR
Prof. Dr. Erdoğan GÜRsoY
Prof. Dr. Asım GÜLTEK|N
Doç. Dr- Feİit KoçoĞLLJ
Doç. Dr. Yener GÜLTEK|N
Yrd, Doç. Dr. Ahmet AKER
Dr. Erol ŞANL| (Baportör)

l3

Tlpı:: F,ıRütTe§iııiı,ı,,,,VöNş iı* öncüiü,



TIP FAKULTESI EĞirİM REHBEN

,, ,, ,, ,; TıP EĞiTiMi, vÖıEriCiLEHİ,:,::,,",

Dekan

Başkoordinatör

Dönem l koordinatörü

Dönem l koordinatör yrd,

Dönem ll koordinatörü

Dönem ll koordinatör yrd

Dönem lll koordinatörü

Dönem lll koordinatör yrd.

Dönem lv koordinatörü

Dönem lv koordinatör yrd

Dönem v koordinatörü

Dönem VI KoordInatörü

Dönem vl koordınatör yrd

Prof. Dr. Ali GÖKALP

Prof, Dr. Yusuf ÇAĞLAH

Prof, Dr. Atilla ATALAY

Yrd, Doç. Dr, Öge çETINKAYA

Doç- Dr. Tülin BAYKAL

Yrd, DoQ. Dr. Erdem GÜMÜŞBUnUN

DoÇ. Dr. Yusuf sARloĞLU

Yrd. Doç, Dr. Dilara içAĞAsloĞLU

Doç. Dr. Ayşe GÖKALP

Doç, Dr. Füsun GÜLTEKİN

Proİ. Dr. Ahmet ALI,{AÇ

Doç. Dr. Caner MiMARoĞLU

Yrd. Doç. Dr. Saniye TOPÇU

l4



TIP FAKULTESr EĞİTİM REHBER(

l. slNlF

Biyoisıatistik 2

Fizik 4

Tıbbi Biyolo|i Ve Genetik 4

organik Kimya Ve Biyokimya 4

Deontoloii 2

Davranış Psikolojisi 4

Türk Dili 2

Atatürk ilkeleri Ve inkilap Tarihi 2

Yabancl Dil 3

seçmeli (Güzel Sanatlar / Beden) 1

ll. slNlF

Anatomi 5

Histoloji _ Embriyoloji 3

Fizyo|oji 4

Biyofizik 2

T|bbi Mikrobiyoloii ve Parazitoloji 3

Türk Dili 1

lll. SlNlF

HalkSağlığı

Farmakoloji

Patoloji

Klinik Bilimlere Giriş

TEoRiK UYGULAMA

1

2

2

l. Yarıyılı

l. Yarıyılı

ll. Yarıyılı

1yanyll

1

J

4

6

1,1

15
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TIP FAKÜLTES. EĞİTİM REHBERr

lV. s|NlF

iç Hastalıklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Adli Tlp

Radyoloji

V, slNlF

Dermatoloii

ortopedi Ve Travmatoloji

Nöroşirürji

Ü roloji

Göz Hastalıklaİl

Kulak-Burun-Boğaz
Anesteziyöloii ve Reanimasyon

Nöroloji

Psİkiyari

infeksiyon Hastahklarl

FTR

VI. slNİF

Çocuk Sağhğl Ve Hastallkları

iç Hastaltklan

Kadın Hastalıklan ve Doğum

Acil cerıahi

kırsal Hekimlik

Psikiyatri

seçrneli

(7 hafta staj)

TEoRiK UYGULAMA

(1 haftasl Göğüs
Kalp Damar Cer.)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta stai)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta stai)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta staj)

(2 hafta staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay süaj)

(2 Ay staj)

(2 Ay staj) (1 ay Acil 1 ay Cenahi Kli-
niKe yaplıacak Ve tek not
olarakdeğerlendiriıecek)

(2 Ay staj)

(ı Ay stai)

(1 Ay staj)

16

Genel cerrahi

(9 hafta staj)

(9 hatta slaj)

(6 hafta staj)

(3 hafta staj)

(2 hafta staj)



T]P FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

BÖLÜM BAŞKAN| : Prof. Dr. Mustafa GÜREL

Ünvanı Adı Soyadı

Tıbbi Biyoloji

Morfoloji

Fizyoloji

Biyokimya

Prof. D..

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

ögr. Gor.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Uz. Dr.

Ahmet ÇOLAK (Başkan)

ilhan sEzGiN
selma sÜNGÜ
ziynet GÜLER

Erdoğan GÜRsoY (Başkan)

Tülin BAYKAL

Erdem GÜMÜŞBURUN
Emel KOPTAGEL
BilgeoNARUoĞLU

sena ERDAL (Başkan)

Abdullah AsLAN
Ahmet ÜNAL

Muammeİ cANoL

Prof. Dr. Atilla ATALAY (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ahmei AKER
Yrd. Doç. or. Öğe çETiNKAYA
Yrd. Doç. Dr. Sevtap BAK|R

Ög. Görev. Dr- Salih çETiNKAYA
Uz. Kerem can GÜRsEs

l7

Anabilim Dall

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Uz. Dr.



TIP FAKÜLTESİ EĞjTiM REHBEN

,,, üAHiti:,:,Tip,ElLlMtERi] ğğçğİıiğ,.,

Anabilim Dall

AdIi Tıp

Farmokoloji

iç Hastalıkları

Çocuk Sağlığıve

Hastalıklarl

Mikrobiyoloji ve

Enfek. Hast.

Unvanl Adı Soyadı

Niletin ÖRsAL (Başkan)

Ufuk KATKlCl

Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Doç. Dr.

Doç. Dr,

ö6r, Gor Dr

ögr. Gor, Dr

ö6r, Gor. or
ögr. Gor. or

Prof

Prof

Prof

Yrd.

Yrd.

öğ,

Dr.

Dr.

Dr.

Doç. Dr

Doç, Dr

Gör. Dr.

Yusuİ sABloĞLU (Başkan)

Leman AKBAŞ

Füsün GÜLTEKiN (Başkan)

Saniye TOPÇU
Serhat içAĞAsloĞLU
sermet sAĞlR
Mehmet ŞENCAN
Cansel TÜRKAY

Asım GULTEKIN (Başkan)

Fatoş TANZEB

Ayşe GÖKALP
Dilara iÇAĞASıoĞLU
Hayri Bozkurt TOKSOY

Sadi TÜRKAY

Muvaffak AKMAN

Mustala GüREL
Gülendame SAYGl
Yahya HAKGÜDENEB
MuharremGÖKoĞLU

M. Zahir BAK|Cl

Mehmet BAKIR

Semra öZÇEL|K
ülyas DÖKMETAŞ

omer PoYRAZ

Prof. Dr.

Proİ. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr,

Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

ö6. Gör. or.

Uz. Dr.

18

Yrd. Doç. Dr,

Yrd, Doç, Dr.



TIP FAKÜLTESİ EĞiTiM REHBEN

Anabilim Dall

Pskiyaüi

HalkSağlığı

Dermaİoloii

Fıziksel Tlp Ve

Rehabilİtasyon

Radyodiagnostik

Nöroloji

ünvanı Adl soyadl

Doç. Dr

Uz. Dr.

Prof. Dr,

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Yrd. Doç, Dr

Yrd, Doç, Dr

Yrd. Doç, Dr

Yrd. Doç, Dr

ögr. Gör. Dr.

Uz.

Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

DoÇ. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Pro. Dr.

Doç. Dİ.

Yrd. Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr.

orhan DoĞAN (Başkan)

Hikmet ÖzBEK

M. Mağrufi HAH (Başkan)

sedat özçELiK
serap özrüRxcaN

sami HizMETLi (Başkan)

GülgüleÇAĞLAR

Aysel DENizLi

A. oktay lŞlK (Başkan)

orhan SoLAK
Bülent TEKiNsoY
Mübbeccel AKSU

Şefik DENER (Başkan)

suat ToPAKIAŞ
Aytekin AKYÜz

Mustaİa DÜLGER (Başkan)

cihan YlLDlRlR
Fevzi cahit iÇLi
N. zafer UTKAN

, ,.,,,,,,,, OERilHİi :,i.tlp .., ültlıııeni, BÖı_ÜMÜ,

BÖLÜM BAşKqNl : Prof, Dr. Mustaİa DÜLGER

Genel cerrahi

r9

Servet ÖZGÜR (Başkan)

Ferit KoçoĞLU
H. Hüseyin PoLAT

Gülay KoÇoĞLU



TIP FAKÜLTES( EĞiriM REHBERİ

Anabilim Dall

Kadln Hasta|lklarl Ve

Doğum

Uroloji

Nöroşirürji

Kulak - Burun -

Boğaz

Göz Hasıallklarl

Göğüs-KalpDamar

cerrahisi

ortopedi Ve

Travmatcloji

Anesteziyo|oji Ve

Reanimasyon

Patoloji

Tlbbi lngilizce

Doç, Dr. Za{er KABS (Başkan)

Unvanl Adl Soyadl

Yrd. Doç. Dr

ög. Gor, cr.

Prof, Or.

Doç. Dr.

Ög, GOr. Dr

Prof, Dr.

Prof. Dr.

Yrd, Doç. Dr

ög, Gor. or.

Uz. Dr.

Uz,

Prof. Dr

Doç. Dİ

AMullah TAŞYUBT (Başkan)

Ali YAN|K

Ai GÖKALP (Başkan)

Yener GÜLTEKiN
sıtı<ı ÖzonııeR

Ahmet ALMAÇ (Başkan)

süphi MÜDERRis
Tanİer KURT

Ercan CAN8AY
sedat özrüHKCAN
Ruyat KURŞUN

YusufÇAĞLqR (Başkan)

cenap GüLER

Yrd, Doç, Dr. Kasım DOĞAN

Proİ. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Qğ, Gör, Dr.

Tansel UNSALDl (Başkan)

Stkl PERç|N
okay BULUT

Mustafa GÖNÜLLÜ (Başkan)

caner MiMARoĞLU

Şemsettin sAK

Z- Handan AKER GUNEŞ iBaşkan)
Fahrettin GÖzE
Ender DÜzcAN
Reyhan EĞiLMEz

sedaı TÖBELOğ Göı Dr

ı$

ooç. Dr.

Doç. Dr.

ö6. Gor. or.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz. Dr.



TIP FAKÜLTESİ

GENEL BiLGiLER

Tlp Fakültemiz 1788 saylll yasa ile kurulmuş olup, 
'974 

/ 1975
öğretim y|lında 50 öğrenci ile Hacetepe Üniversitesinde eğitime başlamıştır.
1981 / 1982 y lnda 34, 1982 / 1983 ylllnda 44, ,983 / 1984 ylllnda 33,
1984 / 1985 ylllnda 20, 1985 / 1986 y|l|nda 37, 1986 /1987 ylllnda 64, ,1987

/1988 yılında 66, 1988 / 1989 ylllnda 47, 1g8g t199o yıllnda 66, 1990 /1991
yll|nda 92, kişi olmak üzere toplam 503 tlp dokıoru mezun olmuştur. Ha-
len Tlp Fakültesi Dönem l de 171, Dönem ll de 192, Dönem lll de 119.
oönem lV de 157, Dönem V de 1ı9 ve Dönem Vl 89 öğrenci olmak üzere
toplam 86lı öğrenci eğitim göİmektedar.

,1975 ylhnda Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir protokol i|e Göğüs
Hastallklan Hastanesi olarak inşa edilen 40o yataklı bina .l5 yl||lğına cum-
huriyet Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştııma Hastanesi o]aral< Üni-
Versitemize devredilmiştk. Bu binanın 8. katlnda Göğüs Hastahklaİl Hasta-
nesi faaliyetini sürdürmektedir. Aynca, Sağllk Bakanlığl ile yapl|an protokol
uyarlnca Fakültemiz öğİencileri sivas'a 40 kilometre uzaklıhaki Ulaş,
Koyuncu Ve Hanll sağhk ocaklarlnda Sağllk Bakanllğl eleman|arı ile işbirliği
içerisinde 2 şeİ ayllk süreler ha|inde Klrsal Hekim|ik eğitimi göİmektedırler

Halen Fakülİemizde 'l8 Proresör, 21 Doçenı. 30 Yardlmct Do-
çent, 15 öğretim görevlisi, 9 Uzman ve .|49 araştlrma görevlisi görev yap_
mahadlr.

2l

EĞİT.M REHBEN
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TIP FAKULTESI EĞİTLM REHBEN

,,,....ıı.ı,..ı....,..TEMEt. EltlMtER OER§,.KURüLü, l,.

1.Ekim-lKaslm

Dersler Teorik Pratik

5 Hafta

Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

org. Kimya-Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

10

,l0

20

15

20

10

10

28

25

20

8

10

Toplam 75 ,18

KoNu BAŞLıKLAR|:
BiYoisTATisTiK :

istatistik ile ilgiİi genel bilgiler, sağllk hizmetleri Ve Biyoistatist|k, Frekans
dağılımları ve Tanımlayıcı ölçüler.

DEONTOLOJİ :

T|bbi Deontoloji, Terminoloii Ve tarihçe, Hekim Andl, Tarihçe Ve ilkeleri,

Hekimin görevleri, Hekim sorumluluğu. insanlarda doku ve organ nakli,

Bağımlılık yapan maddeler ve bunlarla ilgili yasa.

oRGAN|K K|MYA Ve BiYoKiMYA :

Atom, Kimyasal bağ, Moleküler kuwetler, stereoizomeri, Alkanlar Ve Al-

kenler, Karboksilli ve Dikarboksilli asitler, Aminler Ve diğer azotlu bileşikler,
Araç-gereç tantlml, Konsantrasyon hesaplamalan.

TlBBi BiYoLoJi Ve GENET|K :

canhllğın oluşumu, Karbohidratlar, Lipidler, Steroidler, Proteinler, Nükleik

asitler, Laboraluvar çalışmalan ile ilgili kurallar ve m|kroskobun tanımı,

Laboratuvariarda kullanılan araç ve gereçlerin tanıİılmasl, Koaservatların

oluşumu, organik madde aranması, Moleküler hareket Ve hücre zan.

FiziK

Birim sistemleri, skaİer ve Vektörel büyüklükler, statik, Dinamik, Kinetik.

26
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TIP FAKÜLTESİ EĞİriM REHBEN

i..,..,,, .l,, 
. : .ı,,:TEMEü..,8İtlMtEH..,UEn§.,;,.KUnUu'U.,; Il;:;

5 Kaslm - 20 Aralık

Dersler Teorik Pratik

7 Hafta

Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kimya-Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

14

,l4

25

20

42

10

14

14

14

35

34

42

115 24 ,139

KoNu BAŞLıKı-ARı:
BiYoisTATisTiK

Tablo Ve grafik yap|m yöntemleri, örnekleme, önemlilik testleri hakklnda
genel bilgiler.

DEONTOLOJİ:
Euthanasie-ortothanasie, hekimlik sırı ve hekim raporu, konsültasyon, he-

kim ve savaş suç|arı, şrlatanhk, pa|eo-paİoloji Ve paleo tlp, primitif hp, ilk

çağ uygurllklarlnda İıp (eski Mlslr, Mezopotamya, Hint, Çin, Japonya, Yu-
nan ve Roma)'da.

oRGAN|K K|MYA Ve BiYoKiMYA :

Amino asitler Ve peptidler, proteinlerin yaplsal özelıikleri, proteinlerin biyo_

lojik işievleri, proteinlerin slnffiand|nlmasl, enzimler, enzim kinetikleri, hete-

rosiklik bileşikler, koenzimler, asit-baz titrasyonu, enzim laboratuvarı.

TlBBi BiYoLoJi Ve GENET|K :

Hücre teorisi, hücre Ve çevre§i, hücrede bulunan maddelerin fiziksel duru-
mu Ve hemaostasis, hücre zarl Ve bağlantılar, sitoplazma ve organelleri,

çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmeleri, biyokimyasal tepkimeler, solu-
num tepkimeleri, ETs, proıein sentezi, çözelti konsantrasyonlan, asitler,
bazlar, PH, çeşitli hücreler, hücre bölünmeleri, kromozom analizi, enzima-
tik tepkimeleri etkileyen faktöder, kaİalaz enzimi aldivitesinin incelenmesi.

27
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TIP FAKÜLrESi EĞİrİM REHBER|

FiziK :

iş, enerji, güç, impuls Ve momentum, sNllar, katllar, gazlar, dönme Ve
titreşim hareketleri, ısl, eleKrostatik, eıeKriksel alan, eleKriksel potansiyel,
elektrik akımı. doğru aklm devreleri.
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

Dersler

24Alalık-7Şubat

Teorik Pratik

5 Hafta

Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

org. Kimya-Biyokimya

Tlbbi Biyoloii - Genetik

Fizik

10

10

25

15

20

10

10

10

25

25

20

Toplam 80 90

KoNu BAŞLıKı_ARı:
BiYoiSTATisTiK:

Parametrik Ve parametİik olmayan önemlilik testi Khi-Kare dağllışln uygu-
landlğl konular.

DEONTOLOJİ:

orta çağ tlbbl, Rönesans übbı, Türk tlp tarihi Ve esaslan (Uygur, selçuklu
Ve osmanlllarda tlp), 17., 18., 1g.yy. übbl, Cumhuriyet dönemi Türk hbbl,
Türk tıp tarihi ve Deontoloiide öİnek hekimler.

oRGAN|K K|MYA Ve BıYoKıMYA:

Alkoller, Feno|ler, Eterler, Karbonhidratlar, Lİpidler, Nükleik asitler ve Nük-
leoprotein, Metabolizma-Termodanamik, Elektron taşıyıcılan, oksidatif
Fo§tarilasyon, Fizyoloiik ve tıbbi önemi (o2 Toksik).

TlBBi BiYoLoJi ve GENETiK:

Bakteri genetiği Virüsler, Bağlşıkllk, Hormonlar, Vitaminler, Pİeparaİlann
hazırlanması, Kan gruplan, Vitamin tayini, Deney hayvanı diseksiyonu,
Elektron mikroskobu çalışmalannın hazırlanması.

rizi«
optik ve optik aleıler, Enstİumentasyon, X lşlnlarl çekirdek fiziği Ve
Radyoaldivıte, Nükleer tlp.

10
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rIP FAKÜLTES. EĞiTiM REHBEN

TEMEL BİLİMLER DERS KURULU İV

11 Şubat-3Nisan

Dersler Teorik P ratik

8 Hafta

Toplam

Biyoistatistik

Davranlş Psİkolojisi

Org.Kimya ve Biyokimya

Tlbbi Biyoloji - Genetik

16

34

36

40

4

16

34

40

40

Toplam 4

KONU BAŞLIKLARı:
BiYoisTATisTiK :

Khi-Kare dağlhşlnln uygulandığı düzenler, Regresyon Ve Korelasyon, Teo-

rik dağdışlar, sağhk alanlna özel istatistiksel yöntemlerle giriş.

DAVRAN|ş PsiKoloJisi :

Psikolojiye giriş. Tıpsal psikoloji, Özel yöntemleri, Temel ilkeleri, Bölümle-

İi, ilgili bilim dallan, Adler ve Bireyler psikolojisi Jung ve Kollehif Üs

tbenlik, Davranışın belirleyici lilogenetik, cntogenetik Nörobiyolojik, Bi!r^?,

Dikkaı Eğindirim (Slıggestibility), Algı, Duygu, Bellek. Öğrenrne, Zel,J, |1

fleksler, Dürtü, Güdü, içgüdü. Bunaltl, (Anxiety), Engellenme, Çatlşina

oRGANiK K|MYA Ve BiYoKiMYA :

Karbonhidrat rneİabolizmasl, Glikoz, Glikojenoliz, TcA, Pentoz fosfat yold,

Glikoneogenesiz, Diğer karbohidratlar ve EToH metabolizmasl, G|ikojen

ve diğer polisakkarit sentezi, Glikojen depo hastallklaİl Ve diyabet, Lipid

metabolizması, Dolaşlmdaki lipidler, Beta- oksidasyonu, Keton cısimleri-

nin oluşumu - kullanllması, Lipoprotein metabolizmas|, kollesterol meta-

bolİzmasl, yağ asidi Ve lipid biyosentezi, Prostoglandin metaboıizmas|, Li-

pid metabolizmas| ile ilgili hastallklar, lşık madde etkileşimi, Protein meta-

bolizmast, besin maddeleri olarak proteinler, Hucre aminoasitlerinin kay-

nağl, Proteinlerin ylkım yolları Ve kontro|u, Amino asitlerin ylklm yol|arl

(Deaminasyon, Dehil. de süIİ). Non-Essantiol aminoasit oluşumu. Dcku-
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nP FAKÜLTESİ EĞITİM REHBEN
larda amino asİt metabolizmasl, Amino asit kullanıiması (kreatin, Transme-
tilasyon, Heme, dekarboksilasyon, Poliaminler, Amİno asitİerin akibetleri),
kolorimetri.

TlBBi BiYoLoJi ve GENET|K :

Temel genetik bilgilerİ, otozomal kalıtım, X'e bağlı kalıllm, Kromozom
aberasyonlarl, seksual anomaliler, Populasyon genetıği, Deİmatoglif ikler.
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TIP FAKÜLTESİ

Dersler

Biyoistatisİik

Davranlş Bilimleri

org.Kimya ve Biyokimya

T|bbi Biyoloji - Genetik

Toplam

9 Nisan - 26 Mayıs

Teorik Pralik

105 6

14

28

28

35

14

2a

34

35

EĞirİM REHBEN

7 Hafta

Toplam

111

6

KoNu BAŞLıKı-ARı:
BiYoisTATisTlK :

sağhk alanında özsl istatisliksel yöntemler ve yaşam tablosu,

DAVRAN|ş PlsKoLoJisl :

Bilinç, Bi|inçöncesi, Bilinç{ışı. Benlik, Altbenlik, Üstbenlik, Haz, GerQeklik

ıı<eıeri,nunsaı-Cinsel,Ruhsal-toplumsalgelişmedönemleri(ikisaat
;'Gençlik Dönemi' tartışmas0, Kişilik, Cinsellik, İnsan ve çevre, Normal -

anormal aynml, Psikoloiik testler (Ruhsal ölçüle4, Psikoz - nevroz ayrlml,

zararh ahşkanllklar. Hasta ve ailesi, Hasta - hekim ilişkisi, iletişim

oRGANIK KiMYA ve BiYoKiMYA ;

Nükleik asit metabolizmasl, purin nükleik sen,tezi ve düzenlemesı, Deoksi-

ribo - nükleotid oluşumu, Purin ve pirimdinleriıı yıkımı, Aromatik hicjrokar-

bonlar, Asit baz dengesi ve bozukluklarl, Vitaminler, Hemoglobin sontezi

ve yıkım|, İnorganik metabolizma, Tıansminasyon,

TlBBi BiYoLoJı Ve GENEI|K

Poligenetik kaııtlm, Konjenital maıformasyon, Kalütsal metabolik hasta-

lıkıar-, Prenatal tanl, Genetik danışma, Biyokimyasal genetik, Genatik has-

talıklar, Todavi.

32

:ı",,:,:çggg1 BİLiMı-ER DERS KuRuLu v



TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

Temel Bilimleİ Ders Kurulu

Temel Balimler Ders Kurulu ll

Temel Bilimler Ders Kurulu lll

Temel Bilimler Ders Kurulu lV

Temel Bilimler Ders Kurulu V

Mazeret slnavları

Final slnavl

Bütün|eme slnav|

l- Ara Sın,

23.12.1991

1991 - 1992

Final

18.6.1992

1991 - 1992

, ]i , üensıeni §ırııV.l,rıKVİııi

Biyoistatistik

Org, Kim. Biyo Kim

Tibbl Biyo. Genetik

Davranlş Biİimleri

Türk Dili

Atatürk ilkeleıi

Yabancl Dil

8ütünleme

10.9.1992

8.4.1992

4.12.1991

11.12.1991

18.12.1991

15.4.1992

22.4.1992

29.4.1992

1.6.1992

2.6.1992

2.9,1992

3.9.1992

4.9.1992

33

Ara Sınaüar

4 Kaslm .l991

23 Kaslm 1991

10 Şubat 1992

8 Nisan 1992

28 Mayls 1992

3-5Haziran1992

18 - 19 Haziran 1992

10 Eylül

2. Ara Sın.

8.4.1992
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TtP FAKL\LTESi EĞiTiM REHBEN

HücRE BlyoloJlsi DERs KuRuLu ı

D ersler Teorik

4 Hafta \ 97 saat

Pratik Toplam

Biyofizik

Biyokimya

Fizyoıoji

HistoloJi - Embrayololi

Mikrobiyoloii-Parazitoloji

20

6

16

12

30

8

5

20

6

16

?o

35

Toplam 84 13 97

KONU BAŞLlKl-ARl :

BiYoFizlK

Biyof iziğe giriŞ Ve S 1 birimlerİ. Membran yaplsl Ve fiziksel özellikleri,

Membran lransport biyctiziği, Membran potansiyelinin oluşUmu, Dinamiği

Ve membran modeli, Resepsör biycfiziği, elel,.1romedikal enstrümantasvo,

nun temelleri

BiYoKiMYA :

Nukleik asitlerin biyosentezi. Prolein Sentezi,

FizYoLoJi :

Fizyolojiye giriş, Hücre iç ortam Ve homeostasisin tan|ml, Vücut sv|larl

hakkında genel bilgiler. Hücre organellerinin İonksiyonlarl, Hücre zannda

madde iletimi (Diİüzyon, akİif iletim, ozmoz), Kical damarlarda madde

allm Verimi, Biyoelektrik potansiyeller.

HisToLoJi - EMBRiYoLoJi :

Genel histoloii Ve Embriyoloji tantlml, Genel histoloii. öğrenci mikros-

koplannln dağltlml Ve baklml (lab,), Histoloji metotlan, Mikİoskop çeşitleri,

lş|k Ve eleldromikroskopların kullanlml (lab 1, Hücre ve hücrenin morfolo-

jik aylrıml, Dokunun boyanmasl ve boyaların etkilerinin tartlşllmasl (lab,),

Hücre bölünmesi hücrenin yaşlanması ve hücre kinetiği, Mitoz (lab,),

MiKRoBiYoLoJi PARAziToLoJi :

Mikrop dünyasl mikroorganizlnaların sınıflandırılmasl (başllca bakteri

36



nP FAKULTESİ EĞİTİM REHBEN
gruplannln slnrflandlnlmasD, viruslarln genel özellikleri, Bakeri hücresinin
ince yap,sl i, Viruslann morfolojik kimyasaı yapllan, Bakteri hücresinin
ince yapısı ll., Vkus - Konak ilişkileri, Mikroorganizmalarln üretilmeleri
bakterilerde patojenite, Enzim Ve toksinler, Bakteriİerin üreti|meleri Ve ta-
nımlar l., Bakteri genetiği, Bakteri metabolizmasl, Bakteriofajlar, Fungusla-
rın morfolojik yapİarı ve genel özellikleri, Bakteriofaj titrasyonu l (lab,),
Antibiyotiklerin eıki mekanizmalart, Protozoa Ve helmintlerin yapl Ve genel
özelli}Jeri, Bakterilerin üretilmeleri Ve tanlmlanmalaİl ll. (lab.), Antibiyo-
tikıere dİrenç mekanizmalarl, Bakteriofaj titrasyonu İ|. (lab.), Riketsiya, Kla-
midya Ve mikoplazmalaİln genel özellikleri, Fungusların tantılmasl (lab.),
Parazito|oji lutin laboratuvarna gönderilen öİneklerin al|nmaslnda, gönde-
rilmesinde Ve incelenmesinde dikkat edilecek noktaıar (lab.), Dezenfek-
siyon Ve sterilizasyon.
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TIP FAKÜLTESİ EĞLTİM REHBEILİ

Dersler Teorİk

7 Hafta \ 190 saat

Pratik Toplam

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji

Histoloji - Embriyoloii

44

10

36

92

10

34

54

48

6

18

Toplam 118 72 190

KONU BAŞLlKt-ARl:
ANATOMİ :

Anotomiye giriş, Kas, Kemik, Eklemler, Genel bi|giler, Üst eİtİemite ke-

mikleri. Üst eıdremİte kemikleri (lab.), columna Veitebralis,. costalar Ve

sternum. columna vertebralis, costalar Ve sternum (lab,), Ust extremite

eklemleri. Sırt bölgesi, Yüzeysel sırt kaslan. slrt bölgesi, Yüzeysel slrt kas-

lan (lab.), Omuz ve kolun arka bölgesi. Omuz ve kolun arka bölgesi

(lab.), omuz ve kolun ön bölgeleri, Memeler. omuz Ve kolun ön böıgeleri,

Memeler (lab.), Axilla anatomisi ve plexus brachialis.Axilla anatomisi Ve

plexus brachialis (lab.), Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubuti (lab,), Ön

kolun arka bölgesi. Ön kolun arka bölgesi (lab.), El anatomisi, El anatomi-

si (lab,), Alt extremite kemİkleri. Alt exİremite kemikleri (lab,), Alt extremite

eklemteri. Üst ve alt extremite eklemleri (lab.), Gluteal bölge, G|uteal böl-

ge (lab.), Plexus lumbo - sacralis. UyluğUn arka Ve lateral bölgesi. fogsa

poplitea. UyluğUn arka Ve letaral bölgesi, fossa poplitea (lab,), Uy|uğun ön

ve medial bölgesi (lab.), Bacağın arka bölgesi, Bacağın arka bölgesi (lab,),

Bacağln ön Ve letaral bölgesi. Bacağın ön Ve letaral bölgesi (lab,), Ayak

anatomisi. Ayak anatomisi (|ab.), Kafa kemikleri. Kafa kemikleri (lab,), Ka-

ıa iskeletinin büünü, kafa iskeletinin bijtünü (lab.), yüz anatomisi ve kafa

derisi. Yüz anatomisi Ve kafa clerisi (lab.), Paroti§ Ve temporal bölge, Pa-

rotis ve temporal bölge (lab.), Fossa infratemporalıs ve pyterygopalatina,

Fossa infratemporalis Ve pyterygopalatina (lab.), Boynun ön Ve yan böl-

geleri. Boynun ön Ve yan bölgeleri (lab.), Suboccipital kaslar Ve derin slrt

kaslarl. suboccipital kaslar Ve derin slrt kaslarl 0ab.).

40
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TIP FAKÜLTESI EĞLTİM REHBEN

BiYoKiMYA :

Yağ dokusu biyokimyasl, Epitel doku biyokimyası, Kas dokusu biyokimya-

sı, Bağ dokusu biyokimyası, Sinir dokusu biyokimyası.

FizYoLoJi :

Çizgili kasa ilişkin genel bilgiler ve kasılma teorileri, Çizgili kasın mekanik-

sel öze|likleri Ve düz kas fizyolojisi, Sinir kas kavşğı Ve motor birimlerin

fizyolojik özellikleri, Periferik sinir sistemi fizyolojisi, Reseptöder, Sinaptik

iletim, spinal refleks l, Refleksler ll, otonom sinir sistemi fizyolojisi, Kas

İizyolojisi (lab.), sinir İizyolojisi (lab,).

HiSToLoJi - EMBRiYoLoJi :

Embriyolojiye giriş, spermium moriolojisi ve biyolojisi, Spermiohislogene-

zis, Spermium, ovum, oogenezis, ovulasyon, Genitaı siklus, implan-

tasyon, Gastrulasyon, Emriyo dışl oluşumlar, Plesenta çeşitleri, eksojen

ve endojen maddelerin embriyoya olumsuz etkileri, Embriyoloji preparat-

ları Ve gem hücreleri (lab.), Dokular, Epitel dokusu, Öıtü Ve gudde epiteli,

Epitel dokusu (lab.), Bağ dokusu (lab.), Kan dokusu, Kan dokusu (lab,),

Destek dokusu, Kıkırdak dokusu, Klklrdak dokusu (lab.), Kemik dokusu,

Kemik dokusu (lab.), Kas dokusu, Kas dokusu (lab.), Sinir dokusu, Sinir

dokusu (lab.), Deri ve yan o|uşumlan, Deri (lab.).

;1l



TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

,::,,,,,,l,,.6ş*u'M -,§otüNtİM. .oER§ ] KuRu,tÜ,,ı ıl

Dersler Teorjk

6 Hafİa \ 151 saat

Pratik Toplam

Anatomi

Biyofizik

Fizyoloii

Histoloji - Embriyoloji

Mikİobiyoloii-Parazitoloji

20

8

41

18

11

40

8

66

20

Da

b

2

24

13

Toplam 98 53 151

KONU BAŞLlKl_ARl;
ANATOMİ :

Thorax dwan anatomİsi, Kalp ve perikardium, Kalp ve perikardium (ab.),

Büyük damariar ve posterior mediasıinumda bulunan oluşumlar, Mediasti-

num, Thorax dwan, Mediastinum (|ab.), Burun ve burunla ilgili yapdar,

Burun ve burunla ilgili yaptlar (lab.), krynx, Larynx (lab.), Trachea ve ak-

ciğerler, Trachea Ve akciğerler (lab.). Diaphragma, Diaphragma (lab.), Ağlz

anatomİsi, Ağlz anatomisi (lab.), Art. temporomandibularis ve çiğneme
kaslan, Art. temporomandibularis ve çiğneme kaslan (lab.), Pharynx, Pha-

ryx (lab.), Boyun kökü (oesophagus'un cervıcal ktsml, derin arterler, ven-

ler ve sinir|er), Boyun kökü (oesophagus'un cervical ktsmı, derin arterler,

venler ve sinirle0. (lab,),

8iYoFiziK :

Eleldromedikal enstrümantasyonun temslleri, fizyolojik sistem anatizinin

temel kavramlan, Kaplo teorİsi ve sinir hücresinde pasiİ ileti.

FizYoLoJi :

Kanın görevleri, iiziksel ve kimyasal özellikleri, Kan yapımı (Hematopoez)

Ve düzenlenmesi, Kan hücreleri, Eritrositler, Kan hücreleri, Lökosiİler,

Trombositler, Kanamanln İizyolojik önlenmesi Ve plhtllaşma mekanizmala_

n, Kan alma yönlemi, Eritrosit sayımı, Hemoglobin, Hematokrit (lab.),

Kan grupları Ve transfüzyon, Kalp kaslnln 
'izyoloiik 

özellikleri, Lökosit sayı-

ml, Lökosit İorn)ülü (lab.), Kalp kapaklarının göreüeri, Kalp sesleri fono-
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TIP FAKÜLTESİ EĞiTiM REHBEN

kardiogram, Kalp devrlmi Ve kalpte basınç değişiklikleri, Tİombostt saylm|,

Kanarna, Plht aşma protrombin zamanl taylnl (lab,), kalp verdisi kalbin

yaptığı iş, Kalbin metabolizması, lGlp çalışmasının düzenlenmesi, Sedi-

mantasyon, Kan grubu, Hemoliz, Eritrosit osmatik dkenci (lab,), EKG

(lab.), Hemodinamiğin ilkeleri, l(an basıncı, [(an basıncının düzenlenmesi,

Nabız, Koroner dolaşım, EMG (ab.), Fötal ve pulmoner dolaşım, Venöz

Ve lerıİatik dolaşım, insanda kan basıncı, Nabız ve kalp sesleri (lab,), So-

lunuma giriş, Solunumun mekaniği Ve akciğer hacimleri, Akciğer alveolle-

rinde COa'in taşınması, Solunumun düzenlenmesi, Atmosfeı basıncı

değişikliklerinde karşllaşllan İizyolojik sorunlar, Yapay solunum, spirometri

(lab.),

HisToLoJi - EMBRiYoLoJi :

Dolaş|m sisteni genel açlklama, Damar|ar, Dolaşlm sistemi, Damarların,

Kapillerin histolojik yapısı, Kalp, Dolaşlm sistemi (lab,), Haemopoesis,

Haenıopoesis (lab.), L,;nfoid sistem, Lenfoid sistem (lab,), Gastropulmo-

ner sistem ve ge|işimi, Solunum sistemi, Trachea, Brochuslar, Akciğerler,

Alveol yaplsı, Pleura, Solunum sistemi (lab.).

MiKRoBiYoLoJi _ PARMiToLoJi :

Antijenler, Doku antijenleri Ve MHc genler, immünglobinler, Anıiien -

Antikor birleşmesi, immün cevabın regülasyonu, Bağışıksal yanıtta rol oy-

nayan hücreler, seroloiik testler, serolojik tğstler l (lab.), serolojik testler

ll (ab.), İnfeksiyonlara karşı bağışık|ık.
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rIP FAKÜLTESİ EĞrTİM REHBEN

Dersler

4 Haİta \ 109 saat

Pratik Topam

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloii

Hisıoloii - Embriyoloji

18

23

3?

18

30

23

32

246

91 18

KONU BAŞLIKLAR|;
ANATOMi :

Karın ön dwarı anatomisi ve kann boşluğu topografisi, Kann ön dwarl

anatomi§i ve karln boşluğu topografisi (lab,), oesophagus'un aMominal

kısmı ve miğde, periıon, omentum major - minor Ve bursa omentalis,

Miğde, omentum major - minor, Bursa omentalis (lab.), Duedonum.

jejenum ve ileum, Kalın bağırsaklar, İnce ve kalın bağırsaklar (lab,),

Karaciğer ve salra yolları, Pankreas ve dalak, Karaciğer, safra yolları,

Pankreas ve dalak (lab.), Böbrek Ve üreter, Vesica urineria ve urethra,

Böbrekler, Ureterler, Vesica urineria ve urethra (lab.), Kann arka dwan,

karln arka duvanndaki damarlar ve sanider, karın arka dwarı, kann arka

dwarlndaki damarlar Ve sinirler (lab.).

BıYoK|MYA :

Karbohidratlann sindirimi, Azoİlu bıleşiklerin sindirimi, Yağlann sindirimi,

Sindirilen bileşiklerin emilımi - taşlnmasl, Karbohidrat metabolizmasln|n

düzenlenmesi, Yağ metabolizmasının düzenlenmesi, Detoksffikasyon

mekanizmaları, Porririn Ve safra pigmentleri metabdizmasi.

FizYoLoJi :

sirıdifim İizyolojisine ait genel bilgiler, Gastrointestinal motilite, Besin

allnmasü, Çiğneme Ve ydma lşlemi, Mİdenin motor lonksiyonları, Salra

kesesinin hareketleri ve boşalması, Kolonda motilite Ve defeka§yon işlemi,

Sirıdirim sisteminde salgı ionksiyonu, Pankreas salgısı, lnce ve kalın

bağ|rsak salgdan, Gastrointestinal absorbsiyon t»sin alşlnln

u

,,,,ıııiıl:iMETABOLiZMA DERS KURULu lV

Teorik

12

Toplam 109



TIP FAKÜLTESİ aĞiriıı,ı nnanaü
daızenlenmesİ, Bulanıl, Kusma, lGraclğer fonksiyonlarl Ve sarranln
sindirimdeki rolü, Vitaminlerin 

'izyoloiik 'onksiyonlart, 
Enerii

metabolizması, iş ve spor fizyolojisi, Boşalhm fizyolojisi, Böbrek
g|omerullerinin fonksiyonlarl, Böbrek tubulus|erinin fonksiyonu, Klirens
kavİaml, Mikturisyon Ve diuresis, Jukstaglomeİular cihazın fonks|yonu,
Renin oluşumu, Yapay böbrek, Diyaliz yöntemleri.

HisToLoJi _ EMBRiYoLoJi :

Sindirim sisteminin gelişimi, Yanaklar, Tükrük bez|eri, Dil, Dişlerin yapısı,
Yutak ve yemek borusu, Midenin histoloiisi, ince ve kalün barsaklar,
Karaciğer, Pankreas histolojisi, sindirim sistemi (lab.), Ürogenital sistem,
Genel açıklama, Böbreklerin ge|işimi, Böbreğin histolojisi, Ürineİ sisİem
(lab.), Tubuli renis , idrar boşaltma yollan, Böbrek damar Ve sinirlerin
histofizyolojisi.
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TIP FAKÜLTESİ EĞ|TİM REHBEN

Teorik

4 Hafta / 88 saat

Pratik Toplam
Dersler

Analomi

Biyokimya

Fizyoloii

Histoloii - Embriyolo|i

23

14

,l8

11

37

14

22

15

14

4

4

66 88Toplam

KONU BAŞLlKl-ARl;
ANATOMİ :

Endokrin organlar, Endokrin organlar (lab,), Pelvis, Perineum, .Pelvis 
ve

İ"an"r. 1lİo.1, erl<el genital organlan, Erkek genital organları (ab,),

xaoın genitaı organlan, Kad|n genital organlan (lab,), Medulla. spinalis,

rİa"tuj"r, Medulla spinalis, Tractuslar (lab,), Medu|la oblangata, Pons,

Mesencephalon, Medullaoblangaia, Pons, Mesencephalon (lab,),

otonom iinir sistemi,otonom sinir sistemi (lab,), Cranial sinider ı - 6,

BiYoKiMYA :

Hormon etki mekanizmalan, Hipotalamus ve hipofiz hormonlan, Adrenal

bez hormonlan, ca - P meıabolizması ile ilgili hormolar, Pankreasın

endokrln lonksiyonları, Tiroid.

FlzYoLoJı :

Nöroendokrin ilişkiler, Hormonlar hakkında genel bilgiler, Hipofizin ve

hipotalamus İoniiyonel ilişkileri, Adenohipofiz Ve nörohipofiz hormonları-

nın lizyolojisi, Tiroid hormon fizyoloiisi, Paratiroid hormonu ve

kolesistotınin'in fizyolojik etkileri, Böbrek üstü medulla hormonlarının

fizyJojisi, Pankreas iç salgılannın fizyolojik etkileri, Kadın genital

horronlann,n fizyolojisi, Erkek genıtal holmonlannln fizyoloiisi, Gelişme

ve yaşlanma, Hormon fizyoloiisi (lab,),

HisToLoJi - EMBRiYoLoJi :

Endokrin sistem hakklnda genel açlklama, Hipoİiz, Epifiz, Tkoid,

paratiroid, Suprarenal gland, Endokrin pankreas, Paragangliyonlar,

Lndokrin sistem (lab.), Erkek genital sistem hİstololisi, Dişi genital

sistem histoloiisi, Erkek ve dişi genital sistem histoloiisi (lab,),
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

Dersler Teorik

5 Hafta / 95 saat

Pratik Toplam

Anatomi

Biyofizik

Fizyoloji

Histo|oii - Embriyoloji

23

16

30

8

35

16

34

10

12

4

2

Top|am 77 18 95

KoNu BAŞLıKLAR|;
ANATOMİ :

Cranial sinirler 7 - 12, craüial sinirler (lab.), Cerebellum, Thaİamus, Nuc,
subthalamicus Ve corpus pineale, Hypothalamus, Basal ganglion|ar,
Cerebellum, Thalamus, Hypothalamus, Basal ganglionlar 1JU.;, aeyln
hemisfederi (lab.), Corcital merkez|er, Beyaz Jevher, Koku yol|arı
rhİnencephalon ve limbik sistem, Merkezi sinir §istemi damarlarl,
İhinencephalon, Merkez' sinir sistemi damarları (lab.), Beyin zallarl ve
sinüsler, Beyin vertiküIleri ve serebrospinal sıvı doİaşımı, Beyin zarlan ve
beyin Vertıiküllerİ (lab.), Kulak, Vestibüler sistem, 

-işitme 
yoilan, Kulak

(lab.), orbita ve içindekiler, tsulbus oculi, Görme yollari, Goz iıan.1.BiYoFiziK :

Biyomedikal potansiyellerin temelleri, sinirseı kodlama Ve bilgi iletimi,
Fizyoloiik sinyallerin analizi, Radyasyon biyofiziğinin temelleri, Ültrasesin
tehşis ve tedavide kullanılanılmesının biyofiziksel İemelleri.
FizYoLoJi :

Vestibüler sistem Ve serebellumun motor fonksiyonları, Merkezi
sensomotor sistem, Bazal ganglionlar Ve retiküler foamasyonunun motor
fonksiyon|aıı, Piıamidal sistem ve motoı asoslasyon sistehi, Duysal yol,
Talamus ve duysal korteks, Retiküler formasyonun sensorik işlevi ve
duysal asosiyonun korteksi, Merkezi vejetatif sinir sistemi ve uyku -uyankllk ritmi, Beyinin yüksek fonksiyonlarl (öğrenme Ve hafza),
Serebrospinal sıvı fizyolojisi, Ağn fizyolojisi, beri Ouyulİn, İşitme iizyoloji-
si, Görme fizyolojisi, Tat Ve koku fizyolojisi. EEG (lab.).
HisToLoJi - EMBRiYoLoJi :

Merkez sinir sistemi histolojisi, Merkez sinir siEtemi hisüoloiisi (lab.),
Kulağın ge|işimi Ve histoloiisi, Gö2ün gelişimi Ve histolojisi.
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TIP FAKÜLTESI

Dersler

Mikrobiyoloii-Parazitoloii 82

ğz

EĞİTİM REHBEN

4 Hafta i 106 saat

Pratik Toplam

24 106

24 106

KONU BAŞLIKLARı;
MiKRoBiYoLoJi - PAHAziToLoJi :

Mikroorganizmalann morfolojisi Ve slnflandırllmasl, streptococci st

pn",.o-ni"".Vücudunnormalmikropflorasl.TlbbiParazitoloiiyegiriş,
inta.oena histolyİica Ve Amöbiyaz, Arbo Viruslar, ortomiksoviruslar Ve

grip. Difteri mikrobiyolojisi, Staphylococci mikrobiyolojisi ve enfeksiyonla-

İ. MitrobiyolojiOe örnek alma laboratwara gönderme ve sonuçların

değerlendirilmesi, Antiseptik Ve dezenfeldanlar, Plasmodium'lar ve sıtma,

Noİmal baKeri florasının incelenmesi (lab,), Su, Sü,t, ve hava mikrobiyolo-

iisi. Leishmania cinsi enfeksiyonlar, Toxplasma gondii Ve toksop|azmoz,

nicxetsiyalar, Post strepİokoksik hastallklarl Ve oluşum mekanizması,

Antibiyotiklerin klinik kullanıml Ve laboratuvarln etkisi, Gram olumsuz

kokla; (M. meningitides, N, gonorhoae), Haemophylus grubu bakteriler

Ve B. pertusis, Mikoplazmalar, Klamidialar, Yüzeysel mikozlar, Paramyxo-

Viruslar Ve klzamlkçlk, Anaerop mikroorganizmler, Sindirim sistemi Ve

ürogenital sistem kamçlhları, Pneumocytis, PAME etkenleri Ve diğer

|rolrounlur, Trematodlar, Bagırsak sestodlan l, Oaenia saginata, T,

İolium, 1-1. nana), İnieksiyonlarda bağışıklık ve immun yeımezliğl olan

hastalarda infeksiyonlar, Brucella, Kuduz, Pox grubu viruslar, Neisseriae

incelenmesi, shigella, salmonella, Bağtrsak sestodlarl, ll, (H, diminıİa, D,

lazum, D. canium.), AlDs, Besin zehirlenmeleri, AKionmyces, Nocardia,

streptococci, Staphylococci, st, Pneumoniae Ve cornynebacterium

diphineriae (lab.), MikobaKeri mikrobiyoloji Vetüberküloz, Yersinia,

Postanella Francisella, Herpes Virus grubu, Picorna Viruslar, Kıst hidatik,

inci bağırsak nematodlan, (Ascaris, Ancy|ostoma, Necator), sistemik m!

kozlar, }arbon, Kolera, Hepatit viruslar, Onkoienik viruslar, İnce bağırsak

n"ratjlrn, (Strongyloides, TrichostronYus), Kalın bağırsak nematodlart,

(Trichurİs, Enterobius.) deri altı mikozlar, F|rsatcı mikozlar, Kan parazitleri-
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TIP FAKULTESİ EĞİrİM REHBEN

nin araşhrllmasl, YaVaş üreyen Viruslar, Diğer patojen bakteriler, (Legionel-

la, Lisİeria.) Reo, Rota Ve diğeİ gastfoenterh yapan viruslal. Anaerob

bakıerileİin incelenmesi (|ab.), Fİrsatc| mikozlar, Fungus haşta|ıklarında

tanl yörıtemleri Ve örnek alnn, Deri Ve doku nematodlan Ve neden

olduklan er,feksiyonlar, (loxocara, Trichinella V. b l Dolaşlm sistemi

nematcd|arl ve oİuşturdukları enİek]ıyonıar. (vvuchererla ve diğer filarya-

lar.) Dışkı ve 5e|lotanband örneklerinin incelenmesi (lab.), Mikozlann

tetkiki (lab.), Akarlar Ve akarcık|ar .e neden oldukları uyuz, arpa uyuzu

gibi hast. Virus enfgksiyon|arlnda tanI yöntemleİi, Makİ,Jskopik Ve

mikroskopik orneklerin incelenmesi (Lab.), Enterik bakfera!erin incelenme-

si (Lab.), fulikobaKeriloİİn incelenlne§i (Lab,), lv'lekanik Vektör Ve taşlylcı

rolü Oynayan böcekjer ve miyaz eİkenleri, Kan emen Sinekleİ Ve diğer

böcekler|e vektör|ükleri, Seimel mıkroorganizınler. l]asıane infexsiyonları,

Virus infeksivonlarlı,üda tanl yöntemleri (tab.), Çeşitli bakle.i preparatlarl,

n;n demanstrasYonu (Lab.).

{9



nP FAKÜLTESİ

1991 - 1992 Ders Yılı

Hücre Biyolojisi Ders Kurulu Sınavi

Doku Biyoloiisi Ders Kurulu Sınavı

Do|aşlm - Solunum Ders Kuru|u Sınavı

Metabolizma Ders Kurulu Bınavı

Nöroendokrin - Üreme l. Ders Kurulu Sınavı

Nöroendokrin - Üreme ll. Ders Kurulu Sınavı

Tıbbi Mikrobiyoloji Ders Kurulu slnavl

MAZERET SlNAVl

Ders Kurulu Sonu Sınavl (FINAL)

Ders Kurulu sınavl (BÜTÜNLEME)

EĞ|TİM REHBEN

,l7 - 18 Ekim 1991

5-6 Aralık 1991

30 - 3,1 ocak ,1992

27 - 28 Şubat 1992

26 - 27 zuaüt 1992

30 Nisan 1 Mayıs 1992

28 - 29 Mayls ,t 992

:3-4-5Haziran1992

22 - 23 Haziran 1992

:3 - 4 Eylül 1992

l. Vize

Anotomi 27.12,1991

Histoloii Embriyoloii 26.1 2. 1 991

Fizyoloii 10.1.1992

Biyofizik 6.1.1992

Tlbbi Mikrobiyoloji 7.1.1w2

Türk Dili 8.1.1992

ll. Vize

25.5.1§2

26.5.1992

28.5.19€2

29.5.1992

21,5jg92

20.5.1992

Final

25.6.1992

26.6.1992

22.6.1w2

23.6.1992

29.6.1992

Büünleme

1.9.1992

2.9.1992

7.9jw2
8.9.1992

9.9.1992

3.9.1992
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTLİVI REHBEN

23EYLUL-4KASıM

Derslet Teorik Pratik Toplam

Pato|oji

Farmakoloji

Halk Sağlığı

50

27

52

22 72

27

52

Toplam 22 129 151

KoNu BAŞLIKLARı;
PATOLOJİ :

Paıoloj| Ve hücre doku zedelenmesi hakklnda gene| bilgiler, Falmako|o-
jiye giriş, ilaçlann Veriliş yo||an Ve absorbsiyonu, Hücre zedelenmesi ve
o|ümü, Hücrede revezibl ve irrevezibl zedelenmeye yol açan nedenler,
Nekroz ve otoliz, nekroz çeşitleri, ilaçlann etki mekanizma|arı, ilaç resep-
sötör ilişkileri, Hücresel adapıasyon. ilaç etkisini değiştiren faktörler,
Hücre dejenerasyonu ve infiltrasyonlarl, Bulanlk şişme, Hidropik
dejenerasyon, Yağlı değişme, Hylan dejenerasyon, Bulaşıcı hastallklar|a
savaş yöntemleri, ilaçlar arasında etkileşme şekilleri, Amiloidozis,
Müsinöz degenerasyon, nükleoprotein metabolizma bozukluklarl, ilaçlarln
toksisite§i, GLrt hastahğl, Ürikosid irıfarhüsü, Yağh degenerasyon, Yağ
metamorİozu ve yağ inflitrasyonu, lGrbohidrat metabolizma bozukluğu ve
dhbetes mellitus, Mıİajenik ve teratojenik etki, Kanserojenik etki, ilaç
al|erjisi, Demir Ve bakır metabolizma bozukluklan, Kalsiyum mataboiizma
bozukluklarl Ve pıgmentasyon, Histamin Ve antihistaminik ilaçlar, Depo
hasİalıklan, Vücut svllan Ve kan akımı bozuklukları, Su dengesi
bozukluHan, Dehidrasyon ve edem patogenezi, Çeşitli bİyoien amin Ve
polipeptidleİ, Prostoglandinler, immünomodülatör ilaçlar, Ödem çeşitleri,
Konjesyon (hiperemi), ilaçların farmosotik şekiller, ıQnama, Şok
morfoloiisi, Trombozis Ve trombüs, embolizm - Emboli, Enfarktüs, iltihap,
iltihapta vasküler reaksiyonlar, i|tihap hücİeleri, iltihap tipleri, Yara
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TIP FAKÜLTESİ EĞ|TİM REHBEN

iyiloşmesi - reienerasyon Ve reperasyon, Hücre gelişme bozuklukları,

Tümör|erin tarifi ve genel özellikleri, Tümörlerin slnıflandlnlmasl, Being Ve

maling tümörlerin genel özellikleri, Tümöderde yayllma Ve gelişme,

Tümörlerin prognoz tayini, Tümör - Konak canh ilişkisi, iyonizon ışınları

etkisi, radyasyona duyarltllk Ve dirençlilik, Tümörierde tanl yöntemleİi,

Tümörlerde etyoloii, Tümörlerde etyopatogenez Veinsidans, Epitelyal

tümöder, Mezanşimal tümörler, Antİ neoplastik ılaçlar, Halk sağl|ğlna giriş,

Tlbbln gelişim aşamalan, insan ekolojisi, Çevre sağlığı, Sağlığın

korunmaslnda beslenmenin önemi, Yeterli Ve dengeli beslenme, Sağlık

eğitimi Ve erken tanl, Toplumun ve kişinin beslenme durumunun

saptanmasl, Türkiye'de ve Dünya'da nü{us sorunlar| ve aile planlaması

hizmetleri, Kamu yönetimi ilkeleri, sağllk hizmetlerinde örgütlenme, sağllkh

insan gücü, Sağllk hizmellerinde İinansman, sağl|k ekonomisi, sağhk

mevzuatı, Temel sağlık hizmetleri Ve kavram|, Türkiye'de Ve Dünya'da

sağhk yönetimi, Türkiye'de §ağlık düzeyi Ve sağllk sorunları, Türkiye'de

beslenme sorunları ve çözüm yolları, iş sağlığı ve meslek hastallklan, okul

sağhğl, Epidemiyoloii : tanlm, amaç, araştlrma tipleri, Epidemiyolojide

kullanılan ölçüler, Bilimsel yöntem, veri, nedensel ilişkilerin incelenmesi

ölçüm işlemleri Ve ölçekleri, Araştlrmalarda hata kaynaklan, araşllrma

planlanmasl aşamalan, Türleri, Örnekleme, Anket yöntemi, Deney

planlaması, Kitaplıhan kaynak tarama yöntemi, literatür bilgilerinin

değerlendirilmesi. Verilerin analize sunulması, Gözlem yönetimi, araştlrma

yöntemleİinin epidemiyo|oiide kullan,ml, Rapor yazlml, Dipnoı ve kaynak

gösterimi, Frekans ve olaslhk dağlllmları Ve tanlmlayıcl öçiıler, Tab|o Ve

grafik yapımı yöntemi, Teorik dağılımlar, Önemlilik testleri, Zaman serileri,
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TIP FAKÜLTESt rĞjriu aıanrni

5 KASıM .6 ARALıK

Dersler Teorik Pratik Toplam

1-Patoloii

2-Farmako|oii

3-Klinik Bilimlere Gkiş

- Pediatri

- Halk Sağlığı

- Klinik Mikro Biyoloji ve Parazitoloji

- iç Hastahkiarı

4 14

22

80

18

22

80

25

24

20

1,1

Toplam 116 120

KoNu BAŞL|KıjRı;
Epidemiyoloji Ve hastallkların oluşumunda epidemiyoıojik

yaklaşlm, Enfeksiyon hastal|klarında genel epidemiyolojik prensipler,
Enfeksiyon ve enfeksiyon hastallklan, Enfeksiyonun oluşumunda etkene
ait faktörler, Enfeksiyonlara karşı bağışıklık, Hastahklarln incelenmesinde
ku||anllan epidemiyo|ojik yöntem|er, HaVa ile bulaşan hastallklar Ve
bunlarla savaş, solunum yo|lannln vira| Ve baKedal enfeksiyon|arı,
Kızamık, kızamıkcık ve diğer döküntüıü hastahkıaf, streptokok enffeksiyon-
lan Ve klzll, Boğmaca Ve kabakulak, Poliomyelit, Yenidoğan sepsisi Ve me-
nenjitleri, Difteri, Enfluenza, Pnödomi, Ve bronkopnomonileİ, Menenjitler,
Tüberküloz, salmonellozis, Shigellozis Ve kolera, Hepatitler, Besin zehir-
lenmeleri, Şarbon, Bİusellozis, Kuduz, Tetanoz, Cinse| temas ile bu-
laşan enfeksiyonlar, Enfe|(siyon hastalİklan patolojisi genel, Su ve be-
sinler|e buıaşan hastallklarla savaş, Bakteri enfeksiyonlart patoloiisi, Ço-
cuk ishalleri, Kemoterapotikler hakklnda genel bilgiler, sülfonamidler, Pa-
raziter hastallklaİln palolo.iisi, Bağırsak paraziİleri, Viral hastallklarln paıo_
lojisi, Mantaİ hastallkları patolojisi zoonozlar ve zoonozlarla savaş, Tok-

4
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TIP FAKÜLTESI EĞirİM REHBEN

soplazmozis, Penisilinler, Spiroket hastallklan patoloiisi, lmmun sistem

Ve hastal|kıarl, sefalosporinler, Tetrasiklin grubu antibiyotikler, Temasla

bulaşan hastaltklar Ve bunlarla savaş, Sfiliz, Lepra, Deİinin manlar ve

diğer enfeksiyonlan, Makrolidleİ Ve kloromfenikol,Aminoglikozid,
yaplh antibiyotikler, Vektörlerle bulaşan hastahklar Ve bunlarla savaş, srt-

ma, Çeşitli antibiyotikler, Tüberküloz tedavisinde kullanllan ilaçlar, Anti-

fungal ilaçlar, Antiprotozoal ilaçlar, Aşılar ve serumlar ile bağlşlklama Ve

tedavi, Enfeksiyonlara karşl bağlşıkllkoluşturan mekanizmalar,Tür-

kiye'de enfeksiyon hastalıklarl epidemiyolojisi Ve savaş, Antimalaryal ila-

çlar, Antihelmintik ilaçlar, Antiseptik Ve dezenfektanlar, Aşllar Ve serumlar,

Antivktirtük ilaç|ar ve ektoparazitlere karşl kullanllan ilaçlar, periferik kan

ve kemik iliği morfolojisi Hemoglobinin yaplsl Ve özellikleri, Bilurubin meta-

bolizması, Kan hücrelerinin normal gelişimi Ve lenfoid doku morfoloiisi,

Lökopeni Ve reaKif beyaz hücre proliİerasyonu, Aplastik Ve myeloritizik

anemi|er, Demir eksikliği anemisi, Trombositopeniler, Megoloplastik ane-

mi, Hemoliıik anemi Ve hemoglobnopatiler, Talösemiler, Plhtılaşma

mekanizmalarl. Hemoİililer, Dissemine intravaskülel, koagulasyon, Plazma

hücresi diskrozileri, Antianemik ilaçlar, AML, KML, KLL, ALL, Histiositozlar,

Antiasitler Ve sindirime yard|mcl ilaçlar, Lenfomalar, Kan gruplarl Ve tran-

füzyon reaksiyonlan, Epidemiyoloji Ve hastallklann oIuşumuna epidemiyo-

lojik yaklaşlm, Bulaşlcl hastahklarla savaş Ve yöntemleri. Türkiye'de

bağlşlklama çahşmalan ile savaş, ishalli hastallklarla savaş. Kuduz savaşl,

İlaçla koruma, İçme kullanma suları, Kidenme ve atık|ar, Vektöder, Besin

senitasyonu, Bulaş|cl hastahklar da beslenme, Kronik hastallklar epide-

miyolojisi, Kalp damarhastahk|annda beslenme, Böbrek hastahklarında

beslenme, Gis hastallkıannda bes|enme, Diyabette beslenme, Kanser-

lerde beslenme, işçi, sporcu ve yaşlılarda beslenme, Şişmanlık - zayıfllk,

Sigara alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları.
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TIP F,4KÜLTES| EĞİTLM REHBEN

9 ARAL|K - 11 ocAK

Dersler Teorik Pratik Toplam

1_Patoloii

2-Farmakoloji

3-Klinik Bilinılere Giriş

- iç Hastalıkları

- Pediatri

- Kulak-Burun-Boğaz Hast.

- Radyrloii

- Anesteziyoloii

- Halk sağhğı

- Klinİk Mikrobiyoloji

12 20

26

56

32

29

56

3

26

8

6

5

4

4

Toplam 15 102 117

KONU BAŞLlKl_ARl;
Solunum sistemi anatomi, histoloji ve embriyolojisi, Solunum

fizyolojisi. Nazal fizyo|ojisi, Normal akciğer radyolojisi, Otonom sinir
sisİemi, Kanda gazlafln taş|nması, Solunum sistemi savunma fizyolojisi Ve
akciğederin metabolik aldivitesi, Nazal semptomatoloji, solunum sisıemi
enfek5iyonlannda Vıral e,tkenler, Solunum sistemi enfeksiyonlarında
bakleriye| etkenler, Burun Ve paİanazal sinüs hastallklaİl, Farinks,
Nazı:farinks, Larinks hastalıklan, Larinkssemtomatolojisi, Antitussif,
espektoral Ve mukolitik ilaçlar, Trakeobronşial hastallklar, Dolaşlm
bozukluklan Ve metabolik hastahklar, Kulak sempİomatolojisi, Göğüs
hastallklan semptomatolojisi, Göğüs hastallklarlnda fizik bulgular,
Çocukluk çağl pnomonileri, Mikobakterium tübeİkülozis Ve atipik
mikrobakteri|erin balderiyolojisi, Pnomonler, Kronik obsrükti' akciğer
hasıahklall, Pulmoner tromboembo|izm, Bronkodilatör ilaçlar, Antikoagu-
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TIP FAKÜLTESI EĞLTİM REHBEN

lan ilaçlaİ, Tüberküloz, pnomokonyoz|ar, astlm bronşitler, Normal olduğu

halde parolojik izlenim Veren yapllar, antitrombo|ik ilaçlar, Fibrinolitik

ilaçlar, Akciğer tümörleri, Plevra hastallklan, Kalp pompas|, Kardivasküler

kontrol mekanizmaları. Farmako|oji Ve toksikoloii yönünden sigara,

Perfferik Vazodiatörler, Kalbin embriyoloi|si, Anatomi Ve histoloiisl,

Dolaşlm sistemi muayenesi. Kalp hastalıklannda belirti ve fizik bulgularl,

Normal kalp radyolojisi, Ka|p sesleri, Üİürümler, Konjeniİal kalp hastallkla-

rt, siyotonik konjenital kalp hastahklan, Kardioıonik glikozitler, Eleldrokar-

diycgrafiye gkiş, Asivonatik konjenital kalp hastallklan, Pefikard hastahkla-

n. Miyokard hastahklan, Beta adranerjik resepsör b|okürleri, Hipoiipidemik

ilaçlar, Perikard hastahklarl, Myokard hastallklan, Beta adlmerjik reseptör

blokürleri, Polidermik ilaÇlar, Perikard hastallklan, Miyokard hastalıklarl,

Endokard haslal|klan. Antian'inal ilaçlar, Hemostalik ilaçlar. Romalizmal

ateş, RomatizmaI kalp hastallklan. Arterioskleroz, skemik kalp hastahklarl,

Koroner kalp hastallklan, Kalp yetmezliği, Arterial hipertansiyon fizyolojisi,

Hipertansiyon Ve hipeıtansiİ kalp hastallğ|, Antihipertansif ilaçlar, Hiper

tansıyon, kalp hipenrofi Ve dilatasyonu, Damar hastallklarl Ve Kardio-

Vasküler tümörler, Pulmoner. Hipertansiyon. Korpulmonale, Şok, Boğul-

ma!ar Ve zehirlenmder, oksijen tedavisi, semptomimetik ilaçlaİ, Kardioie-

nik şok, Ani ölüm Ve yeniden canland|rma, Antiaritmik ilaçlar, Ritm

bozukluklarl.
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TIP FAKÜLTESİ EĞjTiM REHBEN

27 ocAK - 24 şuBAT

1-Patoloji

2-Farmakoloji

3-Klinik Bilimlere Gkiş

- iç Hastalıkları

- Pediatri

- Genel cerrahi

- Radyoloji

- Halk sağlğı

- Klinik Parazitoloii

25

16

66

45

16

96

28

13

9

9

4

3

Toplam 20 107 127

KoNu BAşLıKı_ARı;
Ağız. Tükrük bezi, Diş eti patoloiisi Özafegus hastallklan, Gls

radyoloiik inceleme yöntemleri, Parasempatomimetikler, Kolinesterler,
Parasempatomimetikıer, Anti kolinestelazlar, Özefagus patolojisi, Mide
hastahklarl, t4ide patolojisi, Mide tümöİleri, Özefagus, Mide duodenum
radyo|ojisi, Bakteriyel gastroenterit yapan etkenler, Viral gastroenterit
yapan etken|er, ince bağırsak patolojisj, parasemptolitikler, Bağırsağın
enflamatuar hastahklan, Malobsorbsiyon sendromlan, sempatometik
ilaçlar, Katekolaminleİ, sempİometik ilaçlar, Diğer sempatomeıik ilaçlar,
Kaıekolaminleİ, sempatometik ilaçlar, Diğeİ sempatometik ilaçlar, Kalın
bağlrsak İümörleri, Akut kar|n, Kahn bağlrsak patolojisi, inİesıinal sistem
radyoloiisi, Akut karın radyolojisi, Karaciğei. fonk§iyon test|eri, Kist hidatik,
ı(araciğer kist hidatiği. Pankreas, Kist hidatik radyolojisi, Kronik hepatitler,
siroz. Hepatikler, Hepatomegalileİ, Asit, Safra kesesi Ve yolları hastallklarİ,
Safra yollan radyoloiisi, Adrenaljik resepsör bloke ediciler, Adrenal.iik
nöron b|oke ediciler, Portal hiperıansiyon, Hepatik koma, Karaciğer
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TIP FAKULTES| EĞİTİM REHBERİ

tümörleri, Pankreas patoloiisi, otonomik ganglionları etkileyen i|açlar,
Laksatif Ve pürgatif ilaçlar, Hipotalamus ve hipofiz hastal|klan pato|ojisi,

Hipotalamus ve hipofiz hastalıklar, Seller bölgenin radyolojisi Ve
hastallklarnda görülen sistemik değişiklik|er, Endokrin farmakoloiisine
giriş, Thoid haslallkla.l patolojisi, Tiroid hormonlan sentezi Ve tiroid
hastahklarl fizyolojisi, Tiroid fonksiyon testleri, Hipokoidi, Hipertroid Guatr

oiroid nodülleİi), Tkoid Ca, Hipoİiz ön lob hormonlarl, Tiriodin hormonları
ve ilaclar, antitroid hastalük|an radyoloJisi, Tiroidler, Paratiroid hastallklarl,
Paratiroid hasİalıklan patolojisi, Primerhiperparatiİoidizm,TiroidVe
paratiroid hastahklan radyolojisi, Adrenal gland ha§tallklarl pa1oloiisi,

Adrenal korteks fonksiyon testleri, Addison hastallğı, ACTH Ve kortikoste-
roidler, Adrena| kortek§ fizyolojisi, Adrenogenitel sendrom, Cushİng has-
tahğı, Hiper ve hipoaldoseronizm Timus ve epifiz hastalıkları, Endokrln
pankreas hastallklarü, Adrenal medüllo fizyopatolojisi Ve Feokromositoma,
diyabet kliniği Ve testleri, Pankreas Ve sürrenai hastallklarda radyoloji
muayene yöntemleri, Androgenler Ve anabolizanlar, Diabetes milluıus,
Diabetes insibitus, Hipog|isemiler, Diabetin degenerati' kon]pıikasYonları,
Diabetik, Ketoasidoz Ve non - ketot hperosmoler koma, insülin ve oral
antıdiabetikler, Diabet tedavisi.
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

25 şuBAT.23 MART

Dersler Teorik Pratik Toplam

1-Patoloii

2-Farmakoloii

3-Klinik Bilimlere Gkiş

- Kadın Doğum

- Pedhtri

- lç Hastahklan

- Üroloji

- Radyoloji

- Genel Cerrahi

,t0
20

12

53

30

12

53

15

11

10

8

7

2

Toplam ,l0
85

KONU BAŞLlKl_ARl;
Üreme sistemi embriyolojisi Ve anatomisi, Jinekolojide muayene

usulleri, Vulva - Vagen Ve serviks hastallklan pato|oiisi, Hipotalamus
hiporiz over fizyolojisi, Menstruel siklus bozuk|uk|arl, Estrojen|er, Projes-
tinler, Ulerin kanamalar, Embrio - fetus gelişimi, Amniotik sM, Gebelilde
anne fizyolojisi, Antinatal baklm, Feto - plasental maternal unit, Gebelik,
Diabet Ve gebelik, Doğum, Pelvik bölgenin radyolojik muayene yöntem|eri,
Doğum komplikasyonları, Pueıperiumfizyolojisi, GebelildeRH
uyumsuzluğu, Gebe|ikte hipertansiyon, Trofoblasıik hastahklar patolojisi,
Trofoblastik hastahklar, Vulva - vagen hastahklaİl, oksitoksik ilaçlar,
prostathastahklarl, Te§tishastallklan. servikshastallklarl, uterus
hastallklarl, oüşükler, Kontrasepsiyon, over hastallkları patolojisi, over
hastallklarl, Amenore, sterilite, oral kontİaseptifler, l-aKasyon, Pe|Vik
enflamatuarhastahklar, Endometriozis, Adenomyzis, Meme hastallkları
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

patoloiisi, Memehastahklan, Böbrek fizyolojisinintemel prensideri,

Üriner semptomatoloji, Konjenital anomaliler, Böbrek fonksiyon testleri,

Ödem, Poliuri, Diüretik ilaçlar, Glomerül hastalıklarl patolojisi, Nefrotik

sendrom, Akut glomenilonefritler, Kronik glorülonefritler, Tubuler
hastalıklarln patolojisi, ilaçlann nefrotosisitesi, Radyoloiik muayene
yöntemlerİ Ve kullanllan kontrast maddeler, interstisyel hastallklar patolo-
jisi, Üriner sistemin nonspesiİik enfeksiyonlan, Üriner sistem tübeİkülozu,

Taş hastalıklafl, Üriner stoz ve reflüks. Üriner enfeksiyonlan. Çocuklarda
üriner sistem enfeksiyonlan, interstisyel, Nefrit, Damarsal Hastalıklar, Üri-

ner enİeksiyonlarln tedavisine özgü ilaçlar, Hipertansiyon, Asidoz Ve al-

kolozlar, Akut böbrek yetmezliği, sM Ve elektrolit dengesi, Asidbaz den-
gesini etkileyen ilaçlar, Renal osteodistrofiler, oiabetik nefropatiler, Hemo-

litik üremik sendrom, Mesane ve üretra hastallklaıl, 8öbrek tümör
leri, Mesane İümör|eri, Üriner sistemin yer kaplay|cl lezyonları, Böbrek
fonksiyon bozukluğunun etkileİi, su Ve e|ektroit dengesi bozuklukla-
nnda kullanllan ilaçlar, Genitoüriner sistem travmalarl, Bening prostat hi-

peİpıazisi Ve prostat ca, Testis tümörleri. inmemiş testis, cinsel temasla
geçen hastallklar.
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TIP FAKÜLTESİ EĞiTiM REHBEN

24MART-1MAYls

Dersler Teorik Pratik Toplam

1-Patoloji

2-Farmakoloiİ

s-Klinik Bİlimlere Giriş

- Nöroloji

- Psikiatri

- Nöİoşirurii

- Göz

- Radyoloji

- Anesteziyoloii

- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

18

3

,l0

15

57

28

18

57

15

14

8

8

5

4

.,

Toplam 21 82

KONU BAŞLıKLARI;
Konjenital anomaliler, Kaİa travmalan, sss temel İeaksiyon

patoloiisi, SSS enfeksiyon hasıallkları patolojisi, Hadyolojik muayene
yöntemleri, Kraniumda patolo.iik Ve norrıal kalsifikasyonlar, spinal travma-
lar, SAH, sss degeneratif hastallklan patoloiisi, SSS myelin hastalikları,
DisHer, intrakranial tümörler, SSS travmaları patolojisi, SSS toksit ve
metabolik hasıalıklan patoloii§i, sss farmakoloiisine giİiş, spinal tümöİler,
periıerik sinir hastahklan cerrahisi, sss tümörleri, Lokal anesteziklerin
klinik kullanlm!, sss Vasküler hastallklaİl patoloiisi, Periİerik sinir
hastalıklarl patolojisi, Genel anesteziklerin famakolojisi, Bilgisayarll
tomografi ile beyin ve vertebral kolonun laclyolojisİ, Kranial sinirleri, Göz
anatomisi, Strabismus, Anestezik premeflikasyon, Alkoller, Psikiyatriye
girİş, Görüşme tekniği, Buhsal bozukluklarln tipik işaret Ve belirtileri,
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TIP FAKÜLTESL EĞİTİM REHBEN

Dinamik psikiyatrinin ilkeleri, Serebrovasküler hastalıklar, skizofreniler ve

paranoid bozukluklar, Piramid sislem, Ekstrapramidal sistem, Affektff

bozukluklar, serebeller sistem, sSS denegeratif demyelinize hastallklar,

Epilepsi, Barbitüratlar, Diğer hipnotik ilaçlar, Serebral loblar, Göz hareket-

lerinin nörolojik bozuHukları, Nevrotik bozukluklar, Nörooftalmojik

muayene, N. optikus hastallkları, Papilla ödemi, Lokal ana§tezikler,

Perfferik sinir hastahklan, organik mental bozuklukları, Madde kullanımı

bozukluklan. Tranklizanlar, Nöroeptik ilaÇlar, Rehabilitasyon kavraml Ve

üsİ nöron hasİalıklannda tlbbi rehabilitasyon, Alİ nöron hasıalıklarında

İlbbi rehabilitasyon, Parkinson hastahğin|n farmakolojisi, Trisiklik anti

depresan ilaçlar, Çocuk ruh sağlğln|n bazı önemli alanıarl, Vertebral

kolonun radyoloiisi, Periİerik sinir hastallklannda İlbbi rehabilitasyon,

Antiepİleptikler, ilaç bağımlığı, Analepıik ilaçlar, Hallusinojenler,
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

4 MAYıS .29 MAYıS

Dersler Teorik Pratik Toplam

1-Patoloii

2-Farmakoloii

3-Klinik Bilimlere Giriş

- orİopedi ve Travma

- Fiz. Tıp ve Rehabilitasyon

- Nöroloji

- Radyodiagnostik

- iç Hastahkları

- Pediatri

- ıGdln Hastahkları ve Doğum

- Dermato|oji

- Üroloji

- Genel Cerİahi

8 10

12

50

18

12

50

19

9

6

4

4

.,

?

1

1

,l

Toplam 8 72

KONU BAŞLlKl_ARl;
osıeomyeliı Ve aİtİitleİ, Nörolojik ortopedik hastallklar, Romatiz-

mal hasta|üklar ve sınıflandlrllması, Romatoid atritis Ve rehabilitasyonu,
Kas iskeleı sisteminin muayene yöntemleri, Aseptik nekrozlar, Nörolojik
ortopedik hastalıklar, orteogenezis, ossifikasyon, Gelişme kusur|arı,
Periferik sinir Ve tendon yaralanmalan, Seronegatif artritler, Anki|ozan
spondiloartritis, rehabilitasyonu, Kemik tümöderi. ortopedi Ve travmatolo-
iiyi ilgi|endiren diğer hastal|klar, Pasturel hastallklar, Klrlk iyileşmesi,
Dolaşlm bozukluklarl Ve iskemik kemik nekrozlarl, Eklemlerin 

"nf"r.iyö.,Nonenfeksiyoz hastallklar,, Kas hastalıklan paıolojisi, Raşitizm, osteoma-
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lazi ve osteoporoz, santral etkili kas gevşeticiler, Nöromüsküler kavşağl

"rı,iı"y"n 
ilaçLr, Doğuştan kalça çlkğı, Paratkoid disİonksiyonu, Paget

hastalığı, Farmakoloji laboatwan, Doğuştan çarplk ayak, Kemiğin tümöre

benzer lezyonlan, Analjezik ve antipireİik ilaçlar, Klflkla ilgili genel bilgiler,

kas hasta|ıklannda ıanl ve aylrlct tan| yöntemleri, inflamatuar myopatiler,

Konjenital herediter myopaliler, sinir kas plagınl tutan hastahklar, Gü

tedavisindekul|anılanilaçlar,antidotIar,osteoartroz,Belağrdarıve
rehabilitasyonu, Narkotik analjezik ilaçlar, Yumuşak dokuda ultrasonoğra-

İikinceleme,NonartikülerromatizmalarVerehabilitasyonu,Narkotik
antagonistler, Hikaye alma, Pediatride hikaye alma, Genel durum,

rarrrİalolo1i laboratuvarı, Baş boyun muayenesi, Deri Muayenesi,

Ekstremite muayenesi, solunum sistemi muayenesi, Dolaşlm sistemi

muayenesi, Karın muayenesi, Nöroloiik muayene, Uriner sistem

muayenesi, AnoreKal sistem ve İizik muayenesi, Jinekolojik muayene,

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

1991 - 1992 Ders Yılı

Genel Patoioii, Genel Farmakoloji, Halk Sağhğı

23 Eyül - 4 ı(a$m 1991

Enfeksiyon Hastahklan Ve Hemaıopietik sistem

5 Kaslm - 6 Aİahk ,1991

Solunum ve Dolaşım Sistemleri

9 Arahk ,!991 - 11 ocak ,' 992

sindirim ve Endokrin sistemleri

27 ocak - 24 Şubat 1992

üriner ve Üreme sistemleri

25 Şubat - 23 Mart 1992

sss ve psikiatri

24 maft - 1 mayls 1992

kas - İskelet sistemleri

4 Mayl§ - 29 Mayls ,1992

Ders Kuİulu Mazeret s|navı

Ders Kurulu Yanyll (F|NAL) sınavl

Ders kurulu Büıünleme slnavl

1.11.1991 4.11.,l991

5.12,1991 6.12.1991

10.1 .1 992 ,l ,t 
, 
,l ..l992

2,1.2.1w2 24.2.1992

20.3.1992 23,3.1992

30.4.1992 1.5.1992

28,5.1992 29.5.1992

:1 -5Haziran 1992

:9 _10 Haziran 1992

:8 - 9 Eylül 1992

,',.].., ,.,',.,' ,1,,' 
.,.ll.l 

,,,,,,,,,'Kl §İK.,'],§[ffEll,.,,,.,,.;',ii]].,'.|,.,.l: 
,

Ders

Farmokolojİ

l. Ara sınav
,t 0.1.1992

ll. Ara sınav

29.5.1992

Final

10.6.1992

8ıj,tünleme

9.9.1992
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TIP FAKÜLTESİ

1- Akciğer radyo|ojik muayene metotlan Ve normal akciğer radyoloiisi

2- Nonspesifik akciğer enfeksiyon|arl

3- Akcİğer tubgrkülozu

4- Akciğer kist hidatiği

5- Akciğer tümöderi

6- Plevra hastahklarl

7- l(ardiovasküler sistem radyoloiisi

8- Gastrointestinal sistem radyolojisi

9- Özefagus radyoloiisi

1o- Ülser

1 1- Tümör

12- ince bağırsak normal radyolojisi Ve hasta|lklarl

13- Kalın bağlrsak normal radyolojisi Ve hasta|lklarl

14- safra yollan radyolojisi ve ha§tahkları

15- Pankreas radyoloiisi

16- AkıJt Bailn

17- Kemik

18- Enfeksiyonlar

,l9_ Tümörler

20- Metabolik kemik hasüalıklar|

21- Eklem hastallklarl

22- Nonspesifik artritler

23- spesitik artritler

24- Kll*ilar

7|
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

25- Doğumsal kalça çlklğl

26- Üroradyoloji

27- Ürolithiasis

28- Böbrek Ve mesane enfeksıyonlan

29- Böbrek Ve mesane tümöderİ

30- Nöroradyoloji

11



TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

i- Gis |iastalıHarlnda semplomatoloji ve Kann Muayenesi

2- Özefagus Hasıahklan

3- Bronşeldazi

4- Hematoloiiye Giriş

5- Demir Eksikliği Anemisi

6- Hipofiz Ön Lobu Hastalığı

7_ KoAH

8- Bronş Astlml

9- Mide Ülseri ve Tümörleıi l

10- Tiroad Hiperfonksiyonu

1 1- Tiroid Hipofonksiyonu

12- Aplastik Ve Myelofitizik Anemiler

13- Mİde Ülser Ve Tümöderi ll

't4- Gastrointestinal sistem Kanamaları
,l5- inorganik Tuzların Solunmasına Bağll Akciğer HastalIklarl

16- Megaloplastik Anemiler l - ll
,17- Guatr, Troid Nodül Ve Kanser|eri, Tiroidit

18- Akciğerin Diffüz inİiltratif HastalıHarı ve Sarkoidoz

1 9- Pulmoner Tromboembolizm

20- Barsağln inflamatuar Hastahklarl

2,1 - Ka|siyum Metabolizmasi

22- Paratircid Hastal|klan l

23- Lenfomalar

24- Malabsorbsyionlar ve Pankreas Hastallklan l - ıl
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T,IP FAKÜLTESİ EĞİT.M REHBEN

25- Akciğerin Tümöral Hastallklarü

26- Hemolitik Anemiler l - ll

27- Surrena| Medülla Hastallkları

28- Plevra Hastalıklarl

29- Mediasten Ve Dialrağma Hastallklarl

30- Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Ktinik Önemi

31 - surrenal KortekS Hiperfoksiyonu

32- Akut Ve Kronik Surrenal Yetmezliği

33- Multipl Myeloma Ve Plazma Diskrazileri

34- Sarlllk

35- Akut Ve Kronik Hepatitler

36- Pulmoner Hipenansiyon Ve Korpumonale

37- Lösemiler 1-1l

38- Ürik Asit Metabolizması BozukIuklan - GUT

39- Akut Solunum Yetmezliği

40- Yetişkinlerin Solunum zorluğu Sendromu

41 - Hepatosplonomegaliler, Hemakromatoz

42- Diabetes Meİlitus l - ll

43- Polisitemiler

44- Karaciğer Sirozu. Portal Hipertansiyon ve Assid l - ll

45- organik Tozların Solunmasına ve Kimyasat Maddelere Bağll Akciğer

Hastallkları.

46- Hemorajik Diatez l - ll

47- Diabetin Akut Ve Kronlk Komplikasyonlan

48- Kalp Yetmezliği ,lIl

49- Karaciğer Tümörleri ve Karaciğer Koması

50- HipogIisemi
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

51- Üriner Sistem Erıfeksiyonları ve İrıtersisyel Nefropatiler

52- Hemorojik Diatez l|l

53- EKG ye Gıriş l , lll

54- Hipertansiyon

55- Glomerulopatiler l - ll

56- sNll Eleldrolit, Asit Baz Denge Bozukluklan l

57- Kardiyoienik Şok l - ll

58- AterosHerotik Kalp Hastallkları, Anginapektoris

59- Aktİ Böbrek Yetmezliği l - ll

60- Dializ

61- Akkiz Valvüler Kalp Hastallklan, Mitral Darlığı, Mitral Yetmezliği

62- Perikarditler

63- Kollogen Doku Hastahk|an l - ll

81- sM Elekİrolit, Asit Baz Denge Bozukluklarl l

65- Akut Myokard infarktüsu l - ll

65- Akkiz Valvüler l(alp Hast., Aorta, Pulmoner Ve Taiküspit Valvüler Hast,

67. Kİonik Böbrek Yetmezliği l - ll

68- Kollegen Doku Hastahklarl

69- Romatizma| Ateş

70- infehif Endokardit

71- l(ardiyomyompatiler ve Kalp Tümör|eri

72- Böbrek Transdantasyonu

73- Behçet Hastallğl

74- Genel Tartlşma
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

,l- Endometriozis - Adenomyozis

2- Genital sistem infeksiyonlarl

3- Genital organ anomalileri

4_ Patolojik doğumlar

5- Doğum müdahaleleri

6- Trofoblastik hastahklar

7- Dlş gebelik

8_ Gebelİk ve diyabet

9- Gebelik ve kalp hastallklarl

,l0- Pelvik Relaksasyonlar

1 1- Menupause

12- Vulva - Vajen hastahkları

13- cerviks hastahklar|

14- Toksemiler

15- Myoma uteri Ve sarcoma uteİi

16- Endometriumun pfoalgn lezyonları

17- over tümörlera

18- irıfertilite

19- Yenİ doğanın baklmı ve Fötal asİiksi

20- İntrautrin gelişim bozuklukları

2l- induction + Uterusun kontraksiyon bozukluklaİı

22- Anatomik Ve embriyolojik gelişme

23- Menstruasyon fizyoloiisi

24- Gebelik İizyolojisi
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTLM REHBEN

25- Doğum öncesi ve sonrası baklm

26- Ameliyat öncesi ve sonrasl baklm

27- Normal doğum

28_ Erytroblastosis fötalis

29- Pyelitis Gravidarum

30- Placenta previa

31- Dekolman plancenter

32- Genitel Tbc

33- Hyeperemesis

34- Puberte Ve adölesanda görülen problemler

35- Amenoreler

36- Aile planlamasl

37- DisKonksiyonel uterin kanamalar

38- Postpartum kanamalar

39- Gebelihe infeksiyonlar

,ılo- Hidramnios - Kordon sarkmasl

4,ü - obstetrihe şok

42- Abortuslar
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TIP FAKÜLTESİ sĞiriu REIIııN

1- Cerrahi enieksiyonlar ve anemnez

2- sM - Elektrolit dengesi

3- Şok Ve tedavisi

4- Yara iyileşmesi

5- İnguina Herniler

6- Akut karln Ve travma

7- Akut apandisit

8- intestinal obstrüksiyonlar

9- Dudak - Damak yarığı

10- Peritonit

1 1- Kann içi abseleri

12- Karaciğer abseleri

13- Yanlk Ve ıedavisi

,l4- Yanlğln geç komp. Ve tedavisi

15- Özofagus hastallkları

16- Peptik ülser - Fizyopatolojisi

17- Peptik ülserin cerrahi ted. ilk.

1 8- Postgaslrektomi sendromu

,t 9- Mide karsinomasl

20- Üst G.i.s. kanamaları

21- Akut kronik kolesistit

22- Karaciğer kist hidatiği

23- Tlkanma sarlllğl

24 - P oftal hipeİtansiyon
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TlP FAKÜLTESİ EĞİTiM REHBER.

25- Greftler- Flebler

26- cerrahi Cjalak hastahklan

27- Ko|onun bening maling tümörü

28_ Anorektal hastalIklar

29- Pankreaİitler

30- Pediyatrik cerrahi

31- Memenin bening - Maling hasıa|ıklan

32- Tiroid i]ezinın bening - [4aIing hastallkları

33- Alt ekstren,ıite Varisıeri
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TIP FAKÜLTESI EĞiTiM REHBER|

1- Büyüme gelişme

2- SM elektrolit tedavisi

3- Bes|enme

4- YD Ve prematürenin özellikleri

5- Meneniitler

6- Beslenme bozuklukları

7- Akut romaıizmal ateş

8- Aşllar

9- Tbc
,lo- Tbc meneniiı

1 1- Kalp yetmezllği ve tedavisl

,l2- Naltrisyonel anemiler

13- streptokok enfeksiyonlart ve klz

14- Diiieri

15- Erıdokardİtler

16- Miyokardİtler

17- YD sarlhHarl

18- Akut hepatltler

19 Malabsorbsiyon sendromu

20- Metabolik hastahklar

2,|- Peİikardİtler

22- YD tetanozu

23- solİter tümörleri
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TIP F.4KÜLTESL EĞiTiM REHBEN

24- Lösemiler

25- Kronik hepatitler

26- KEamlk ve su çiçeği

27- Kabakulak

28- Döküntülü hastallklar

29- Ansefalİtler

30- Poliomiyelil

31- lmmünolojiye giriş

32- H;potiroidzam

33- Diabeı Ve Keıoasidoz

34- Hipoparatiodizm

35- Hiperparatiodizm

36- Talasamiler

37- lmmün sistem hastallklan

38- Raşitizm

39- Kan gruplan Ve transfer reaksiyonlan

40_ AGN

41- Üst Ve alt solunum yollarl enİeksiyonlarl

42- Akut gastroenıeriıler
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EĞİrİM REHBEN

1- Adli İlbbln tanlml - Dokorlarln adli görev Ve sorumluluklan

2- Kimlik belirtimi

3- Ölüm, Ölüm çeşitleri ve agoni

4- Ölümün erken belirtileri

5- Ölümün geç belirtileri - Ölü morluğu, Ölü katdlğl, Çürüme Ve istisnaları

6- Adli otopsi

7- Birden ölümler

8- Yaralar (Adli travmatoloji)

9- Ateşli silah yaralan

10- Yara iyileşmesi, Adli şifa, Tıbbi şifa
11- Adli raocr diizg,ılennıesi
'12- Yanıklar

13- Elektrik ve yıldıflm çarpması '-'-:'S''

'14- Gebelik

15-Doğum

16- Çocuk duşurme

17- Çocuk öldürme

18- Ahlaka karşl yapllan suçlar (Himen, Livata)
'l9- Seksüel sapıklıklar

20- Adli psikiyatri - cezai Ve medeni ehlİyet

21- Adli toksoloji Ve Toksolo.iik olgularda mete4ral alım Ve laboİatwara
gönderme metotlan

22- laboİaluva|

a_ Lekeler, l(an grupları, Mekonyum

b- Otopsi
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TIP FAKÜLTESİ EĞiTiM RtrHBEN

DöNEM ıv :EĞlTiM pRoĞHAMı

l. stıilar Ye süreleri

iç HASTALIKLAR| .

çocux sıĞı-ıĞı ve HASTAL|KLAnl

GENEL CEHRAHI (1 Hatta lQlp - Damar cerrahisi)

KAD|N HASTAL|KLAHl ve DoĞUM

ADL| TlP

RADYoLoJi

ll. stai Programl

§tajln Ad|

16 EYLüL 91

15 KAslM 91

18 KAslM 91

17 ocAK 92

3 şUBAT 92

3 NisAN 92

9 Hafta

9 Hafta

7 Hafta

6 Hafta

3 Hafta

2 Hafta

6 Nis. 92

5 HNz. 92

Çocuk Sağlığıve
Hastallklarl lll ll

iç Hastahklan ll lll

Hadyoloji, Genel Cerrahi
Kalp Damar cerrahi lll !l

Adli Tlp
Kadın Doğum lllll

3. Radyoloii toplam staj süresinin ilk 2 haftaslnda, Genel cerrahi

ve Kalp-Damar cerrahisi kalan 7. haftada yapılacaKır. staiyerler 6 hafta

Genel Cerrahide, l hafta Göğüs - Kalp-Damar Cerrahisinde eğitim görecek-

lerdir. sta| sonunda Genel cerrahi Ve Göğüs - Kalp - Damar cerrahisinde

ortak slnav yap|lacaldlr.

4. Adli Tıp toplam staj süresinin ilk 3 Haftaslnda, Kadın-Doğum

kalan 6 haftaslnda yapılacaktır.

5. stai slnaüan stajln son 1 Ve/Veya 2. gününde teorik Ve pratik

olarak yapılacaktır.
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TIP FAKÜLTES. EĞİTLM REHBER|

1991 - 1992

iç Hastallklan

Radyoloji

Çocuk Sağlığı ve Hastallklarİ

Genel Cer. Ve Göğ. Kalp Dam. Cer

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Adli Tıp

7 Eylüİ 1992

3 Eylül 1992

4 Ey{ül 1992

8 Eylül 1992

9 Eylül 1992

2 Eylül 1992

saat :9.00

saat :9.00

saat: 9.00

saat: 9.00

saat: 9.00

saat: 9 00
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DÖNEM V



TIP FAKÜLTESL ıĞiriu aaugrü
ORTOPEOİ VE TRAVnİATOLOJi

DERS PROGRAMİ

1- Klnk tanlsl, Sınıflandırı|ması, Klnk belirti Ve bulgulan, Künkıarda ilk
yardım ve genel tedavİ prensipleri, Klnk iyilişmesi devreleri ve etki-
leyen faktörler, Klnk komplIkasyonlarl.

2- Doğuştan kalça çlklğ|.

3- Omuz kuşğı kırık ve çıkıkları, Yumuşak doku travmaları

4- Omuz ekeminin patoloiileri, Omuz çıkığı, Humerus kırıkları.

5- Dirsek ek|emi, Ön kol klnklan (eklem içi Ve eklem dışı kırıklar).

6- El bi|eği kııık ve çıkıklan, El kınk ve çıkıklan.

7- Postürel hastallklar, skolyoz.

8- Üst ekstremite konjenital anomalileri, Tortikollis spine bİfida, Akondro-
plazi, ostoogenezis imperfacta atropripozis multipleks congenita.

9- Alt ekstremite kongenital anomilerden D. Çarpık ayak, D. Coxo vara,
D. Diz çıkığı, D. Metatarus.

10- omurga klnk Ve çlkıklan, Pelvis kırıkları.

1 1- Travmatik kalça kınğl, Femur boyun ve urokanterik klflklar|, cisim Ve
alt uç klrıklan.

12- Diz yaralanmalan, Menisküs ylrtlklan, Tibia klnklan, Ayak bileğ| Ve ayak
kırık ve çıkıkları.

13- Epifiz hastal|klar|.

14- Poliomiyelit.

l5- c. P. obsıitrikal para|İzi ve diğer nöroloiik hastallklar.

16- Perlrerik sinir, Tendon yaralanmalan V, İK ve T. A comp, sendromu.
,t 7- Kemik Ve eklem enfeksiyonları.

1 8- osteoartiküler tübeıkülozlar.

19- Çocuk kırlklan.

20- Kemik tümör|eri.

2,t - Alçı uygulamaları.

22- Ameliyathane pratik

23- Röntgen saall + genel tekrar.
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TIP FAKÜLTESL EĞİTİM REHBEN

1- Derinin hisıopaloloiisi Ve Elementler lezyonlart.

2- Meteria Medica.

3- Deİinin fizyolojisi.

4- Vğneriyen hastallklar.

5- Mantar hastallklan.

6- Deri tümörleri ve prenkanseroz deri hastahklan.

7- [.Jrticaria.

8- Lepra, Deri Tbc.

9- Derinin baheriyel hasıahklan-

1 0- Allerjik dermatozlar.
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TIP FAKULTESI EĞİTİM REHBEN

,l- Nöroanatomi Ve loka|izasyon.

2- Nörodiagnostik yöntemleİ.

3- seİebrovasküler hastahklar.

4- Epilepsi.

5- Koma.

6- Demans.

7- Periferik nöropatiıe..

8- Myopatiler,

9- Ataksiler.

10- Tremor.

1 1- Vergito.

12- Başağnsl.
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TIP FAKULTESI EĞİTLM REHBEN

1- Fizik ıedavi rehabilitasyon kavraml.

2- Flzik tedavide kullanılan iedavi yöntemleri ve fiziksel ajanlar.

3- Hemipleji rehabilitasyonu.

4- Parap|eji rehabilitasyonu.

5- Romatizmal hastalıklann genel özeılikleri Ve slnfialüdlrllmasl.

6- Romatoid arthrilis Ve rehabilitasyonu-

7- Ankllozon spandilitis ve rehabilitasyonu.

8- Deienerativ osteoartritis Ve rehabilitasyonu.

9- ortopedik Ve travmatolojik hastalıklann rehabilitasyonu.

10- Bel ağnsı sendromu ve rehabilitasyonu.

1 1- Periferik facİal paralisiler ve rehabilitasyonu.

1 2- Noııartiküler romatizmalar Ve rehabilitasyonu,

13- Poliomiyelitis ve rehabilitasyonu.

14- cerebral palsy ve rehabi|itasyonu.
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EĞİTİM REHBEN

1- Psklyatriye giriş, Tarihçe.

2- Ruh sağlğl kavraml.

3- PskiyatrHe slnfandlrma.

4- Pskiyatrik bozuklukların tipik işaret Ve bo|ırtileri.

5- Hasta - Hekim ilişkisi.

6- Ruhsal gözlem.

7- Güdülemeli davranış.

8_ Enge|leme, Çatlşma, Anksiyeıe.

9- Benliğin savunma düzenekleri.
,l0_ Psikanalitik kuram (ruhsal aygıt).

,l1- Ruhsal - Cinsel, Ruhsal - sosyal gelişim dönemleri.

1 2- Şizofrenik bozuk|uklar.
,l3- Paranoid bozukluklar.

14- Affektif bozukluklar.

15- Nevrotik bozukluklar (Bunaltl boz., Panik boz., Fobik boz., obsefik
kompulsif boz., Konversiyon boz,, somaıoİorm boz., Hipokondria-
zis, D|ssesiyatff bozuklukla4.

16_ organik mental bozukluklar.

17_ Çocukluk çağl ruhsal bozukluklan.

18- Acil psikiyatİi,

19- Genel tlpta psikiyatri.

20- Antipsikotikler.

21- Antidepresifler,

22- Antianksiyete ilaçlarl.

23- Lityum tuzlaİl.

24- EKT (elekİrokonvülsif tedavi).

25- Psikoterapileİ (bireysel, grup, aile).

26- Davranlşcl teknikler.
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rIP FAKÜLTES| EĞİTİM REHBEN

1- KBB Muayene yöntemleri Ve işitme fizyoloiisi,

2- Dlş kulak yolu hastahklafl,

3- Akıİ Ve kronlk orta kulak enfeksiyonlan,

4- Enfektifotojen komplikasyonlar,

5- oKE, otoskleroz, Presbiakuzi, Akustik travma, ototoksisite,

6- Prelinguistik dönem işitme kaylplarl Ve Kongenital kulak malformas_

yonları.

7- Denge fizyolojisi.

8- Vertilinöz hastahklan (Meniere hastallğl, Vertibüler nörinit, BPV,

Temporal kemik trak, Labirentit, Akusıik norino),

9- Akut ve kronİk rinit|er, Nazal polipler,

1 o- sinüzİtler ve komplikasyonları,

,t 1- Epistak§is ve septum daviasyonlan,

12- Nazofarenks hastahklan (Ad, Hii,, Aniiofibrom, Nazofarenk ca),

13- krenks hastalıkları Ve Trakeostomi,

14- orofar€nks hastahklan ( A, ve Kr,, Tonsillit, Komp" Ludwing aniinİ,

Vincent anlini, TonsilleKomi Ve AdeniodeKomi),

15- Tükrük bezi hastahHarl.

,t 6- Fasial paraliziler.

17- 8oyunda kitleler Ve aylncı tanl i|keleri,

18- Maksillo - Fasia travmalar,

19- oral kavitenin mukozal lezyonlarl,
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TIP FAKÜLTESİ EĞiTjM REHBERI

1- Göz anatomİsi.

2- Göz muayene yöntemleri.

3- Refraksiyon kusurları.

4- Kapak hastahklan.

5- Konjonhiva hastahkları.

6- Göz yaşl yollan hastahklarl.

7- Kornea hastahklarl,

8- orbita hastahklan.

9- KataraK.

10- Uvea hastallklarl.

1 l - Glokom.

,l2- 
Şaşlllklar.

,l3- Travmala. ve göz içi yabancl cisimleri,

14- Dekolman ve göz içi tümörleri.

15_ optik sinir hastallklan.

,l6- sistematik hastallklar Ve göz bulgulan.
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TIP FAKÜLTESİ EĞirİM REHBEN

1 - Nöroşirürji'de teşhis meıotlar|.

2- Kaİa travmalan.

3- Spinal travmalar.

4- Beyİn tümöder;.

5- spİnal tümörler.

6- servikal, torssik Ve lomber diskler.

7- Beyin Ve omuriliğin vasküler hastallklarl

8- Konienital anomaliler.
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

1- FM Ve somptomlar|

2- Üroradyoloji

3- Kon|enital anomaliler

4- Nonspeslfik enfeksiyonlar

5- Genitoüriner Tbc

6- Gonore

7- Genitoüriner travmalar

8- Böbrek tümörleri

9-BPH

10_ Prostat ca

1 1- Mesane Tmr

12- Testis Tmr

13_ Taş hastahğ|

14- inlertilite

15- intraskrotai kit|eler

16- inmemiş lesıis

17- obstürüksiyon ve Staz
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TIP FAKÜLTESL EĞiTiM REHBEN

96

ANASTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALİ
TEORİK VE PRATİK DERS PROĞRAMİ

l- Prİıtik uygulama
- Anesteziyoloiiye ghiş

- Preanestozik Vızit

2- Pratik uygulama
- Dengeli anestezi

- İnhalasyon anestezi

- preanesıezik vizıt

3- Pratik uygulama
- Kas gevşeticileri

- Spinal epidural anestezi (sEMiNER)

- preanostezik vizit
4- Pratik Uygulama

- Hipertansiyon ve anestezi

- Kardiyopu|moner arest ve resüsitasyon

- preanestezik vizit

- Premedikasyon

- Endotrakeal entübasyon

- preanestezik vizh

5- Pratik uygulama
- Anestezi slraslnda görülen komplikasyonlar

- oksijen tedavisi

- preanostezik vizit

6- Pratik uygulama
- Post-op anestezi komplikasyonlan

- Lokal anestezi

- preansstezik vizit
7- Pratik uygulama

- Sıvı e|ektrolik ve }(an trans{üzyonu

- Lokal anesteziHer Ve etki mekanizması



TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBERİ

,l - Akuı viral hepatit

2- salmonella enİek§iyonlan

3- Menenjitler

4- Staphylococcus enfeksiyonlan

5- streptococcus enfeksiyonlarl

6- Şarhon

7-s ma

8- Tetanoz

9- Tüberküloz

l0- Brusellozis

1 1 - Akciğer enfeksiyonlarl

12- sepsis

13- Akut ishaller

14- Kuduz
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN

12 HAZ|RAN

17 HAZ|RAN

18 HAZ|RAN

19 HAZiRAN

22 HAZ|RAN

23 HAZıHAN

24 HAZiRAN

25 HAZiRAN

26 HAziRAN

29 HAZ|RAN

30 HAziRAN

1992 CUMA

1992 çARşAMBA
1992 PERşE MBE

1992 CUMA

1992 PAZARTESi

1992 SAL|

1992 ÇARşAMBA

1992 PEHŞEMBE

1992 OUMA

1992 PAZARTESj

1992 sALl

GÖz HASTAL|KLAR|

K.B.B
oRToPEDi

DERMATOLOJi

ANEsTEzi

FTR

NönoLoJi

NÖRoŞiRüRJi

iNTANiYE

üRoLoJi

PsİKiYATPi

l0l

1991 - 1992

DERS YİLl DÖNEM V BÜTÜNLEME
slNAV TARıHLER|

l0l
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TIP FAKÜLTESİ

DoNEM Vl

Dönom Vl. oniki ay süre ile mezuniyet öncesi internlik (Aile He-

kimliği) eğiıimi görür. Bir y|lhk eğitim süresi içinde internler aşağda gösteri-

len klinik dallarlnda denetim alılnda akıif olarak Verilen göreüeri yapmakla

sorumludurlar.

Başlanglç: 1 Temmuz 1991. Bitiş : 30 Haziran 1992

süresi

1. Acil cerrahi

2 Çocuk sağllğlVe hastahklarl

3. Kadln hastahklar| Ve doğum

4. İç hastalıklan

5 klrsal hekimlik

6 psikiyatri

7 Elehi'

2ay

2ay

2ay

2ay

2ay

1ay

1ay

Toplam 12 ay

1 _ AciL CERRAHı

intern doktorlar Acil serviste acıl hastalaı,la bizzat ilgilenirler.

Acil servise gelen hastaya ilk müdahaleyi yaparlar ve müşahadelerini

alırlar, Daha sonra hastanln ilgili olduğu servisin konsultasyonuna Vakayl

takdim ede.ler. Acil servisıe 24 saat süre ile nöbet tutarlar. Mü(akip 24

saat istirahat ederler. Yine iki ayllk stajlan süresince kendile.inden Acil
Hastalıklarla ilgili en az bir seminer hazlrlamalarl istenir. Acil cerrahi

stajlnln 1 ayl Acil serviste, 1 ayl cerrahi kliniklerinde yaplllr.

10l

EĞİTLM REHBEN

Staj yapllan bölüm



TIP FAKULTES| EĞİTLM REHBEN

2 - çocuK sAĞLıĞı VE HASTALıKIARI

Bu Anabi|im Dalırıda lntem hekimler pediatrik acil, lntaniye,

Yeni doğan servisi, Podhtri servlsi ve poliklinlk çalışmalanna aktiİ olarak

katlllr|ar. 16 yaşın alİndaki tüm acll vakalann ilk acil mü$hadelerl in-

temlertaraflndanallnlrVekonsültanhekimgdan§lllr.Polik|lnikİeveacil
serviste yaklaşlk olarak bir ay kadar görev Verilir, internler ayrıca servis

nöbeti tutturulur.

Yukarıda ki göreüeri dışırıda vaka takdimi, seminer|er Ve

korıfgranslar, Rontgen ve patoloji toplant|larlna katlllr|ar,

3. KADıN HASTALıKıjBı VE DoĞuM

irı ayıı staj süresinin yaklaş|k olarak 3 - 4 haftasl poliklinik

çalışmasl. 3 haftasl servisıe aKiİ olarak hasta baklml, 1 - 2 hanasi da

tnvay odasında doğum takibi şeklinde geçmektedk,

Klinik çallşmalarl dışında nöbetlerg kalan internler, seminer

hazlrlama Ve seminer dinleme, mekale saatine iştirak etme, konsültasyon-

lar Ve vaka takdimlerine katllma gibi göreüeri üstlenlrler,

4. iç HASTAL|KLAR

internler kiinik ve polikliniğinde çahşmalara katllıdar, Aldif olarak

servis çallşmalan dlş|nda gece nöbetine katıhrlar, Makale saaıi, Vaka tak-

dimi, rontgen Ve patoloji saati, seminer ve konleranslara katlllrlar Ve gere-

kirse buralarda aKif olarak görev all,ü,rl

5. KlRsAL HEK|MLiK

Halk Sağlığl Ana Bilim DaIı Başkanlığı denetiminde, intern öğren-

ciler iki ay süre ile klrsal hokimlik staiini yapar, Bu süre zarflnda öğrenci,

bir sağlık ocağlnda kahr. intern doktorlari

a)- ocak çahşmalarlna katlhrlar Ve kendilerine Verilmiş olan in-

ternlik dosyaslndaki programı uygular.

b) Ocak heklmi, böge başkanı, hastane uzmanları ile gerekll ko-

nulan tartlşldar.
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TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM REHBEN
c) Devamll olarak bk sağllk ocağ|nda kallrlar.

d) Bilim dalı öğretim iiyeleri ile ıarıışmalara kat ürlar, seminerler
hazııladar.

e) Halk Sağiığı ile ilgili konulaıda bk çalışma raporu ve
araışhrmayı bilimsel kunllar çerçevesinde hazıılarlaı.

0 Heİ hafta sonu saha çallşmalarl Ve akademik çallşmalara
ilişkin konularln tartışlldlğl Ana 8İlim oall toplantlslna katlhrlar,

g) Adli Hekimlik|e ilgili olarak bilgileri Ve bu arada geçici Ve
kesin rapor yazmayl öğrenider.

Her inlern doktorun bulunduğu sağllk ocağlnda 8 hafıallk sürenin
sonunda çallşma sonuçları sorumlu eğitim yöneticisine teslim edilir.
Dos-yalar |ntern hekimin eğiliminden sorumlu hekimi Ve Anabilim Daıl
Başkanhğınca değedendirilir.

6. PsiKıYATRı

Ai|e hekimliği içinde 1 ayllk bir dönemi kapsar. Bu bir ayllk stai
döneminde internler klinik nöbetlerine katlllriar. serviste yapılan vaka
toplantllarl Ve hasta Vizitlerine katlllrlaİ, Kendileri bizzat hastalarl
hazırlarlar. seminerler hazırlarlar. Stajlannln ortalama olarak yarlsİnl poli-
kliniKe hasta muayenesı ile geçirirler,

7. ELEKTiF

l0-1

1 ayllk bir staj dönemidir, Eleh|f staj, intern öğrencilerin istediği
bir dalda yapabilmekle bidikte ilgili Anabilim Dalının Ve koordinatörlüğün
görüşü ahnmaktadıf. Elekti' çahşma bütün Ana Bilim Dallarından
birinde yapılabilmekle biriikte, özellikle aşağda gösterilenAnabilim
dallanndan birisinde yapabilir.

- Anesteziyoloii Ve Reanimasyon Anabilim Dah

- oeİmatoloji Anabilim Dall

- Genel ceİrahi Anabilim Dall

_ Fizik Tedavi Ve Rehabi|itasyon Anabilim Dalı

- iç Hastahklan Anabılim Dall



TIP FAKÜLTESİ EĞİTLM REHBEN

- K. B. B. Anabilim oak

- ortopedi ve Travmatoloii Anabilim Dah

- Psikiyatri Anabilim Dalı

- Radyodlognostik Anabilim Dalı

- Halk Sağlığı Anabilim Dalı

- Üroloji Anabllim Dalı

- Nöroloii Anabilim Dah

- Nöroşirürii Anabilim Dalı

- Göz Hastalık|arı Anabilim Dalı

- Çocuk sağhğl Ve Hastahklan Anabilim Dah

- ı(adln Hastahklarl ve Doğum Anabilim Dalt

- Patololi Anabilim Dall

- Göğüs - Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

- Göğüs Hastahklan Anabilim Dah

- Klinik Biyokimya

- l(inik Mikrobiyoloji
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VE

KARARLAR



TIP FAKÜLTESİ yöt ı rrur,rj r VE KARARIIIR.

BoLUM l

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amaci, Cumhuriyet üniversiıesine
bağh Fakülte Ve Yüksekokullarda eğitim, öğretjm Ve slnavlarda ılyulacak
ortak ilkeleri sapıamaktır. Cumhuriyet Üniversitesinde uygulanan eğitim,
öğretim Ve slnav esaslarl 2547 saylh Yüksekoğretim Kanunu Ve ekle.iyle
bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Aumhuriyet Üniversitesine
bağlı Fakülie ve Yüksekokulları kapsar,

Tanımlar

Madde 3 - a) Ön Lisans : ortaöğretime dayall en az 4 yarly llk
bir programl kapsayan, ara insan gücü yetiştarmeyi amaçlayan Veya bir
lisans programının ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdk.

b) Lisans : oüiaöğretime dayalı en az 8 yanyllhk ya da ön lisansa
dayalı en az 4 yanyllhk bir programı kapsayan yükseköğretirndir. Tıp
fakültesinde ise eğitim, öğretim 6 ylllık olup, yüksek lisans düzeyindedk,

BoLuM ıı

Kaylt ve Kabuı

Madde 4 - Öğrencilerin üniversiteye kayt ve kabulleri için aşğı-
daki koşullardan birine uymaları gerekar ;

a) Öğrenci Secme ve Yedeştirme Merkezi tarafından düzenlenen
merkezi sınavda yeterli puanl almlş olmak.

b) YaMncı uyruklu öğrenciler için ÖsYM taraflndan açllan sınavl
kazanmış olmak.

l09

ı'ı.., ,::.ı.:..,ı,,ğU[iHUnİVEt ,Üll' - *li*§i , ' .

eĞiıİıı;,öğnEriıı ve §|NAV,YöNETM EıİĞ ı



TIP I-AKÜLTESL Y0NETMELLK W KARARL ,R

c) Ön kayrtta öğrenci kabulünde yete;li puarla sahip olrnak.

d) Yatay ve dikey geçiş|erde gerek|i koşullara sahip dmak.

Kayıt İşlemleri

Madde 5 - Kesin kayt lşlemleri ÖsYM taratlndan tespit edilen

belgelerle,yine ÖsYM tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay ve Dikey Geçışler

Madde 6 - a) cumhuriyet ÜnMersttesine bağlı öğretim kurumları-

na gorek bu üniversitenin öğretim kurumlanndan, gerek başka üniversite-

lerden yapılacak yatay geçişler, yürürlükleki "Yükseköğretim Kuıumları

Arasındaki Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslanna ilişkin

Yönetmelik" esaslarlna göre düzenlenir. Adı goçen yönetmelik hükümleri-

nin uygulanabilmesi için, her fakülte ve yüksekokulun yönetim kurulu tara-

flndan belirlenecek kontejanlar, ders yılının başlamaslndan en geç bir ay

önce rektörlüğe bildirilir.

b) Me§|ek Yüksekokulu mezunlanndan her programın en başrı-
ll ilk 06 ,10'u, başan notu orlalamalan en az 70 olmak kaydryla, meslekleri

ile ilgilı bir dalda lisans düzeyinde bir öğretim programlna kayİt olabilirler.

Ancak burıdan faydalanabilmek için yüksekokuldan mezun olduktan

sonra branşl ile iıgili bir alanda en az ikl y çal|şm§ olmalan gerekir. Bu

eürencilerde yukarıda (a) fıkrasındaki konteian kapsamında yer alıdar.

Bunlann hangi §lnıfa kabul edilecekleri ve bunlara uygulanacak eğitim,
(tretim programl, o öğretim kurumunun yönetim kurulunca belirienir.

BoLUM llı

Eğiıirn vğ oğretim Esaslarl

Madde 7 - Fakailte ve yüksekokullarda, ilgili kurulİann karadan

ve reıdörlüğün onayl ile Yükseköğretım Kurulunun (YÖK) saptayacağı
ilke|er çerçevesinde, öİga!n, yaygln Ve açlk öğretim ile her tüılü eğitim Ve

öğretimyapllabilir.

Unavefsitenın Aç,hş Tarıhi

Madde 8 - cumhurıyet Üniversitesine bağh fakülte ve yüksek-

ll0



TIP FAKÜLTESL YÖNETMELİK VE KARARIAR

oku||arda eğitim - öğretim her yıl ekim aylnln ilk haftaslnda, Universite

senatosunun belirleyeceği bİr günde akademik törenle başlar, Ancak t|p

fakültesinde eğitim - öğretime bu tarihüen önce de başlanabilir.

Eğitim ve Öğretım Dönemleri

Madde 9 - Eğİtim ve öğretim dönemleri, güz yanylll Ve bahar yarı

yılı olmak üzere iki yarlylldan oluşur, Her yarıyıl, 70 eğitim - öğretim

gününden az olmamak üzere her ders yılı başında Üniversite Senatosu

tarafından belirlenk. cumartesi, pazar Ve resmi tatil günleriyle, yan yll

sonu ve biitünleme sınav günteri, bu sürenin dışındadır, Güz yanyıl

bitimindeki slnavlardan sonra eğilim Ve öğretime en az iki hafta ara Verilir,

Her fakülte ve yüksekokulun, yılhk eğitim, öğretim Ve slnav takvimi yetkili

kurullannda kararlaştırllarak, o yı|ln Eylül ayı içinde reldödüğe bildirilir,

Eğitim ve Öğretım süreıeri

Madde 10 - Öğrenciler, 2 yllllk ön lisans öğrenimini 4 y|lda,

4 y|lllk lisans öğrenimini 7 yllda, 5 yıllık eğitimi, öğretim programını 8 yılda,

6 yıllık eğim, öğretim programınt 9 ytlda tamamlamak zorundadıılar,

Bir eğitim - öğretim programlnda başarısız en çok üç ders kaldlğl

takdirde, bu süreler aşllabilir Öğrenciler, ek süreler sonunda üç dersten

ka|dıklarl takdirde, son sınıf Veya araslnffta olduğuna bakılmaksızın

2 yarıyıllık ek süre İanınlr. Bu süre sonunda sadece bir dersten kalan

öğrenciler üç yıl süre ile açllan yarlyll bütünleme slnavına katllabilirier,

Yükseköğretim kurulunca esaslar! belirtilen haklt Ve geçedi bir

neden olmaksızın yukardaki koşullan yerine getirmeyerek öğenimini ta-

mamlamayan Veya tamamlamayacaklan anlaşılan öğrencilerin kUrumlarl

ile ilişkileri kesilir.

ÖğreİimDili

Madde 11- Üniversitelerde dersler Türkçe olarak Verilir, ancak

yabancl dil Ve edebiyatlarla ilgi|i bölüm Ve anabilim dallannda dersler,

gerekli görüldüğü ölçüde ilgili yabancl dille Verilebilir.

ÖğretımBırimi

Madde ,12 - Üniversıtede ders|er kuramsal Ve / Veya uygulamal|

u1



TIP FAKaLTES| YONETMELİK VE KARARLÜ|R

olarak yürütılür. Öğretim biriml kredidir. Bk yanyllda, haftallk ders

progrrımlnda yer alan kuramsal dersıerin her saati 1 krsdi, laboratuvaria-

nn 4 s:ıat kadan 1 kredi, 5 - 8 saat arasl 2 kİdi, problem çözümÜ, arazi

çallşmalan, bitirme ödevi / ıezi Ve proje gibi uygularnak çallşmalann 2

saati 1 kredi olarak değer|endirilir. Bir ders hem kuramsal, hem de uygula-

mall çahşmay| içeriyorsa, bu iki tür çahşrna için hesadanacak kredilerin

toplaml, o dersin kredisini oluşturur. Toplam mezuniyet kİedisi, her

fakülte ve yüksekokulun kendi yönergelerinde belirtilir.

BöLüM v
Öğrencl §tatüleri

Madde 13 - Ünivershede tam zamanll öğrencilik esast|r. Bir

öğrencinin haftada alacağ| derslerin suresi 36 saatı geçemez. Tokrar ders-

lorl Ve uygulamalar haftahk 36 saat azımi tüann içindedir. Öğrenciler her

yanyll/yll başrıda ders proğramınl yaparken, öncdiHe geçen yıllardan

başansP oldukları dersıeri, daha sonra danışmanınln da önerilerini göz

önüne alarak, o yanyllda / y|lda açlllp alabileceği dersleri "Ders Kayıt Fişi"

ne yaızar. Ders kayİ fişinin, harç makbuzunun, ders kartlar|nın ve gerekli

görülen diğer belge|erin, akademik takvİmde belirtilen süre içinde ilgili

yerlere teslim edilmesi zorunludur. Bu işlemleri yönetim kurulunun kabul

edeceği bir özürü olmaksPln zamanlnda bitirmeyen eığrencinin başVurusu

kabul edilmez. Öğrenciler, her yanyıl başında kayıt yenilemek zorundadır.

}üyıt yenilemeyen öğrenciler o yanyll / yd, eğitim, öğretime devam edemez

Ve bu süre, eğiıim öğretim süresinden sayllır.

Özel Öğrenci

Madde 14 - En az lise mezunu olup, belirll konularda bilgilerini

arüırmak isteyenler, deİs sorumlusu Ve ilgili birim yöneticisinin uygun

görüşü ve yönetim kuru|unun karan ile, her yanyılda ençok iki derse özel

öğrenci olarak gkebilir. Bu öğrencilere, not, kredi ve diploma ver|lmez.

Ancak istendiği takdirde izlediği dersleri belirten bir belge Verilebilir.

Dersler

||2

Madde ,l5 - Dersler, bir yanyll veya iki yanyıl siireli olarak



TIP FAKÜLTESİ yÖı,ıırurrir W KARARLAR

düzenlenir. Fakülte ve yuksek okul kurul|arı, Yüksek öğretim kurulu tarafln-

dan her yarıyıl için tesbit edilen derslere ve belirlenen ilkelere göre,

programlarına koyacakları ders ve uygulamalan: aynca haftalık programa

bağlamayıp sürekli okutulacak derslere, uygulama Ve staj|arla ilgili düzen_

lemeleri yapabilir|er Ve Reldörlük onaylna sunarlar. Fakülte Ve yüksek

okul|ar, gerekirse ön koşullu derslerİni özel yönetmeliklerinde yada

yönergelerinde belirtirler.

Danlşmanlar

Maddi 16 - Öğrencilere, eğitim Ve öğretim konularlnda

karşılaşacaklarl problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders ylh

başlamadan önce, bölüm başkanlarınln yazılı önerisi göz önüne allnarak,

İakülte ve yüksek okul yönetim kurullarınca, ilgili bölümün öğretim ele-

manlarl araslndan danışmanlar göreüendirilir.

Danışmanların göreMerine ilişkin ilkeler, Fakülte / Vüksek okul

kurullan taraflndan ayrıca belirlenir,

Devam zorunluluğu

Madde 17 - a) Folklor, sportiİ, Külİürel ve bilimsel faaliyetler gibi

alanlarda üniversiteyi temsil eden öğrenciler hariç, her öğrenci, kuramsal

derslerin en az o/o 7o'ine, uygulamaların en az % 8o'ine katılmak zorunda-

dlr. Bu koşu|u yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yanyll / yılsonu ve

büünleme s|navına giremez. Kuramsal ve uygulamalı kısımlan ayrdmayan

dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi değerlendiri-

lir.

Ders sorumluları, ad okuyarak, imza topiayarak ya da uygun bir

başka yöntemle, her ders için yoklamalaİ| yaparak yoklama defterini

işlemek zorundadır. Bu yoklama defterİeri ve listeleri en az iki yll saklanlr,

b) Bir öğrenci almış olduğu her hangi bir mesleki seçmeli ders-

ten başansız olduğu İakdirde , isterse bunu izleyen yllda ilgili yönetim ku-

rulunun karanyla yerine başka bir seçme|i ders alabilir.

İzin

Madde 18 - Yükseköğrenim kurulunun 83/36/363 kararı ile

r13



nP FAKÜLTESİ yöwnrunrir VE KARARLAR

belirnenen hakll ve geçeıli nedenler sebebiy4e öğrenime devam edemeye-

cok öğrenciler, başVurduklan takdirde, ilgili Fakülte Ve Yüksekokul

yönetim kurulunca bir veya iki yanyll izinli sayılabiliı,ler- Öğrencinin daha

önceden kabul edilir haRı ve geçerlİ nedeni devam ediyorsa, ilgi|i

yönetim kurulunca tekrar izin Verilebilir: ancak bu izin, üst üste iki defadan

lazla olama,-. Öğrencinin mazereti nedeniyle izinli olduğu bu §üreler, eğitim

- öğreıim süresine sayılmaz-

Sınavlar ve Başarı Notu

Madde 19 - a) Üniversitede başan, dersin özelliğine göre yazıh,

sözlü ya da uygulamalı olarak yapılan sınavlar ile saptanır, Varsa stai,

proie, bitirme tezi Ve diploma çalışması gibi özellİği olan çalışmalar, ilgili

bölüm veya anabilim dalınca değerlendkilh , Dönem sonu sınaüan her

yarıyılın sonunda: iki yanyllı kapsayan dersierin slnaMan ise, bahar yanyılF

nln sonunda yapll|r.

b) Her ders için, her yaryllda bir ara slnav yapılır, Bir günde bir-

den fazla ara slnav yapllamaz . Ara slnav sonuçları, slnav yaplldlğü tarihten

itibaren iki hafta içinde duyurulur. Ara sınava girmemiş olanlar, mazeretle-

rini en geç 7 gün içinde Dekanlığa veya Yüksek okul müdtirlüğüne başvu-

rarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtilcen sonra yapılan başVurular

kabul edilmez. Mazeretleri Yönetim Kurulunca geçerli bulunanıar, Dekan-

hkca (Yüksekckulıarda Müdüriükce) tesbit Ve ilan edilen tarihte mazereİ

sınavına alınırlar. Sağlık kurulu ya da doktor raporu sunulması devamlılık

yükümlülüğünü of€dan kaldlrmaz. Ancak ilgili yönetim kurulu karan ile

öğrencinin raporlu bulunduğu sure içinde giremediği ara sınav hakları saklı

kahr. Folklor, sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda üniversi-

teyi temsil eden öğrenciler , faaliyetleri slraslnda giremedikleri ara slnav,

yanyll / yılsonu slnavl Ve btitünleme slnaüanna Fakülte / Yüksekokul Yö-

netim kurulunun belir|eyeceği tarihlerde girer|er.

c) Bir dersin sınavına girebilmek için:

- o derse kayıtlı olamak,

- o derse devam etmek

- o dersin uygulamalannl başan ile iamamlamak gerekir,

- Yanyll / yılsonu ve büünleme sınaMarında allnan not enaz 50

olmaldır.
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d) Yany|l / yılsonu sınaüarında başansız dan öğrenciye, aynı sı-

nav döneminde olmak kaydly|a, başarıslz olduğu her ders için bir bajtun-

leme slnav hakkl ian|nlr.

e) Başan notu, Tlp Fakültesi dlşlndaki Fakülte Ve Yüksekokullar-

da, ara sınav notunun % 30'u ile yanyıl / yllsonu notunun % 70'i toplana-

rak hesaplanır.

0 Yanyll / yılsonu veya bü(ünleme slnav sonunda bir dersten

başarılı sayılmak için, bu şekilde hesaplanan noİun, en az 50 olmasl şart-
tır.

g) Yanyıl / yılsonu veya bi.İünleme sınavlnda 60 ve daha yukarl

not alan öğrencinin, ara sınav notu, eğer başan notunu yükseltecekse he-

saplamaya katlhr. Aksi halde, yanyıl / yılsonu ve ya btİünleme slnavlnda

aldlğı not, başan notu olarak kabul edilir.

h) İki yany|t devam eden derslerde, yapılan ara sınavda alınan

notlann ortalaması, o dersin slnav notu olur,

D Tlp fakültesinde entegre sistemin uygulandığı slnİflarda, ara sl-

nav not ortalamas|nln başarl notuna katk§l %60 dlr.

k) Atatürk ilkeleri Ve İnkilap tarihi dersinde her yarl yll birer ara

slnav , yd sonu slnavl ve bii,tünleme slnavl yaplhr.

- Türk dili derslerinde, her yarıyıl birer ara sınav yapılır ve öğren-

cinin başn durumunu bu arasınavların ortalama$ alınmak süretiyle,

başanlı - başansE olarak değerlendirilir. Başanslz olanlar bütünleme slna-

vına girer|er.

- Beden eğitimi Ve Güzel sanatlar dersleri için, ara sınav yd sonu

slnau ve btitünleme sınavl yap|lmaz. Öğrencinin yıl içindeki, derse devamı

çalışmasl, iig|si Ve gösterdiği gelişme gözönüne alınarak, başrı durumu

belirlenir.

l) Bir dersin, kayn, devam, uygulama, slnav Veya bütünleme

şart|anndan birini yerine getirmeyen öğrenci, o dersi tekrar eder. Öğrenci

bir dersin tekrannda ;

- Derse kayİt yapt|nr.

- Devam şartlnln yerine getirmemişse, derse devam eder

- Başarl§lz olduğu uygulamalara kat|llr.
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- Açılacak s|naüara girel.

Tekrar edllen derslerde o dersin başan notunun hesaplanmasln-
da, dersin tekıar edildiği dönemdeki arasınav notunun katkısı dikkate alF
nlr.

m) Bütünleme slnavlnln sonuçlarl, ilan edilmeden önce Fakülte
ve Yüksekokullarda Yönetim Kurulları, her ders ile ilgili başan durumunu
gözden geçkir; gerektiğinde yeniden incelenmesine karar verir ve so-
nuçlan duyurur.

Sınavın Duyurulması

Madde 20 - Yanyl - içi ara slnav tarihleri, dersler başladıKan
sonra 15 gün içinde, ilgi|i bolümlerce; yarüy| sonu ve büünleme sınaüarF
nln yapllacağl gün, saat Ve yer enaz bir hafta önceden ilgili Fakülte Da-
kanlğl Ve Yüksekokul Müdürlügünce öğrencilere duyurulur.

S|navda kopya yapan ya da kopyaya yardım edenler ile sınav
kağıdının incelenmesi sırasında kopya yaptığl ya da yardım ettiği anlaşllan-
lar, o sınavdan "sİflr ahrak başarlsE saydlrlar Ve haklannda disiplin so-
ruşturması açlllr.

Her türlü slnav evrakl, en az iki yll Dekanlık ve YiiLsekokul Mü_

düdüğünce saklanlr.

Notlar ve Değeİlendiİme

Madde 21 - 8aşan notlarl, 100 üzerinden Verilir. Başan notunun
kesirli çlkmasl halinde, notun buçuk Ve fazlaları bir üste, daha küçükıeri
alt tam saylya tamamlanır, Aynca notlar, istenildiğinde derecelede de ifade
edilir.

NoT DEREcEsi ANLAMl

85 -100

65_84

50 -64

0_49

Pekiyi

iyi

orta

zayü

Geçer

Geçer

Geçer

Geçmez
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Ders puanlarl ve Akademik ortalama

Madde 22 - Bir dersin kredisi ile dersten allnan notun çarpıml o

deısin puanını verir. Öğrencinin Fakülte ya da Yükşekokula kayrt olmasln-

dan itibaİen aldığı ve başrdığl tüm dersıerin puanlarının top|am|, toplam

kredi miktanna bölünerek "akademik oİtalama" hesaplanır. Bölme İşlemi,

Virgülden sonra iki basamak yürütülerek yaplllr.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23 - Öğrenci sınav sonuçları hakklndaki yazll| itirazlnl

sonuçların ilanından sonra en geç 7 gün içinde ilgili birime yapabilir. Bu
itiraz, ders sorumlusuna iletilir; maddi hata Varse gereHi not düzeltmesi
yapılır.

Kaylt silme

Madde 24 - Aşağdakİ haİlerde, öğrencinin kaydı silinefek Fakülte

Ve Yüksekokulla ilişiği kesilir.

- Ek süreler sonunda öğrenimin tarnamlanmaması Veya tamam-

lanamayacağının kesiıdeşmesi durunıurda.

- Fakülte ve Yüksekokullardan çıkarma cezasl alması durumın-
da

Yükseköğretim Kurulunun 83\36\3aj sayılı kararı ile hakh ve ge-

çerli nedenlerle kayıdı silinme durumuna düşenlerin, haklan sakh tutu|ur.

Bunlara, yönetmeliğin başan ve deııam koşullarlna ait hükümleri yerine

getirmek üzere, gerekli siire verilir. ilişiği kesilme durumunda bulunan

öğroncilerin Ii§te§i, Öğrenci İşleri Daire Başkanhğınca, i'gili Fakülte Dekan-

lığı veya Yüksekokul Mijdüdüğtlne bildiri|ir.

Diplomalar

Madde 25 - Faküiie Ve Yüksekol.u|lar taraflndan Veİilecel( daplo-

malar, özel işretler, renkler konrrıak Ve ünvan belirtmek kaydıyla ön li-

sans ve lisarıs düzeyinde, cumhuıiyet Üniversitesinin bijtün k,Jrumlarlnca

müşterek olmak üzerg düzenleni.
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Diplomaların Ön Yüzü

- Öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi, numaftısı ve bu yö-

netmeliğe uygun olarak çekilmiş totoğrafl (Fotoğraİ cepheden) sakalsız,

başaçlk, güneş gözlüksüz çekilmiş oıacaKlr.

- Ön lisans ve lisans düzeyirıde k)lümü, li§ans dalı ve ünvanı.

- Fakültelerde Dekan Ve Rektörün, Yüksekokullarda Müdür Ve

Rehörün (Fakült€jlere bağh Yüksekokullarda Müdür, Dekan Ve Rektörün)

imzaları bulunur. Oip|omaya mezuniyet derecesi yazılmaz.

Daplomanln Arka Yüzü

- Doğum yeri ve tarihi, baba adı, uyruğu, fakülte numarası gibİ,

öğrenci kimliğiyle ilgili bllgiler yer alır.

- Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç 1

yıl içinde düzenlenır.

Dip|omalar seri numarası ile senatonun tesbit ettiği şekilde rek-

törlükce hazlrlanll. Yazllü çinl mürekkebi ile yazlllr. Fotoğrafln üzerine

soğuk damga baslhr, Diplomalar hazlr,|anlncaya kadar öğrenciye, istediği

takdirde Öğrenci işleri Dake Başkanlığlnca hazıdanan ilgili Dekan Veya

yüksekokul Müdürünün imza§lnl taşlyan bk "Çıkış Belgesi" imza karşılığı

elden verilebilir-

Tlp fakültesi dlşlndaki takülte Ve yüksekokullarda, mezuniyet ta-

rihi, slnavlann / slnavın bitiminin erıesi günü olarak belir|enir. Tlp İakülte-

sinde ise sıai bitimini ızleyen gün mezuniyet tarihidir.

Madde 26 - Diploma bir kez Veriliİ. Kaybedilmesi halinde, diplo-

ma yerine geçmek üzere, zayiinden dolayl Verildiği belirtilerek, 25. madde-

deki bilgi Ve imzalan taşlyan bir belge düzenlenir. Diplomalar öğrencinin

kendisine Veya noterden vekalet verdiği kişiye verilen geçici mezuniyet

belgesi ile değiştirilmek sureti ile imza karşlhğl e|den Verilir,

Madde 27 - cumhuriyet Üniversitesi Tlp Fakültesi. eğitim- öğre-

tim Ve sınavlannda uygulanacak esaslan Ve diğer ilkeleri, hazlrlayacağı

özel yönetmeliklerle belirtk.
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aöı-ü]ıi v
Genel Hükümler,

Madde 28 - Yükseköğretim Kurulu taraflrdan bu yönetmelik hü-

kümlerine uyırıiıyan ilke değişiklikleri yapıld:ğ,nda, yönetmelik değişiklikle-

ıine gerek kalmadan, bu ilke karaılan UYglılanır.

Madde 29 - 8u yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi senatosu-

nun ,l3 ocak 1989 tarihli toplantlslnda görüşülerek kabul edilmiştir,

Madde 30 - 1 Temmuz 1986 tar:h Ve 1915,1 say|lı Resmi Gaze-

te'de yaylmlanan Ve 16 Haziran 1987 tarih Ve 19491 sayılı Resmi Gaze-

te'de üzerinde bazl düzeltmeler yapllan ' cumhuriyet Üniversitesi Eğitim -

Öğretim ve slnav Yönetmeliği' yürürlükten kaldlrllmlştlr.

Madde 31 - Bu yönetmelik yaylm tarihinde yüIürlüğe girer.

Madde 32 - Bu yönetmelik hükümlerini cumhuriyet Üniversitesi

Reldörü yurütür.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 - Ders proğramları değişiklıği nedeniyle deİs inti-

baklannda meydana gelecek her türlu sorun Fakülte Yönetim Kurulu Veya

Yüksekokul Yönetim Kurulunca karaİa bağıanIr.

Geçici Madde 2- Bu yönetme]igin yaylm tarihinde, ( ,r: Fakijlte

ve Yüksekokullarlmlzda öğrenimini devam ettirıneKe olan öğrencilerdon

ders tekrarlannl yapmış olmalanna rağmen başarlsz olanlar, bu iönetme-

lik hükümleri çerçevesinde eğitimlerinin sürdürürler.

Madde 3 - Danlştay 8. Dairesinin Esas No. 1987 \ 798 Karar no,

1988 \ 21 sayıiı karanna istinaden Fakülte Yüksekokullarımıza geri dönen

son slnıf öğrencileri ile halen okuınai<ta oİup, yine allnan karar sonucu

başrısız olduklarl dersleri asklya allnan öğrencilerimiz de bi: yö,,et:"ıeliı

çerçevesinde bu derslerin açılacak sınavlarına girerler.

yürürlükten kaıdırlıan yönetmelikler

Maclde 34 - Bu yönetmeliğin yürünüğe girmesiyle 23 Ağustos
,l984 gün Ve 18498 sayılı Resmi Gazete'de yaytmlanan "Atatürk Üniversi-
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tesl Kazlm Karabeklr Eğitim Fakültesi Önlisans ve Lisans slnav Yönetme-

liği" ile Ataıürk Üniversitesi senatosunun 14 / 9 / 1988 tarih Ve 4 saydı otu-

rumunda yapllan yönetmelik değişiklikleri yürürlükten kaldlnImışt|r,

Yürürıük

Madde 35 - Bu yönelmelik 1988 - 1989 öğretİm y|h bahar yanyı-

llndan itibaren geçerli olmak üzere, yaylm| tarihinde yürürlüğe gker,

Yüıütme

Madde 36 - Bu Yönetme|iğin Fakülte ile ilgili hüküm|eri Fakülte

Dekanl, Eğitim Yüksekokulları ile ilgili hükümleri Yüksekokul Müdürieri ta-

ra{ından yüriiıtülür.
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BıRlNcı BoLuM

Amaç ve Kapsam

Madde ,l - Bu yönetmeliğin amacl: cumhuriyet Üniversitesi Tıp

Fakültesi öğrencilerinin öğretim düzeyi, kabul ve çıkarılma şartlan, eğitim

süresi, derslere devam, sınaüarın açılma$ ve değerlendirilmesini bir

büünlük içinde sağlamaldlr.

Kapsam

Madde 2 - Fakültede uygulanan eğitim - öğretim Ve slnav esasla-

n, 2547 sayllıl Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulunun iıgi|i ilke

kararlarl, cumhuriyet Üniversitesi eğitim - öğretim Ve slnav yönetmeliği Ve

bu yönetmelik hükümlerine tabiidir.

'_C,

ixiııci BöLüM
Eğitımsüresi

üçüııcü BöLüM
Devam

Devam zorunluıuğu:

Madde 4 - Devamsızlık % 20'yi geçmediği takdirde öğrenci,

devam etmediği pratik çahşmalaİl, anabiİim dallnln olanaklan ölçüsünde
öğretim üyesinin gösterdiği gunde Ve saatte telafi etmek zorundadlr. Telafi

çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders ya da derslerin hiç bir slnavına

alınmaz ve "F1" notu ahr.

l2l

Eğıtım süresiı

Madde 3 - Öğrenci, 6 yllllk tlp doktorluğu eğitimini en çok 9 yllda

tamamlamak zorundadır. Ancak 9 yılın sonunda başrısız en çok 3 ders

kaldlğl takdkde bu süre aşllabilir.
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Teorik derslerin o/o3o'undan fazlaslna mazeretsiz olarak devam

etmeyen öğrenci o ders kurulu ya da derslerin hiç bir slnavına allnmaz ve

"Fl " notu ahr.

oönoüııcü söLü]vı
Geçmez Notlar

Geçmez Notlar:

Madde 5 - F1 mazeretsiz devamsız, genel Ve bülünleme sinavla-

rına gırme hakk| yok.

F2: Sınava girme hakkı olduğır Fa:,.j€ sınava girmedi

F3] SınaV değer|endirmesi 0 - 49 a|,dslnda başarısız.

F4; Mazeretli geçmez,

BEŞİNC| BOLUM

Ders kurulu sınavı

Madde 6 - Dönem l. l| Ve lll'deki ara sınavlarına

Sınavı, adı verilir.ve bu slnav her kurulun sonunda yapllır.

Dönem Sonu Genel Sınav

ders (ululu

Madde 7 - Her dönemin §onunda. son ders kurulu slnavlntn

bitiminden en erken 15, engeç 21 gün sonra ders kurullarını kapsayan Ve

adina 'Dönem sonu Genel s|navı' denilen tek bir slnav yaplhr.

Dönem sonu Bütünleme slnavl:

Madde 8 - Bu sınav Eylül ayının ilk iki haftası içinde Fakiilte

Yönetim Kurulunca saptanan bir tarihte yapıl|r. Bu slnava sadece dönem

sonu genel sınavında "F2" Ve "F3" alanlar girer.

Ders Kurulu Notu:

|22
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Dönem Notu:

Madde 10 - Ders kuru|ları notıaİı ortalamaslnln %60'ı ile dönem
sonu gene| slnavl Veya dönem sonu bütünleme slnav notunun 96 /ıo'ı

toplamın|n verdiğİ sayıya karşılık olan nottur. Bir dönemden başanll
sayllmak için bu şekilde hesaplanan notun en az 50 olmag şarttlr.

slnav Notlarınln Hesaplanmasl:

Madde 1,1 - Bir sınavın biitün dallanndan elde edilen puanlarln
toplami o slnavln başan notunu ıayin eder" Ancak ders kuru|u, dönem
sonu genel ya da dönem sonu bütünleme slnaüarlnda öğrenci slnavln
dallann bir Veya bir kaçından %50'nin altlnda not allrsa o dalda elde ettiği
puan ile o dalln toplam puanlnın o,650'si arasında kalan puan farkl toplam
puanlndan düşülür.

Dönem Tekrarı:

ALTİNCİ BÖLÜM

Stajların Tamamlatılması:

Madde '13 - Stajlarda %20 sıninnı aşmamak üzere mazeretli ya
da mazeretsiz devamsızlıkları oian öğrenciler sınava girebilmek için de-
Vamsız olduklarl süreyi tamamlamak zoİundadıdlr.

staj slnavl:

Madde 14 - lV. Ve V. dönemleİde her sıajln sonunda slnav yapl-
lır. Bu sınav teorik (yazlh ya da sözlü ya da hem yazlh hem sözlü olarak)
yapdır. Not takdirinde öğrencinin sıai süresindeki çahşrrıa Ve başrısı da
gö2 önüne allnlr.

|23

Madde ,12 - Dönem sonu genel s|nav|na girmeyen öğrencinin
dönem sonu bütünleme slnavlna girmemesi halinde dönem noİu ''F3''

olur. Bu durumdaki öğrencinin ders kurulları ortalamas| dikkate allnmaz.
Öğrenci o dönemi tekrar eder.



TIP FAKÜLTESİ yö N nru r, ri x VE KA RA RLAR

stai Bütünleme Sınavı;

Madde 15 - Dönem lV Ve V'deki stajlannda bir ya da daha

fazlaslnda başarlll olamayan öğrenci bu stajlann bütünleme sınavlna a|lnlr,

Büünleme s|navı ya da sınaüannda başarıh olamayan öğrenciye süreler

elverdiği takdirde bu stai ya da stajlan bir sonrakl ders yllında bir defa

daha tekrarlama hakkl Verilir. Başan gösteremeyen öğrenci ilk açılan bü-

tünleme sınaMna alınır. Öğrencinin tekrar|adlğl staj ya da stajlarln notlann-

da bir ya da bir kaçl "F1", 'F2'ya da "F3" ise süre elverdiği takdirde o stai

ya da stajlan birer deİa daha tekrarlar. Yine başanh olamayan öğrenci ilk

açllan stai bütünleme slnavlna allnlr.

staj Bütünleme slnavlarlnln Açılma Zamanı:

Madde 16 - a) Dönemini normal tamamlayan dönem V öğrenci-

leri için o ders yılının son stajlnln biİiminden en erken 15, en geç 2,1 gün

sonra.
b) Dönemini normal tamamlayan dönem lV öğrencileri için Eylül

aynln ilk iki haftasl içinde Fakülte Yönetim Kurulunca saptanan bir tarihte,

c) Dönem kaybeden öğrenciler son staj|nl tamamladlktan sonra,

ilerdeki staj sınaüarından birine girer. Başanh olanlar, eğitim devam

ediyorsa bir üst döneme geçer.

staj Notu:

Madde 17 - stai sonunda yapılan sınavda ya da büünleme

slnav|nda allnan nottur.

Dönem Notu:

Madde 18 - Dönem lV Ve V de başanll öğrencilerin dönem notla-

nnl tesbit için staj notlannln ortalamalan allnlr.
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yEDiNcl eölüıvı

Dönem Vı (aiıe HekimlığD ıle ilgıli Hükümler:

Aile hekımliği Kademesi:

Madde 19 . Bu dönemde öğrencilerin başrısı her anabilim
dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratwar ve saha
çahşmalarl, yazdlkları hasta müşahadeleri ve epikrizler Ve hastalara
muameleri Ve ilgileri, nöbetler Ve katlldlklarl seminer|er. klinik Ve klınikopa-
ıolojik toplantllardaki başanlan ayrl ayn göz önüne allnarak notla
değeİtendirilir.

Dönem Vl 'Aile Hekimliğİ' stajlannın bir ya da bir kaçından
başrıll clamayan öğrenciye cumhuriyet Univeİsitesi Eğitinı - Öğretim Ve
sınav Yönetmeliği hukümlen uygulanlr

Aıle Hekimliği Kademesi :

Madde 20 - Bu kademede başarıll oğrencilerin notlannl tespit
içln staj notlannln ortalamalaİl alInlr.

sEKiziNci eöı-üıvı

Diploma

Dıploma:

Madde 21 - 6 dönemlik eğtim süresini başrı ile tarnamlayanlara
'Tlp DoktorluğU Diplamasl verilir

DOKUZUNCU BOLUM

Çeşitlİ Genel Hükümler

Ön Şart ve Dönem Tekraıı :

Madde 22- Tlp dokoİluğu eğitiminde bir dönem bir dönem
sonraki dönemin ön şarldlr. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci
madde 1s'de belirtilen Halk sağllğl, Radyoloji, Adli Tlp dersleİi dışında bir
üst döneme devam edemez ve kaldlğl dönemi aynen tekrarlar.
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slnav Günıeri ve Tekrarı :

Madde 23 - a) slnav günleri ilan edildiKen sonra değiştirilemez.

Ancak gereklİ hallerde Fakülİe Yönetim Kurulu en az yedi gğn önceden
ilan etmek şartl ile değiştirebilir.

b) slnav teorik (yazİı ya da sözlü ya da hem yazlll hem sözlü)

Ve pratik (yazlll ya da sözlü ya da hem yazlll hem sözlü) olarak
yapılır, Gerekli hallerde pratik sınav yapılmayabilir. Pratik Ve teorik slnavlar

anabilim dallndaki ders Veren öğretim üyesi ve görevlilerinin katllmasl ile
yapIhr.

c) Öğıenciler, belirlenen gün Ve saatte slnaüara girmek

zorundad|rlar. Mazeretsiz olarak slnava ya da slnavın teorik ya da pratik

kısımlarından herhangi birine zamanlnda girmeyen öğrenciye 'F2" notu

verilir.

d) slnavlarda kopye yapan ya da kopyaya teşebbüs eden

öğrenciye 'F3' notu verilir ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin i|gili hüküm-

leri uygulanlr,
e) ortak zorunlu derslerin fl'ürk Dili, Atatürk ilkeleri ve inkılap

Tarihi, Yabancl DiI, Beden Eğitimi / Güze| Sanatlar Dersleri) slnavlarl Ve

değerlendirmeleri Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmelik Ve kararlaİl

|le cumhuriyet Ünversitesi Eğitim - Öğretim Ve sInav Yöneİmeliği Hükümle-

rine göre yaplllr.

Öğrencilerin Genel Görünüşü ve Gıyinişı :

Madde 24 - Öğrencinin genel görünüş Ve giyinişi üniversite

öğrencisine yak|şlr bir şekilde Ve tlp eğitiminin sartlarlna uygun olmalıdlr.

Madde 25 - 18/1/1983 teİih Ve ,17932 sayılı Resmi Gazete'de
yaymlanan "cumhuİiyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitim -

Öğretim Ve slnav Yönetmeliği" yürürlükten kaldlrllm|ştlr.

GEçici MADDE 1 - 1988 _ ,1989 öğretim ylllnda klasik sisteme
göre ders alan öğrencilerin öğretim Ve slnav işlemleri cumhuriyel Üniversi-

tesi Eğitim - Öğretim ve slnav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

GEÇici MADDE 2- 1988 - 1989 öğretim yılı sonunda borçlu
olarak bir üst sınıra geçen öğrenciler ile birden fazla dersten başrısız
olduğu için sınıfta kalan öğrencilerin öğretim Ve slnav işlemleri cumhuriyet
Üniversitesi Eğitim - Öğretİm ve Sınav Yönetmeliği Ve Fakülte Yönetim
Kurulu kararlna göre yaplllİ.
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Yürürlük:

Madde 26 - Bu yönetmelik yaylml tarihinde yürüfiüğe girer

Yürütme:

Madde 27 - Bu yönetmelik hükümlerini rehör yürü(ür.

YONETMELİK

Yükseköğİetim Kurulu Başkanhğlndan :

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci DısiPlin Yönetmeliği

Kapsam

Madde 2 - Yükseköğretim kurumlannda eğitim - öğretim gören

öğrencilere iljşkin disipiin suçlan. disiplin cezalan Ve bu cezaları vermeye
yetkiİi disiplin amirleri, disipıin kuİa|ıarl ile disip|in soruştutmasl disiplin
cezalarına itiraz Ve bu cezalarl Uygulama usul Ve esaslaİı bu yöneımeliKe
gösterilmiştir,

Hukuki Dayanak

Madde 3 - 2547 saYlı Yükseköğretim Kanunu'nun 54 maddesi
ile 65. maddesinin a / 9 bendi bu yönetmelağin hukuki dayanağı teşkil et-

mektedir.
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BiRlNci BöLüM
Amaç

Madde ,l - Bu yöneımelik, kanun, tüzük. yönetmelik Ve yönerge-

lerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde Ve

dlşında Verine getirmeyen. uyulmasl gerekli hususlara uymayan,
yasaklanan işleri yapan Veya öğrencilik sıfat, şereİ Ve hasiyeti ile

bağdaşmayan hal Ve harekette bulunan öğrencilere Verilecek disiplin

cezalartnl, usul Ve teşkilaİla ilgili hükümleri belirtmek amaclyla

düzenlenmiştir.
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İKİNCİ BOLUM
Disiplin cezala ve suçıarı

Disiplin Cezaları

Madde 5 - Disiplln cezaıan şunlardlr.
a) Uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlann-

da daha dikkatli olmasl gereldiğinin yazl ile bildirilmesidir.

b) Klnama : Öğrenciye. öğrencilik görevterinde ve davranışların-

da kusurlu saylldlğlnln yazl ile bildirilmesidir.

c) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar
Uzaklaşirma : Öğrenciye, Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir

aya kadar uzaklaştlrlldlğlnln Ve bu sürede öğrencilik haklarlndan yararlana-

mayacağlnln yazl ile bilidirilmesidir.

d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Ve ya iki Yanyıı uzaklaŞtlrll-
dlğlnın ve bu sürede öğrencilik haklarından yaradanamayacağ|nın yazı ile
bilidirilmesidir.

e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma : Öğrenciye, bir daha
yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilik-
ten çıkarıldığının yazl İle bildirilmesidİr.

Uyarma Cezasını Gerektiren Dlsiplin Suçları

Madde 6 - Uyarma cezasını gerektiren liil Ve haller şunlardlr;
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Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetme|ikte geçen;

Yükseköğretim Kurumlarl : Üniversiteler, fakülteler, en§titüler,

yüksekokullar, konservatuvadar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve

aftıştlrma merkezleİidir.

Öğrenci : Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda önlisans, li-

sans, yüksek lisans (masteO, dokora veya tlpta gzmanllk veyahut da sa-

natta yeterlik öğrenimi gören kişileri,

Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştlrma : Öğrencinin belirtilen

süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe,

eklenti Ve tesislerine girmesinin yasaklanmasln, ifade eder.
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a) Öğrencilik sıfatlnln gereKirdiği Vakara yaklşmayan tıJtum ve
dawanlşta bulunmak.

b) Kİşilede olan ilişkilerde, kaba ve sayg§lz davranmak,

başkalarınl rahatsE edecek biçimde bağlrmak, şarkl söylemek, çalgl

çalmak, gürüllü etmek, çevresini temiz tutmamak.

c) Yetikili mercilerce sorulan hususlan haklı bir sebep olmadan
zamanlnda cevapland lrmamak.

d) Todann Ve töİenlerde öğretim elemanlarlna Veya davetlilere

a)/rllan yerleri işgal eimek.

Klnama Cezasını Gerektiren Disıplin suçlarl :

Madde 7 - Kınama cezasınl gerektiren İiil ve haller şunlardır:
a) Öğrğncilik srfatlnln gereldirdiği itibar Ve güVen duygusunu sar-

sacak niıelihe davranışlarda bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumlannda dwarlara, demirbaş eşya üze-

rine yazi yazmak, işaret, resim Ve benzeri şekilleri çizmek.
c) Yükseköğretim kurumu yelkililerince istenilen bilgileri eksik ve

ya yanhş bildkmek veya hiç bildiımemek.

d) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışna
ilan asmak.

e) Ders, seminer, uygulama, |aboratwar, atolye çalışmast Ve

konferan§ gibi çal§malann düzenini bozmak.

0 Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans Ve uygu-

lama faaliyetlerine içkili olarak katllmak.

g) Kumar oynamak, oynatmak.

Yükseköğİetım Kurumundan Bıİ Haftadan Bif Aya
Kadaİ uzaklaştrma cezasını Gerektiren Disiplin suçları

Madde 8 - Yükseköğretim kurumundan bk hafİadan bir ayu ku-

dar uzaklaştlrma cezaslnl gereldiren fii| ve haller şunlardır;
a) Öğrenrıe ve öğretme hürrıyetini, doğrudan ve ya do|a}4ı olarak

kıs,tlamak, yükseköğretim kurumlarlntn sükun, huzur ve çalışrna düzenini
bozucu davranişiarda bu|unmak.

b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, lören programını ihlal

edecek davranlşlaİda bulunmak,
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c) Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak.
d) Toplantl Ve törenlerde öğretim elemanlarlna Ve ya davetlileİe

ayr|lan yerle.i uyanya rağmen işgaldo devam etmek.
e) Disiplin kovuşturmalannln sağlıklı bir şekilde yür[]tülmeslni en-

gelıemek.

f) Yükseköğretim kurumu içinde bildiıi dağıtmak, afiş Ve pankart
asmak,

g)Yükseköğreti,r1 kurumundan aldlğl kendinE hak saylian bir bel-
geyi başkaslna Vererek kiliıandlı.mak veva aynı kurumdan ailnan başkasl-
na ait bir be|geyi kulİanmak.

h) Yükseköğretl.n kuİumundakj demirı]aş eşyaya, l(apl, duvar Ve
benzeri yerlere ahlak dışl yazllar yazmak, resim yapmak Veya yaplŞrlr-
mak

i) Yükseköğretirn kurumunca Veya kurumun izİniyle asılmış
duyurulan, pİogram Ve benzerlerini koparmak, ylrtmak, değiştirmek, kaıa-
lamak veya kidetmek.

Yükseköğretirn Kurumundan Bir ve ya iki Yarıyıl
İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerelitiıen Disiplin Suçları

Madde 9 - Yükseköğreİim kurumundan bir Veya iki yanyll için
uzaklaştlrmayı gerektiren fiil ve halıer şunlardır;

a) Yükseköğretım kurumu idarecileri ile öğreıim e|emanlarını ve
diğer göİevlileİi tehdit etmek, onların şeref ve haysiyeılerini veya şahısları
na karşl sözlü Ve ya yaz|h olarak her hangi bir saldlrda bulunmak veya
hakaret etmek.

b) Tek başlna Veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idareci-
leıinin şahısları veya karadarı aleyhine sald|rgan nitelikte konuşma, yayln-
lar yapma, bunlar aleyhine öğrencileri kışkrtmak veya bu gibi fiil|ere
teşebbüs etmek.

c) siyasal Ve idolojik amaçlar dlşünda boykol, işgal, engelİeme
gibi eylemlere teşebbüs eımek Veya yükseköğretim kurumunun hizmetleri-
ni aksatacak davranışta bulunmak.

d) Dil, ırk, renk, din Ve mezhep açısırdan kutuplaşmalara yol
açlcı faaliyeüerde bulunmak.

e) Kurum personelİne Ve öğİencİ arkadaşlarına fiİli tecavüzde
bulunmak.
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0 Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapl, dwar ve
benzeri yerlere idolojik veya siyasi amaç taşıyan yazdar yazmak, resim,

amblem Ve benzerlerini yapmak Ve yaplştlrmak.

g) HlrsEhk yapmak.

h) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek.
i) Yükseköğrelim kurumlarlnln çal|şmalarlnl seldeye uğratacak ni-

telikte bir eyleme, öğrencileİi Veya diğer kimseleri tahrik etmek.

i) Yukseköğretim kurumuna aİt kapah Ve açlk mahallerde yetkili-

lerden izin almadan todantllar düzenlemek Veya bu tür toplant|lara katll-

mak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatlnl takl-
narak beyanatta bulunmak toplantl Veya törenlere katdmak.

k) Yükseköğretim kurumu binalanna girmeleri yasak o|duğu

halde, bu karara itaatsizlik etmek Veya yetkili organlarca kapatllmlş olan
binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek.

i) Yükseköğreİim kurumlannda yasaklanmış her tüİlü yaylnl bu-
lundurmak, bunlan çoğalİmak, dağtmak-

m) Sınavlarda kopye yapmak Veya yaptlrmak veya bunlara
teşebbüs etmek,

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını
Gerektiren Dısiplin suçlarl

Madde 10 - Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerek-

tiİen f|ili Ve haller şunlardlr;
a) Görevlileri Ve öğrencileri cebir Ve şiddet kullanarak kurum

dışlna çlkarmak, görevin yapllmaslna engel olmak Ve ya öğrencileri bu tür

daVran|şlara zorlamak.

b) Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlada hu-

zuİ, sükun ve çalışma düzenini bozmak Veya boykot, işgal, engelleme,
personelIn işini yavaşlatma gibi eylemlere tahrik etmek.

c) Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideo|oiik amaçlı bildi-
ri, afiş, pankart, bant Ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak dağtmak
ve ya bunları kuİum binalanna veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak,

resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideo|ojik propogarıda yapmak.

d) Bir kimseyi Veya grubu, ıehditle suç sayılan bir eylemi düzen-
lemeye Veya böyle bk eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya
Veya sahte delil göstermeye, suçu yüklenmeye zorlamak.
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e) Kanun dlşl kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adlna faaliyet
yapmak Veya yard|mda bulunmak.

f) Uyuşturucu madde kullanmak, taşlmak, bulundurmak veya ti-
caretini yapmak.

g) Devletin şhsiyetine karşl işlenen cürüm|er sebebiyle ceza-
landlnlmlş olmak,

h) '6316 saylll Ateşli silahlahlar Ve Blçaklar ile Diğer Aletler Hak_
. klndakl Kanun"'a muhalafet ederek, ateşli silahlarla, mermilerİni Ve biçakıa

saldırı ve savunmada kullanllmak üzeİe özel olarak yapllmış bulunan diğer
aletleri, paılaylcl maddeleri taşlmak, yükseköğretim kurumlaİl içinde bu-
lundurmak Veya bu suçlardan mahkum olmak.

i) Yükseköğretim kurumu binalannda Veya eklentilerinde izin al-
madan açık ve ya sakl| deİnek Vb. kuruluşlaİ tespit etmek.

j) Sınavlarda tehditle kopye yapmak. Kopya yapan öğrencileİin
dersaneden çlkanımaslna engel olmak, kendi yerine başkalarlnl s|nava
sokmak Veya başkasınln yerine slnava girmek.

k) Disiplin kovuşturmasl ile ilgili işleri Veya disiplin kurulunun ça-
lışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek.

l) lza tecavüz etmek.
m) Gtivenlik kuwetleri tafafından aranllan kişileri saklamak ve

ya barlndlrmak.

n) Derslere Ve slnaüara girilmesine, ders ve $navlann yapllma-
slna herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dlşanya çlkar-
mak, çıkmaya klşklrtlc| Veya zor|aylcl davıan§larda bulunmak.

o) Bİr kişiye Veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun iskence
yapmak Veya yaptlrmak.

ö) Bayrak törenlerine engelleyici tutum Ve davran|şta bulunmak
Veya tören esnasında gereken saygıyı kastll olaİak göstermemek.

Öngörülmemiş Dislplin Suçlan

Madde 1,1 - Yukarıda sayllan Ve disiplin cezasl Verilmesi gerektl
ren fiil ve hallerden nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulu-
nanlara da aynl türden disiplin cezasl Verilir.
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Disiplın Cezasının Tekerİürü

Madde ,12 - Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bu fill veya
halin öğrencilik sürğsince tekeİrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Ay-
nı derecede cezayl gerektiİen fakat ayn fiil ve haller nedeniy|e Verilen di-
siplin cezalarının üçüncü uygulamaslnda da bir derece ağlr ceza Verilir.

üçüııcü BöLüM

Disiplin soruşturmasl

Madde 13- Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amider;
a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş olduklan disiplin suçlar|ndan

dolayl Dekan,

b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş olduklan disiplin suçlarlndan do-
layl Enstitü Müdürü,

c) Yüksekokul öğrencilerin|n işlemış olduklan disiplin suçların-
dan dolayı Yüksekokul Müdürü,

d) Konservatuar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçların-
dan do|ayl Konservatuar Müdürüdür,

Soruşturma yapmaya yetkili amirler, soruşturmayl bizzat yapa-
bileceği gibi soruşturmacl Veya soruşturmacllar tayini süreti ile de yaptlra-

bilir.

soruşturma süresi

Madde 14 - Disiplin soruşturmaslna olayln öğrenilmesini müea-
kip ilk mesai gününde baş|anlr. Soruşturmanln, soruşturmacl tayini süre-
tiyle yapllmasl halinde, soruşturma karatl gğciktiri|meden soruşturmaclya
bildirilir. soruşturma, onay tarihinden hibaren en geç 15 gün içinde so_

nuçlandlrlllr.

soruşturmanln Yapılış Şekli

Madde 15- soruşlurmac| tanlk dinler, keşif yapabilir Ve bilk
kişiye başvurabilec,eği gibi bunlan gerektirdiğinde istinabe süretiyle de
yaptlrabilir. Her soruşturma işlemi bk tutanakla tespit olunur. Tutanak;
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işlemin ne zaman Ve nerede yap|ldığl, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı,

ifade allnmlş ise soruları ve cevaplan belirtilecek şekilde düzenlenir ve so-

ruşturmao, katip ile ifade sahibi veya keşif s|ras|nda hazlr bulundurulanlar

veya belge sorumlulannca imzalanır. istinabe talİmatlnda şahidin hüViyeti,

adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler ıyice belirtilir. Tantğa usulüne uygun

olarak yemin ettirilir Ve yapllan yeminin şekil de yazllır.

Yükseköğretim kurumlarlnın bütün personeli; soruşturmacllann

istedikleri her türlü bilgi, dosya Ve başka belgeleri hİçbir gecikmeye mahal

blrakmaksEln vermeye Ve istenecek yardlmlan yerine getirmeye mecbur-

durlar.

savuma Hakkl

Madde 16 - a) Hakklnda disiplin soruşturması açılan öğrenciye
atfedilen suçun neden ibaret olduğu savunmasını yapacağl tarihten en az
üç gün önce yazılı olarak bildkir. Bu yazda; öğrenciden belirtİlen gün,

saat Ve yerde savunmaslnl yapmak üzere hazlr bulunmasl istenir. Tebligat
yapılmasının mümkün olmadüğl haılerde, öğrencinin savunmasını yapmak

üzere §oruşıuİmac|ya başVurmasl hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun

beıidi yerlerinde ilan olunur.

b) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağnya özürsüz olduğu
halde uymadığı Veya özürünü zamanlnda bildirmediği taktirde, savunma-

dan vazgeçmiş sayılacağl Ve diğeİ delillere dayanllmak sureİiyle hakk|nda
gerekli kararın verileceği kaydolunur.

c) Makbu| sayllan bir özür bkdken Veya mücbir sebep dolaysly-
la davete uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilir veya
belirıilecek bir süre İçinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu

öğrencilere savunmalarınl yazılı o|arak gönderebileceği duyurulur.

d) Her tür|ü tebliğat işlerinde; bu yönetmeliğin 35. Ve 37. madde-

lerin hükümleri uygulanır.

e) Soruşturma; Öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına im-

kan Verecek şekilde yüri.irtülür. Ancak savunma bahanesiyle soruştulma-
nın uzatılmasına imkan verilmez.

soruşturma Raporu

Madde ,17- Soruşturma sonuçlandlğlnda bir rapor düzenlenir.
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i_ano_roa; 
soruşturma onayl, soİusturma başlanıa tarihi, soruşturulanln

kimliğj, suç maddes| ayn ayn tahli| ediıerek djiıleıe gole §uçun sabit olup
olmad|ğı ıartış ır, uygulanacak dis|plin cezası teklif ;ilir. vıı, oeıgeıerinas Veya suİetleri bir dizi pusulasına bağlanaıak rapor" 

"kıani 
.soruşrrr-

ma raıporu dosya lle bir|ikte soruşturnıayı açan merciye tevdi edi|ir.

soruşturma süİesındekı Tedbır

Madde 18- soruşturmacllar, zaruri gördükleri taktirde soru$ur-
ma süresince, tanlk öğİencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesi-
nin yasaklanmasl hususunda karar Verilmesini disiplin soruşıurmaslnl yap_
tlrmaya yetkili merciden asteyebi|irler. Yetkili mercinin kararl aynen uygula-
nlr

Öğrencinin disiplin suçUnu işledihen sonra yükseköğretim kuru-
mu içinde yer değiştirmesi veya yı.lkseköğretim kurumunu değştirmiş bu-
|unması veya yükseköğretjm kurumundan her ne sepeple durl'olsun ay-
rllmlş olmasl, soruşlurma açllmaslna , devamlna Ve gerekli kalarlarln alln-
masına engel teşkil etmez.

Ceza Kovuşturması İle Dl§lplin Kovuşturmasının
Bır Arada Yürütülmesİ

Madde .t9 - Aynl olaydan dolayl, öğrenci hakklnda ceza ko-
Vuştuİmaslnın başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Sanığın ceza kanununa göre mahkum oımasl veya olmamasl di-
siplin Ğezaslnln uygulamasına engel teşkil etmez.

soruşturmanln sonuçıandlrltması

Madde 20 - a) Soruşturma lapoİu veya dosyasl fakülte dekanl,
enstitü, konservetuar veya yüksekokullarda müdür tarafından ıncelenerek
ya doğrudan sonuçlandlrühr Veya yetkili disiplin kuruluna derha| Verilir. Di-
sip|in kurulu en geç üç gün içinde toplanarak gerekli inceıemelere garişiİ.

b) Soruşturma dosyasını inceleyen Dekan, müdür Veya disiplİn
kurulu geıekli görüıse noksan saydığı belirli soruşturma işlejerinin ta-
mamlanmasını yani soıuşturmacrclan veya disiplin kurulunun bir üyesin-
den İsteyebilider.

TIP FAKÜLTESİ YÖNETMELİKVE KARARIÜİR

r35



rIP FAKÜLTESL YONETMELİK W KARARLAR

Dısıplın Gezası Vermey€ Yetkıli Amır v€ Kuruııar

Madde 22 - Uyarma, ktnama ve yükseköğretim kurumundan bir

haİtadanbkayakadaruzaklaştlrmacezaları,doğrudandoğruyailgillfa.
ırr'" a"*"n,, enstitü, konservatuar veya yüksgkokul miıdürünca, 

.

Yiikseköğİetimkurumundabirveyaikiyanyıliçinuzaklaştlrrna
ceza$ ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalan, yetkili disiplin ku-

rullannca verilir.

Fakülte, enstitü, konseNaluar ve yüksekokul, yüksekokul yöne-

tim kurullan aynı zamarıda kendl kurumlannın disip|in kurulu görevini de

yapar.

DısiPıin Kurulunun Toplanması

Madde 22 - Disiplin kurulu, başkanln çağrısı üzerine belirlenecek

yer, gun Ve saatte toplanır,

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesı

Madde 23 - Toplant| gündeminin hazlrlanmasl, ilgililere duyurul-

masl, kurul çalışmalannln düzenli yüri,i(ülmesi, başkan taraİlndan sağlanır,

Topıantı Nisabl

Madde 24 - Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantl ni-

sabı, kurul üye tam sayısının yardan iazlasdır,

Raportörlük

Madde 25 - Kurullarda raportörlük görev|, başkanln göreüendi-

receği üye taraflndan yürt],tülür, Raportör üye, havele edilecek dosyanın

in""Ğn*"ini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazlılayacağl raporu

başkana sunar.

Görüşme Usulü

Madde 26 - Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra

iş görüşülmesine geçilir, Kurul gerek görürse soruşturmacllan da dinleye-
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biliİ. Konunun ayd|ürlarıdğl V€ görügerin y€terli|iği §onucuna vanldığında
oy|ama yapllır ve kaİar başkan taraf|rıdan açıHanlr.

oyıama

Madde 27 - Dlsiplin kuru|annda her (İye oyunu kabul Veya red
yoluyla Vermekle göİeüidk, Çekimser oy ku|lanllmaz. Karaİlar top|antlya
katllanlann salt çoğunluğu ile alInlr.

oylann eşitliği ha|inde başkanln bulUnduğu taİaf çogunIuk sayıllr.
Karar özeti üyeler lararlndan imzalanan bir tuıanakla saptanlr.

karar süresi

Madde 28 - Disipin cezası Vermeye yetkilİ amiıler; uyarma, kına-
ma, yükseköğretim kurumundan bk haftadan bir aya kadar uzaklaştlrma
cezalann| soruşturmanln tamamlandlğl gürıden itibaren beş gün içirıce
vermek zorundadlr.

Diğer disiplin cezalarln|n Veriırııesina gerektiren hallerde dosya
derhal disiplan kuruluna havele edilir. Disipilin kurulu dosyayl aldıği larihten
itibaren en geç on gün içinde karar Vermek zorundadlr,

Karar

Madde 29 - Disipilin cezasl Vermeye yetkili amirler Ve ya disiplin
kuıu|u; soıuşturma İaporunda önerilen cezayl kabul edaD etmemekte
muhtardlr, Gerekcelerini göstermek kayıı Ve şan| leyhıe Veya aleyhte
başka bir disiplin cezasl Veİebilır.

Dısıplin Cezası Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 30 - a} Disiplin cgzalarınl vermeye yetkili amirlgr ile di.
siplin kuru|u, bu cezalardan birini ıayin Ve takdir 9derken, di6ip|in suçunu
oluşturan fiil Ve hareketlerinin ağıdlğını, sanlk öğrenicanin hangi ınaksatla
harekeı etliğini Ve amaclnl, daha önce bir disiplin cezasl alıp almadlğlnl,
davranış, tavır ve hareketlerini işlediği fiil ve yaptğı haıeket dolaysıyla ne-
damet duyup duymadlğlnl dikkaıe alln|İ.

b) Başka yükseköğretim kurumu öğrencilerı ile bıriiki., kendi
yükseköğreıim kurumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece
disİplin cezası Verilir. Toplu olarak işlenilen dasıplin suçlannda, suçluların
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münferinden tespiı edilemediği halıerde topluluğu oluşturan öğrencilerin

her birine yetkili amir Ve kurullarca uygun görülecek cezalar verilir,

Uygulama ve İtiraz

cezaIarın Bildirilmesı

Madde 31 - Disipilin soruşturmasl sonunda verilen ceza so-

ruşturma yaptlrmaya yetkili amar taraİırıdan:

a) Hakkında disiPin soruşturması yapılan öğrenciye,

b) Öğrencinin ana Veya Mbası yoklukları halinde, öğrencinin

gösrermiş bulunduğu en yakln aile mensubuna,

c) Ceza alan öğrenciye burs Veya kredi Veren kamusal Ve özel

kuruluş Veya kişilere,

d) Yükseköğretim kuruluna,

e) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği taKirde yukarıdakilere

ilaveİen;

1) Bütün yükseköğretım kurumlanna,

2) Emniyet makamlanna,

3) ilgili Askedik şubelerine,
4) Yükseköğretim kurumuna (Ö,s,Y,M, Başkanlığına) yaz|ll olarak

bildirilir.
Disiplın cezalan gerekir§e ilgili yükseköğretim kurumunda veya

bunlara bağll kuruluşlarda, ilan yoluyia tebllğ dilebilk,

uyguıama

Madde 32 - Disipllin cezalan, yetkili mercl Veya kurullarca Veri|-

diği tarihten İtibaren hüküm ifade eder ve uygulanır,

İtiraz ve Süres! İdari Yargı Yolu

Madde 33 - Disipilin amirlare tarafindan soruşturma dosyasına

dayanllarak resen verilen uyarma Ve kınama cezalan kesin olup, bunlara

karşl idari yargl yoluna gidilemez.

Disipilin amiılerince verilen bir haftadan bir aya kadar veya disip

lin kurullarınca karar|aştlnlan bir veya iki yanyıl için yükseköğretim kuru-
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l* mundan uzaHaştııTm cezala ıa ka.ş heİhangi bir üst ıJaİi merciye İtiraz
edilemez. Ancak, bu cezalara karşl, kJari yargı ytılurn başvurabilir.

Disipilin Kurullan taraİ|ndan verilen yükseköğretim kurumundan
çıkarma kannna karş onbeş gün içirıde üniversİte yönetim kurulurıa İtiraz
edilebitir.

hiraz halind6, itiraz mercai olan üniversİte yönetim kurulu, kararı
inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder,

Red halinde, disiplİn kurulu veya yeıkili disip|in amiri red gerek-
cesini goz önürıde bulundurarak itirazl karara bağlar.

Üniversiıe yönetim ku.ulunca a|ınan !e öğrenciniıı aleyhine so-
nuçlanan kararlara karşı idari yargı yolu açlktır.

zaman Aşımı

Madde 34 - Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğirdeki fiil
Ve haİleri işleyen öğrenciler hakklnda bu fiil ve hallefin iş|erıdığinin so-
ruşıurmaya yelkili amirlerce Öğrenildiği tarihten ;tibaren;

a) uyarma, kınama, yükseköğletİm kurumurıdan bk haftadan bir
a}ra kadar uzaklaştırma cezalanııda bh ay içinde,

b) Yükseköğreİim kurumundan bir Veya İki yanyll için uzaHaşt|r-
ma iİe yükseköğreıim kurumundan çlkarma cezalannda altl ay içinde,

Disiplin soruşturmasına başlanmadığ| takdhde, disiplın cezasl
Verme yelki§i zaınan aşlmlna uğrar.

Disidin c€za$ gorektiren 
'iil 

Ve hallerin işlerıdiği ıarihten itiba-
ren, nihayet iki yil içinde disipıin ceza§ verilmediği taktİrde, ceza verme
yetkisi zaman aşımına uğrar. Ancak disiplin amiri veya kurulu, bir adli yar-
gl hükmüne ihtiyaç duyduğu İıallerde; bu za,TEın aşlmt süresi adli yargı
hükmünün kesinleştiğl günden hİbaren başlaİ. Andan ihtlyaç, yetkili disip-
lin amiri veya kurulunun alacağü bir ara kararı ile tespit edilir.

BEşiNcı BöLÜM
Çeşİtıı Hükümleİ

Tebııgat ve Adres Biıdııme

Madde 35 - a) Disiplin kovuşturması dolays|yla her türlü tabligat,
öğİencinin yükseköğretİm kurumum kayt esna§lrrda bildiİdiği adrese }razll
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olarak yap|lmak Veya teuiğ Varaka$ ile yükseköğretlm kurumunca ilan

edilmek süretiye tarnamlanm§ s.ıydlr.

b) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi

değişrhdiHeri halde, bunu mensup bulunduklan kurumlara kaydettirmemiş

bulunan Veya yanhş ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğre-

nim Kurumunda mevcıİ adres|e ne tebligatin yap|lma§ halirıde, kendile-

rine teb|igat yapllmadığını iddia edemezler.

Dosya Tesıimı:

Madde 36 , Disiplin soruşturmaslna ait dosyalar, dizi pusulasryla

birlikte teslim edilir ve allnlr. Dizi pusulaslnln altında teslİm eden ve alanın

imzalan bulunur.

Yazışma Şek]i:

Madde 37 - Kişileıle olan yazışmalar iadeli taahü ü olarak yapF

hr. Evrakın elden verilmesi halinde, imzall belge dosyaslrda sakianlr, 35,

maddedeki teblig sakh kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 saylh tabligat

kanunu hükümleri uygulanır.

Yasakıar:

Madde 38 - soruşturmanın her safhaslnda gizlilik esastlr, Buna

uymayanlar hakklnda idari işlemlerle bidiKe duruma göre bu yönetmeliğin

Veya " Yükseköğrenim Kurumlari Yönetici, Öğretim Elemanl Ve Memurları

Di§ip|in Yönetmeliğİ" nin hükümlefi uygulanlr.

yürürlükten kaıdııma1

Madde 39 - 13 Nisan 1974 tarih ve 11857 sayılı resmi gazete'de

yayımlanmış bulunan "Üniversite Öğrencileri Disiplin Yönetmeliği" yürürlük-

ten kaldınlmlştır.
GEÇici MADDE t - Bu yönetmelİğin yürüdüğe girdiği tarihden

önce işlenmiş bulunan Ve disiplin cezasını gerektiren fiil Ve hal|er hakkln-

da, bu konularl düzen|eyen ve daha önce meı'i o|an ceza hükümleri uy-

gulanır.

Bu yönetmeliğİn 34. maddesinde disiplin kovuşturmasına başla-
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ma ile ilgili zaman aşlml sürelerine ilişkin hükümler bu yönetmeliğin yayl-
mlndan önce işlenmiş fiil Ve halleİe i|işkin işlemler, yaylm tarihinden itiba-
ren iki yıl içinde sonuçlandlnhr.

öĞneııciı-enlE lLGlL| KARARLAR

l. FAKÜLTE KuRULu KARARLARI;

Karar 89\6 - 1989-,1990 Eğitim - öğretim y|llndan itibaren entegre
sjsteme geçilen fakültemiz dönem ı Ve ll derslerinden daha önceki dö-
nemlerde tlp derslerinin tamamlndan başnsız olan öğrencilerin entegre
sisteme göre. tıp ders|erinin bir klsmlndan kalan öğrencilyerin klasık sis-
teme göre okumalarına ve bu kaldlkları derslerin anlatlldlğl ders kurullarına
devam eİme|erinğ, bu öğrencilerin slnav değerlendirmelerinin klasik sis-
teme göre yapllmastna karar Verildi.

Karar 9o\2 - Dönem l, ll, lll öğrencilerinin eğitim - öğretim iş|em_
leİi iıe ilgili olarak 88\11 Ve 89\6 saylh Fakü|te Kurul Kararlaİ|nln uygulan-
maslna devam edilmesine karar verildi.

ıı. FAKÜLTE YÖNETiM KuRuLu KARARIARI;

Karar 87\236 - Tlp fakültesinde yabancl dil olarak 1987 - 1988
öğretim yl|lndan itibaren ingilizce okutulmasına yeni kayt yaptlran Ve ya-
bancl dili Almanca Veya Franslzca olan öğrencileİin intibaklarlnln yabancı
diller bölümü başkanhğınca yapılmasına karar verildi.

Karar 88\258 - Fakültemiz öğrencilerin aldlklan sağllk raporlarl-
nln fakülte yönetim kurullannda görüşülebilmesi için;

a) Mesai saatleri içinde Dekanl|ktan hasta sevk kağıdl alarak Me-
diko - Sosyal Merkezİne giİmelerine,

b) Mediko - Sosyal Merkezi hekiminden alınan rapodarın Üniver.
site hastanesine tasdik eııirilmesine,

c) Mediko - Sosyal Hekimliğince üniversiİe hastanesine sevk edi-
lenlerin raporlann uzman hekimce imzalanmış ve Başhekimlikce tasdik et-
tirilınesa,
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d) Mesai saatleri d|şlnda acil olarak her hangi bir sağlık kuru-

luşundan alınan raporların Ünfuersite Hastanesine tasdik ettırilmiş olmasF

na,

e) İl dışından alınan sağhk rapor|arının ünfuersite hastanesinden

verilmiş Veya üniversite hastanesine tasdik ettiİilmiş olmas|na,

f) Usulüne uygun olarak al|nmlş raporlann 7 gün içerisinde De-

kanltğaVerilmesine,
g) Yukarıdaki esas|ara uymayan rapor|ann kabul edilmemesine

karar verildi.

Karar 89\52 - Tlp fakültesi öğrencilerinin (enİegre sisİeme dahil

öğrenciler hariç) önceki ylllarda devam yükümlülüğünü yerine getirip sı-

naüarda başarısız olduğu için tekrara kalan öğrencilerin c,Ü Eğİtim-öğretim

Ve slnav yönetmeliğinin 19. maddesinin 1, flkrasl gereğince isterlerse bu

derslere devam etmeden sadece s|naMara girebileceklerine karar verİldi,

Karar 91\279-2547 sayıll kanun'un 3747 saylh Kanunla değişik

5\1 maddesinde yer alan Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi , Türk Dili, Ya-

bancl Dil ve Seçmeli derslerin programlanması ve okdulması hakkındaki

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 19,8,19s1 tarih Ve 91,30,920

saylh kararı ile cumhuriyet Üniversitesi senatosunun 11,9 ,1991 tarih ve

199,1\24 saylll karan doğrultusundi;

a- Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi Ve Türk Dili derslerinin dö-

nem l de haftada iki saat iki yanyll okutulma§lna,

b- Yabancı dil (ing.) dersinin Dönem l de haftada üç saat iki ya-

rlyll okuıulmaslna,

c- seçmeli derslerin haftada bir saat okutulmaslna,

d- Dönem lde Yabanc| Dil, Atatürk ilkeleri Ve inkilap Tarihi

derslerini başaran dönem ll, lll, lV öğrencilerinn bu der§lerden muaf sayll-

maslna,
,e- Dönem ll öğrencilerinin 1991 - 1992 Eğitim - oğretim ylllnda

haftada bk saat iki yarlyll Türk Dili dersi okumalarlna, (Dönem ll de olup

1990 - 1991 Eğitim - Öğretim ylllnda sınfİa kalan Ve Türk Dili dersini

başaran öğrenciler hariç) karar verildi.

Karar 9,1\280 -' Fakültemiz dönem ı, ll, lll te klasik sistemde

okuyan Ve önkoşullu tek dersten ba$nsız olan öğrencilerin kaldıklan ön-

koşullu dersten sorumlu olmak üzere bir üst sınfa boç|u geçmelerine ka-

rar verildi.
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