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l. Açılış ve I. yarıyl derslerinin başlaınası:

Dönem IV, V 14 Eyliiü 19

Dönem I, II, ItI 28 Ey|n| §92

2. I. Yarıylı tatiliı 1'7 , 3| ocal 193

3. lI. Yarıyl derslerinin başlaması: 1 Şubat 1993

4. lI. Yarıyl derslerinin sona ermesi:

Dönem I, II, III, V 28 Mays 1D3

Dönem IV, 4 Hazıran 1993

5. Yıl sonu sınavlan: 1-30 Haziran 1993

7. Dönem YI eğitim öğretim sürtsi: l Temmuz 1992-30 Haziran 1993

E. Tıp dışı derslerin başlama tarihleri:

Üniversite Akademik Takvimine göre yapılacaktır.

6. Bütünlemesınavlarr:

Dönem V
Dönem I, II, III, lV

9. Kayt YeniIeme Tarihi:

Dönem I, II, lII

Dönem lV, V, VI

II. Yarıyl

14-28 Haziran |993

1-10 Eylül 1992

28 Eylül - 9 Ekim 1992

14 - 28 Eyliiıl 1992

1-9 Şubaı 1993
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Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldğm şu anda hayatımı insanlü yoluna
adayacağımı açıkca bildiriyor ve söz veriyorum.

Hocalarıma

Saygı ve gönül borcumu her zaman koıuyacağma, sanatımı, vicdanımın buyrukla-
rı doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getirece$me, hasta ve toplumun sağlığını
baş görev sayacağrma, benden hizmet bekleyen kimselerin sıılaıına saygıh olacağı-
ma ve onlaıı saklayacağıma, hekimlik mesleğnin onuru ve temiz töresini süıdüre-
ceğme, meslektaşlarımı kaıdeş bileceğme, din, millet, ırk, siyasi eğlim ya da to-

plumsal sınıf alıımlarının görevimle hastam arasına girınesine izin vermeyeceEime,
insan hayatına kesin saygı gösteleceğime, baskı altında kalsam bile np bilgileıimi in-
sanlık değer ve yasalarına kaışı kullaımayacağıma, açıkca, özgürce ve nitmusum
iizerine and içerim.
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c. ü. TIP FAKÜLTESİ EĞiTiM REHBERi

Geçtiğiıniz 1ıltarda, özellikle fakültemizde yeni başlayan öğıencileıimizin ders
progıamları ve yönetmelikleıle ilgili çşitli sorunlalrnrn olması, tıizleri böyle biı eğ-
tim rehberi çıkarmağa yöneltti. Bu küçük kitapcığın içinde heı sınıfin ders p.ogram_
ları yanında sizlerle iğili yönctmelikler de yer almaktadrr. Bunun dışında da her tür-
lü probleminizde dönem koordinatörleıiniz sizlere yardımcı olacaktır. Başarılı ol-
marun ilk şartlarından biıinin de deıslere düzenli biı şekilde devam etmek olduğu-
nu hatıılatmak isteıim. Sizleıe mutluluk ve başarılaıla dolu bir eğitim yılı diler, sev-
gilerimi sunarım.

Prof. Dr. Ali GÖı(ALP

Dekan
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C. U. TIP FAKULTESI EĞ1TİMREHBERi

DEKANLIK

Pıof. Dr. Ali GÖKALP
Prof. Dı. Yusuf ÇAĞLAR.
Doç. Dr. Ferit KoÇoĞLU
Dr. Erol ŞANLI

FAKÜLTE KURULU

Dekan

Dekan yardımcısı

Dekan yaıdımcısı

Fakülte sekreteri

Prof. Dr. Ali GÖKALP
Prof. DI. Yusuf ÇAĞLAR
Prof. Dr. Asım GÜLTEKiN
Prof. Dr. Servet ÖZGÜR
Prof. Dr. Fetoş TANZER
PIof. Dr. Mustafa DÜLGER
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Doç. Dr. Ferit KoÇoĞLU
Doç. Dr. Yener GÜLTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKER
Dr. Erol ŞANLI (Raportör)

FAKiJLTE YÖNETiM KURULU

Proi Dr. Ali GOKALP
Prof. Dr. Yusuf ÇAĞLAR
Prof. Dı. Mustafa DÜLGER
Prof. Dr. Ahmet ÇoI-AK
Doç. Dr. FeIit KoÇoĞLU
Doç. Dr. Yener GÜLTEKiN
Yıd. Doç. Dr. Ahmet AKER
Dr. Erol ŞANLI (Raportör)
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c. U. TlP FAKULTESI EĞiTiMREHBERi

Dekan

Başkoordinatör

Dönem I Koordinatörü

Dönem I Koordinatör Yrd.

Dönem II Kooıdinatörü

Dönem II Koordinatör Yrd.

Dönem III Koordinatörü

Dönem III Koordinatör Yrd.

, Dönem IV Koordinatöıü

Dönem IV Koordinatör Yrd.

Dönem v kooıdinatörü

Dönem v koordinatöıü yrd

Dönem VI Koordinatörü

Dönem VI Koordinatör Yrd.

Proi Dr. Ali GOKALP

Prof. Dr. Yusuf QAĞLAR

Pıof. Dr. Atilla ATALAY

Yrd. Doç. Dr. Öge ÇETİNKAYA

Doç. Dr. Tülin BAYKAL

Yrd. Doç. Dr. Erdem GÜMÜŞBURUN

Doç. Dr. Yusuf SARIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Dilara iÇAĞAsIoĞLU

Prof. Dı. Ayşe GÖKALP

Doç. DI. Füsun GÜLTEKİN

Prof. Dr. Ahmet ALMAÇ

Yrd. Doç. Dr. Tanfer KUNT

Doç. Dr. Caner MiMARoĞLU

Yrd. Doç. Dr. Saniye TOPÇU
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C. ü. T,IP FAKüLTESi -EĞiTiMREHBERİ

I. SINIF TEoRİK LrrGULAMA

Biyoistatistik

Fizik

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Organik Kimya ve Biyokimya

Deontoloji

Davranış Psikolojisi

Türk Dili

Atatiiüİk İıkeleri ve inkilap Tarihi

Yabancı Dil

Seçmeü (Güzel Sanatlar / B€den)

ll. SINIF

Anatomi

Histoloji - Embriyoloji

Fizyoloji

Biyofizik

Tıbbi Mikrobiyoloji ve Paıazitoloji

Türk Dili

lIl. §lNlF

HalkSağlığı

Faımakoloji

Patoloji

Klinik Bilimlere Giriş

NOT: Dönem !, ll, lll'de Ent€gıt §i§tem uygulınmaktıür.

2

4

4

4

2

4

?
,'

3

1

I. Yarıyılı

1

1

---. I. Yaııylı

--- [. Yanylr

--- 1yarıyıl

2

1

7

2

5

3

4

2

3

1

1

5

4

6

11

15



C. Ü. TIP FAKÜLTESi EĞiTiMREHBERi

Genel cerrahi

iç Hastalıllaı

Çocuk Sağlğ ve Hastalrkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Adli Tıp

Radyoloji

v. SINIF

Dermatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Nöroşirürji

Üıoloji
Göz Hastal*ları

Kulak-Buıun-Boğaz
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Nöroloji

Psikiyatri

İnfekiyon Hastalıkları

FTR

1,1. slNll,

Çocuk Sağlğ ve Hastalıkları

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ye Doğum

Acil cerrahi

kırsal Hekimlik

Psikiyatri

Seçmeli

TEoRlK LryGULAMA

(7 hafta staj)

(9 hafta Staj)

(9 hafta staj)

(6 hafta staj)

(3 hafta staj)

(2 hafta staj)

(1 haftası Göğüs

Kalp Damaı Cer.)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta staj)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta staj)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta staj)

(2 hafta staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay staj) (1 ay Acil 1 ay Cerrahi Kli-

nikte yapılacai ve tek not

olarak değerlendirilecek)

(2 Ay staj)

(1 Ay staj)

(1 Ay staj)

16
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C. U. TlP FAKULTESI EĞiTİMREHBERi

BÖLÜM BAŞKANI : Prof. Dr. Ahmet ÇoLAK

Anabilim Dalı Unvanr

Tıbbi Biyoloji Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dı.
ögr. cor.

Morfoloji Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

ögr. Gor. nı.
Uz. Dr.

Dr.

Fizyoloji

Biyokimya Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

ög. Görev. Dr.

Uz-

Uz.

Adı Sovadı

Ahmet ÇOLAK (Başkan)

iıhan SEZGİN
Seha SÜNGÜ
Ziynet ÇINAR

Erdoğan GURSOY (Başkan)

Tülin BAYKAL
Erdem GÜMÜŞBURUN
Emel KOPTAGEL
Mehrnet ÇiMEN
BilgeONARLIoĞLU
Ferruh YÜCEL

Sena ERDAL (Başkan)

Abdullah ASI-AN
Ahmet ÜNAI-
Muam-ıner CANOL

1,1

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Uz.

Atilla ATALAY (Başkan)

Ahmet AKER
öge çtriNxave
Setap BAKIR
Salih çETİNKAYA
Kerem Can GÜRSES
Rıfat KURŞUN



C. ü. TIP FAKI]LTESİ EĞİTİMREHBERİ

Anabilim Dalı

Adli Tıp

Farmokoloji

İç Hastalıklaıı

Çocut Sağlığ ve

Hastalıiları

Mikrobiyoloji ve

Enfek. Hast.

Unvanr

Doç. Dr.

Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dı.
Yrd. Doç. Dr.

ögr. Gor. nr.
Uz. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.
Pıof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yıd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

fz. Dr.

Adı Soyadı

Metin ÖRSAL (tsaşkan)

UfUK KATKICI

Yusuf SARIOĞLU (Başkan)

Leman AKBAŞ

Füsün GÜLTEKiN (Başkan)

Saniye TOPÇU
serhatiçAĞASIoĞLU
Zehra SEYFixıİ
Cansel TÜRKAY
Mğhmet ŞENCAN
GülümserERDOĞAN

Asım GÜLTEKiN (Başkan)

Fatoş TANZER
Ayşe GÖKALP
DilaraiÇAĞASloĞLU
Halri Bozkurt TOKSOY
sadi TÜRKAY
Esra BASKIN

Mustafa GUREL
Gülendame SAYGI
Yahya HAKGÜDENER
Semra öZçELİK
MuhalremcÖKoĞLt-I
M. Zahfu BAKlCl
Mehmet BAKIR
İlyas DÖKMETAŞ
Ömer POYRAZ

Proi Dr.

Prol Dr.
Doç. Dr.

Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr^

Yrd. Doç. Dr.

ög. Gor. or.
Uz. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç.,Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

18



C. ü. TıP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

Aıabilim Dalı

Pskiyatri

HalkSağlığ

Dermatoloji

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Radyodiagnostik

Nöroloji

Unvanı

Doç. Dr.

ö6r. Gor. Dr

Prof. Dr
Doç. Dr
Doç. Dr
Doç. Dr

Doç. Dı.
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dı
ögr. Gor. Dr.

Uz.
Uz.

Doç. Dr.

Yrd. Doç Dı
Yrd. Doç. Dr
Uz. Dr.

Uz. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı

orhan DoĞAN (Başkan)

Hikmet ÖZBEK

servet ÖzGÜR (Başkan)

Ferit KoçoĞLU
H. Hüseyin POLAT
GülayKoÇoĞLU

M. Mağrufi HAH (Başkan)

Sedat a)ZÇELiK
Serap öZTÜRKCAN

Sami HiZMETLi (Başkan)

GülgüleÇAĞLAR
Aysel DEN|ZLi
GüldeIen KAÇAR()ĞLU

A. Oktay lŞIK (Başkan)

Orhan SOLAK
Mübbeccel AKSU
Hulusi EĞiLMEz
Sema BULUT

Şefik DENER (Başkan)

Suat TOPAKTAŞ
Ayıekin AKYÜZ

BÖLÜM BAŞKANI : Prof. Dr. Mustafa DULGER

Genel cerrahi Pro. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr
Yrd. Doç. Dr
Uz. Dr.

Mustafa DÜLGER (Başkan)

Cihan YlLDlRlR
Feyzi Cahit İÇLİ
N. Zafer UTKAN
Şenol KARSL!

19



C. Ü. TIP FAKÜLTESi EĞiTiMREHBERi

51§ilim DÜ

Kadın Hastai.klan ve

Doğun

Üroloji

Nöroşiriiııji

Kulak - Buıun -

Bogaz

Göz Hastalıkları

Giğus-Kalp Damar
cerıahisi
Ortopedi ve

Travmatoloji

Anesteziyo§i ve

Reanimasyon

Yıd. Doç. Dr. KasımDoĞAN

Ai GÖKALP (Başkan)

Yener GÜLTEI(hJ
Sıtkr ÖZDAMAR

Yusuf ÇAĞr AR (Raşt"n)
cenap GÜLER
Nurşen 'fÜKsEL

Taİsel ÜNSALDI (Başkan)

Sıtkı PERÇİN
Okay BULUT
Yü*§eı ÖZKAN
AMiiükadir AKBAŞ

Mustafa GÖNÜLLü 1nann;
caneıMIMARoĞLU
Haluk KAFALI

Z.Handan AKER GÜN§ (Başkan)

Fabİettin GÖzE
Ender DÜzcAN
ReyhanEĞİLMEZ

Unvaır Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr Abdullah TAŞYURT (Başkan)

Prof. Dr,
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dı

Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.
Uz Dr,

Prof. Dr.
Doç. Dr.
Uz. Dr.

Prof. Dı.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uz. Dr.
Uz. Dt.

Doç. Dr.
Doç. Dr.
Uz. Dr.

Patoloji Doç. Dı.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uz. Dr.

Ög. Gor. Dr. Sedat TÖRELTıbbi İngilizçe

20

Zafer KARS (Başkan)

Ahmeı ALİvl{Ç (BaşL,n)

süphi MÜDERRİS
Tanfer KURT
Ercan CANBAY
scdat öZIüRKCAN



C. U. TIP FAKULTES| EĞiTİM REHBERi

Tıp Fakültemiz 1788 sayılı yasa ile kurulmuş olup, 1974 / 1975 öğretim yılında 50

öğrenci ile Hacetepc Üniversitesinde eğtime başlamıştıı. 198]ı l |982 yhnda 34,

1982 / §a3lılında ,14, 1983 / 1984 1rlında 33, 1984 / 1985 ylında 20, 1985 / 1986 yr
lında 37, 1986 /1987 yılında 64, 1987 /1988 yılında 66, 1988 / 1989 yıIında 41, 1989 l
190 ylında 66, 1990 /1D1 yılında 92,7997 - 192 yılında 79 kişi olmak üzere toplam
582 lıp doktoru mezun olmuştur. Halen Tıp Fakültesi Dönem l de 179, Dönem II

de 211, Dönem lII de l57, Dönem IV de 136, Dönem V de 117 vc Dönem Vl 122

öğenci olmak üzere toplam 922 öğrenci eğitim görmektedir.

1975 yılında Sağlık Bakanlığ ile yapılan bir protokol ile Göğüs Hastalıkları Ha-
stanesi olarak inşa edilen ,l00 yataklı bina 15 yıllığna Cumhuriyet Üniversitesi Eği-
tiıı Uygulama ve Araştırma Hasianesi olarak Üniversiremize deıredilmiştir. Bu bi:
nanın 8. katında Göğüs Haslalıkları Hastanesi faaliyetini sürdürmekı€dir. Ayrıca,
Sağlık Bakanhğı ile yapıIan protokol uyarmca Faküllem? öğreDcileri Sivas'a 40 kilo-
metre uzakhkıaki Ulaş, Koyuncu ve Hanlr Sağlrk ocaklarında Sağlık Bakanlığı ele-

manları ile §birlğ içerisinde 2 şeı ayhk süreler halinde Kırsal Hekimlik eğitimi gör_

mektedirıer.

Halcn Fakültemizde 18 Profesör, 25 Doç€nt, 33 Yardımcı Doçent, 15 öğfetim
görevlisi, 14 Uzman ve l49 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

?l
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c. ü. TıP FAKüLTESi

28 Eylül - 30 Ekim

Dersler Teorik Pratik

5 Hafta

Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kiınya - Biyokiınya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

10

10

28

25

2n

8

10

10

10

m
15

m

Toplam 75

BİYOİSTATİSTİK :

İstatistik ile ilgili genel bilgiler, Sığl,k hizınetleri ve Biyoistatisti\ Frekaıs dağ
lrmları ve Tanımlaycı ölçilüer.

DEONTOLOJİ:
Tübi Deontolojl Terminoloji ve taıüç, Hekin Anğ Tarihçe ve İlkeleri lleki-

ınin görevleri, Hekim sorumluluğq İnsaılaıda doku ve Organ ıdkll Beğtmhlıt ya-

pan maddeler ve bunlaıla ilgili yasa.

ORGANıK KIMYA Y€ BİYOKİMYA :

Atom, Kimyasal bağ Molekiller kuwetler, Stereoizomerl Alkanlar ve Alkenler,

Karboksilli ve Dikarboksilli asitler, Aıninleı ve diğer azotlu bileşikler, Aıaç-gereç ta-

nıtımı, Konsantrasyon hesaplaııaları.

TIBBİ BİYOI0Jİ ve GENETıK :

Canlılığm otu§umu, Kaıbohidıatlaı, Lipidler, Steroidler, Proteinler, Nii&leik asit-

leİ, Laboranıvaİ g\malaıı ile ilgili kurallaı ve mikoskobun tantmı, Laboratuval-

laıda kullanılaı araç ve gereçlerin taııtılması, Koaservatlaıın oluşunq Orgnik
madde aıanma§ı, Molekiller hareket ve hücre zan.

rİzlx:
Birim sistemle4 Skaler ve vektörel büyiiürliiıkler, Stati\ Dinamik, Kinetik.

26

EĞiTiMREHBERi
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C. Ü. TrP FAKÜLTESİ

Dcrsler

3 Kasım - lE Aralık

Teorik Pratik

1 Haila
Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kimya-Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

14

14

25

?ı
42

10

|4

|4

14

35

y
42

Toplaıı 115 24 139

BİYoiSTATısTı K :

Tablo ve grafik yapım yöntemleri, örnekleme, önemlilik testleri hakkında genel

bilgiler.

DEONTOLOJ|:
Euthanasie-ortothanasie, hekimlik sın ve hekiın raporu, konsültasyon, hekim ve

savaş suçlarç şarlatanlrk, paleo_patoloji ve paleo tıp, primitif tıp, ilk çağ uygurlıita-
rında np (eski Mısır, Mezopotamya, Hint, Çh, Japonya, Yunan ve Roma)'da.

ORGANİK K|MYA - BffoKİMYA :

Amino asitler ve peptidler, proteinlerin yapısal özellikleri, proteinlerin biy<ılojik
işlevleri, proteinlerin sınıIlandırılması, eıızimler, enzim kinetikleri, heterosiklik
bileşiiler, alkol|er, fenoller, eterler, aldehiı ve ketonlar, karbohidratlaı asit - baz tit-
rasyonu, enzim laboratuvarı.

TIBBİ BİYo[0Jl vc GENETIK ı
Hücre teorisi, hücre ve çevresi, hücrede bulunaı maddelerin iızikel duıumu ve

hemaostasis, hücre zarı ve bağanhlar, sitoplazma ve organelleri, çekirdek, kromo-
zomlar, hücre böliiuımeleri, biyokimyasal tepkimeler, solunuın tepkimeleri, ETS,
protein sentezi, çözelti konsantrasyonları, asitler, bazlar, PH, çeşitli hücreler, hücre
bölünmeleri, kromozom aıalizi, enzimalik tepkimeleri etkileyen faitörler, katalaz
enzini attivitesinin inceleunesi.
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c. ü. TrP FAKüLTESi EĞiTlMREIBERi

FlzlK :

İş, enerji, güç, impuls ve momentum, sııılar, katılar, qadar, dönme ve titreşin

hareketleri, ısL elektİostatik, elektriksel alan, elektritsel potansiyeı, elektrik alomı

doğu alom deweleri.
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C. U. TIP FAKULTESI EĞİTİMREHBERİ

Dersler

22 Aralık - 15 Ocak

Teoıii Pratik

Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kirnya-Biyokirnya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

10

t0

25

15

z0

10

10

25

,§

20

Toplam 80 10 90

BİYOİSTATİSTİIC
Paıametrik ve paıametıik olııayan önemlilik testi KhiKare dağılrşın uygulandığı

konular.

DEONTOLOJİ:
O.ta çağ tibbı, Rönesans tıbbı, Türk tıp taıihi ve esasları (Uygur, Selçuklu ve Os-

manlrlarda tıp), 17., 18., 19.yy- tıbbı, Cumhuriyet dönemi Türk tübı, Türk hp tarihi
ve Deontolojide öınek hekimler.

ORGANİK KİMYA - BiYoKiMYA,:
Lipidler, Nükleik asitler ve Nükleoprotein, Metabolizma-Termodinamik, Elek-

tron ta§ıyıcıları, Oksidatif Fosfarilasyon, Fizyolojilr ve tıbbi önemi (Oz Tokikliğ),
glkojenoliz, TCA, karbohidrat metabolizması ile ilgili koenzimler.

T|BBİ BiYoLoJ| ve GENETİK:
Bakteıi genetiği virüsler, Bağşıkl*, Hormonlar, Vitaminler, Preparatların hazr-

lanması, Kan grupları, Vitamin tayini, Deney halvanı diseksiyonu, Elektron mikros-
kobu çalrşmalarınrn hazrrlanmasr.

FİzıK
Optik ve optik al€tleı, Enstrumenlasyon, X ışınları çekirdek fiziği ve Ra-

dyoalcivite, Nükleer tıp.

29

4 Hafta

Toplam
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C. ü. TIP FAKüLTE§İ eĞiTiMnBIüsERi

Dersle r

9Şubat-3Nisan

Teorik Pratik

8 Hafta

Toplam
Biyoistatistik

Daııaıuş Psikolojisi

Org.Kimya ve Biyokimya

Tıbbi Biyo§i - Genetik

4

|6

34

%

q

16

y
q
q

Topları 1,25 130

BtYolsTAlİsTıK :

Khi-Kare dağl§ınm uygulandığ diiaenler, Regresyon ve Korelasyon, Teorik dağ-
lışlar, Sağlık alanına özel istatistikel yöntemlerle gir\.

DAVRAN!ş PsİKoLoJİsİ i -
Psikolojiye giriş, Tıpsal psikoloji, Özel yöntemleri, Temel ilkeleri, Böliruıbri, İl-

gili bilim dalları, Adler ve Bireyler psikolojisi Jung ve Kollektif Üstbenlik, Daıra-
nışın beliıleyici filogeneük, Ontqgenetii Nörobiyoloji\ Bilinç, Dikkat Eğindiriın
(Suggestibility), Alg, Duygu, Bellek, Öğeıme, Zeka, Refleksler, Diirtü, Güdi| İç-
güdü, Bunalh, (enxiety), Engellenme, Çatışma.

ORGANİK KİMYA ve BİYOKIMYA :

Petrtoz fosfat yolu, Glikoneogenesiz, Diğer karbohidratlaı ve ETOH metabo_
lizması, Glikojen ve diğer polisaikarit sentezi, Glikojen depo hastaiiları ve diyabet,
Lipid metabolizması, Dolaşrmdaki lipidler, Beta - oksidasyonq Keton cisimlerinin
oluşumu - kullanılması, Lipopıotein metabolizması, kollesterol metabolizma§ı, yağ
asidi ve lipid biyosentezi, Prostoglandin metabolizması, Lipid metabolizınası ile ilgili
hastalrklaı, lşık madde etkileşimi, Protein metabolizması, besin maddeleri olarak
proteiıler, Hücre aminoasitleriıin kaynağ.

Proteinlerin Jrlııı yollaıı ve kontrolu, Amino asitlerin ykrm yolları (Deaırıina-
syon, Dehil. de siiJf), Non-Essantiol aminoasit oluşumq Dokularda anino asit meta-
boli?ınasl Amino asit kullanıjması (kıeatin, Transmetilasyon, Heme, dekaİbokitas-
yon, Poliaminler, A:nino asitlerin akibetteri), Kolorimetri, Aminoasit netabolizınası
i|g ilgili [o€n?imlg1.

4
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C. ü. TIP FAKüLTESİ EĞiTiMREHBERi

TlBBl BfYoIroJl v€ GENETİK :

Temel genetik bilgileıi, Otozomal kahtım, X'e bağlı kütım, Kromozom abera-

syonları, Seksual anomaliler, Populasyon genetigi, Dermatoglifi kler.

31



c. Ü. TIP FAKÜLTESİ EĞiTiMREHBERi

Teorik Pratit

Biyoistatistik

Davran§ Bilimleri

Org.Kimya ve Biyokimya

Tıbbi Biyo§i - Genetik

14

28

?a

35

14

6

2a

34

35

Toplam 105 111

BİYolsTATlSTlK :

Sğık alanında özel istatistiksel yöntemler ve yaşam tablosu-

DAYRANIş PlsKoI]oJİSr :

Bilinç Biliıçöncesi, Bilinçdışı, Benlit, Altbenük, Üstbenlik, Haa Gerpklik ilke-

leri, Rüsal - Cinsel, Rüsal - topluıısal gel§me dönemleri (iti saat "Gençlik Döne-

mi" tartışması), K§ilik, Chsellik, İnsaı ve çvre, Nornal - anormal aynmı, Psikolo-

jik testler (Ruhsal ölçiiüer), Psikoz - newoz aynını Zaıarlı alşkaılıklar, Hasta ve ai-

lesl Hasta - hokim ilişkisl İletişim.

ORGANıK IdMYA - BİYOKiMYA :

Nii*leik asit metabolimasr, Purin nii*leü sentezi ve dii,zenlemesi, Deokiibo -

niikleotid oluşumu, Puıiı ve pirimdinlerin }ıkımı, Asit baz dengesi ve bozukluklan,

Vitaminler, Hemoglobin sentezi ve ykrmı, İnorganik metabolizma, Transminasyon,

TIDBİ BİYor,oJı ve GENET|K :

Poliçnetik kütm, Konjenitat ma|formasyon, Kaİtsal metabolik hasta- hklar,

Prenatal taıı, Genetik danışma, Biyokimyasal genetik, Genetik hastalıklar, Tedavi,

6

32

6 Nisan - 2l Mayıs

Dersler

7 Hafta

Toplam
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C. Ü. TIP FAKüLTESi EĞiTİMREHBERi

Temel Bilimler Ders Kurulu I

Temel Bilimler Ders Kuıulu II

Temel Biümler Ders Kurulu l[I

Temel Bilimler Deıs Kurulu IV
Temel Bilimler Ders Kurulu V
Telafi sınavları

Final Suarı

Bütifuıleme sınavr

1992 - 1993

28 Eylül_ 30 Ekim

3 Kasım_ 18 Aralk
22 Aralık- 15 Ocak

16 ocak- 31 ocak (Tatıl)

1 Şubat- 5 Şubat

9 Şubat- 2 Nisan

6 Nisan- 21 Mays

|992 - 1993

Sınav

2 Kasım 1992

2I Atalık 1992

8 Şubat 1993

5 Nisan 1993

24 Mayıs 1993

28-31 Malıs 1993

74-|5 Hazitarı |993

9 Eylül

Bü(ünleme

7.9.794.1

8,9.1993

9.4.7992

servis Dersleri

Tiiüık Dili
AtatüIk ilkeleri

Yabancı Dil

I. Ara Sın.

2.I2.1992

9.12.1992

16.72.1992

Final

33

II. Aıa Sın.

1,4.4.1993

2|.4.1993

?8.4.1993

L7.6.|993

18.6-1993
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C. ü. TıP FAKüLTESi EĞiTiMREHBERİ

Dersler Teorik Pıatik Toplan

Biyofizik

Biyokimya

Fğoloji
Histoloji - Enbriyo§i
Mikıobiyoloj i-Paıazitoloj i

20

6

|6

|z

30

8

5

m
6

16

m
35

Toplam 84 13 97

BİyoFDlK:
Biyofziğe gir\ ve S1 - birimleri, Menbran yapsı ve fzitsel özellikleri, Membran

transport biyoiiziğl Membran potaısiyeliıin ç|ırşumq Dinanğ ve membran mode_

I Resepsör biyofidi, elektromedikal enstriimiınta§yonıın temelleri,

BİyoxlııyA:
Niiücleik asitleriı biyosentezi, Protein s€ntezi,

FlzYo[oJt:
Fizyo§iye giriş, Hücre iç ortam ve homeostasisin taıımr, Vücut sıvıları haktmda

genel bilgiler. Hücre organellerinin fonisiyonlarç Hücre zıımda madde iletiıni (Di-

ftlayon, attif iletiın, Oznoz), Kılcal damaılarda madde ,l,- verini Biyoelektrii po-

tansiyeller.

ItlsTotOJı - EMBRİYOI]OJ l :

Getrel histoloji ve Embriyoloji tanrtımr, Gen€l histoloji, iiğenci ınikros,koplan-

nn dğtımı ve bakımr (lab.), Histoloji metotla,ı, Mikoskop çeşitleri Işık ve elek-

tronikıoskophrın kullanımı (lab.), Hücre ve hücrenin morfolojik ayınmı Dokunun

boyaıınası ve boyaların etkilerinin taıt§ılması (tab,), Hücre böliinme,si hüçrenin

yaşlaıması ve hücre kinetğ Mitoz (lab.).

Mı(RoBtYoıOJl - pınezfroı.oJl :

Mikrop diinyası mikoorganizmalann sınıIlandrrılması (başlıca bakteri gıuplan-

ım sınıflandırıtınası), Virusların genel özellikler! Bakteri hücresinin ince yapsr I,

38
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C. U. TIP FAKtiLTEsl EĞiTiMREHBERi

Virusların morfolojik kimyasal yapıları. Bakteri hücresinin ince yapısı II., Virus -

Konak ilişkileri, Mikroorganizmaların üretilmeleri bakteıilerde patojenite, Enzim
ve «ıksinler, Bakterilerin üretilmcleıi vg tanımlar I., Baiteri gcnetiği, Bakteri meıa-
bolizması, Bakteriofajlar, Fungusların morfolojik yapıları vc gcncl özellikleri, Bakıe-
riofaj titrasyonu I (lab.), Antibiyotiklerin cıki mekanizmalalı, Protozoa ve helmintle-
rin yapı ve genel özellikleri, Bakterilerin üretilmeleri ve tanınılanmalaıı II. (lab.),

Anlibiyo- tiklerc diıenç mekanizmaları, Bakteriofaj titrasyonu II. (lab.), Rikctsiya,
Klamidya ve mikoplazmaların genel özellikleri, Fungusların tanıtılması (lab.), Para-
zitoloji rutin laboraıuvarına gönderilen örnekleriı alrnmasında, gönderilmesinde ve
incelenmesinde dikkat edilecek noktalar (lab.), Dezenfeksiyon ve sterilizasyon.
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c. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiMREHBERi

Dersler Teorik Pratit Toplam

Anatomi

Biyokimya

F@oloji

Histoloii _ Embriyoloji

4
10

B
,x

,a

6

18

y2

10

y
54

Toplam 7z l90

ANATOMİ:
Anotomiye giriş, Kas, Kemik, Eklenıler, Genel bilgiler. Üst eıüemite kemikle-

ri. Üst eirenite kemikleri (lab.), Columna vertebralis, costalar ve sternum. Colum-

na vertebralis, costalar ve sternuırı (lab.), Üst extremite eklemleri. Sut bölgesi, Yü-
zeysel sııt kasları. Srt bölgesi, Yiizeysel sııt kasları (lab.), Omuz ve koluı arka böl-

gesi. Omuz ve kolrrn aıka bölgesi (lab.), Omuz ve kolııı ön bölgeleriç Memeler.

Omuz ve kolun ön bölgeleri, Meıneler (lab.), Axilla aıatomisi ve plexus brachia-

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

(lab.), Ön kolun arka bölgesi. Ön kolun arka bölgesi (lab.), El aıatomisi. El anato-

misi (lab.), Alt enremite kemikleri. Alt etrıemite keınikleri (lab.), Alt extıemite

eklemleri, Üst ve alt extremite eklemleri (lab.), Gluteal bölge. Gluteal bölge (ıab.),

Plexus lumbo - sacralis. Uyluğun arka ve lateral bölgesi, fossa poplitea. Uyluğun arka

ve letaral bölgesi, fossa poplitea (lab.), Uyluğun ön ve medial bölgesi Qab.), Bacağn
aıka bölgesi. Bacağıı arka bölgesi (lab.), Bacağn ön ve letalal bölgesi. Bacağn ön ve

letaıal bölgesi (lab.), Ayak aıatomisi. Ayak anatomisi (lab.), Kafa kemikleıi. Kafa

kemikleri Qab.), Kafa iskeletinin bütiİıü. Kafa iskeletinin bütiınü (ab.), Yiiz anato-

misi ve kafa derisi. Yüz anatomisi ve kafa derisi (lab.), Parotis ve temporal bölge.

Paıotis ve temporal bölge (lab.), Fossa infratemporalis ve pyterygopalatina. Fossa

infratemporalis ve pyterygopalatina (lab.), Boynun ön v€ yan bölgeleri. Boynun ön

ve yan bölgeleri (lab.), Suboccipital kaslar ve derin sırt kaslaıı. Suboccipital kaslar

ve derin srrt kaslaıı (lab.).

ıİyoı<iMyl :

Yağ dokusu biyokinyası, Epitel doku biyokimyas, Kas dokusu biyokimyası, Bağ

dokusu biyokiınyası, Sint dokusu biyokimyası.

4ı
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c. U. TIP FAKÜLTESi EĞiTİMREHBERi

FlzYoLoJı :

Çizgili kasa ilişkin genel bilgilcr ve kasılma teorilcri, Çizgili kasın mekaniksel
özellikleri ve düz kas lızyoloiisi, Sinir kas kavşağ ve molor birirnlerin firyotojik
özellikleıi, perife.,ik sinir sistemi fizyolojisi, Reseptörler, sinaptik iletim, spinal re-
fleks I, RefleksIer II, C)tonom sinir sistemi fizyolojisi, Kas fiz-yolojisi (lab.), Sinir fi-
zyolojisi (lab.).

HlsToLoJı - EMBRİYOLOJİ :

Embriyolojiyc giriş, speımium morfolojisi ve biyolojisi, Speımiohistogenezis,
Spermium, Owm, Oogcnezis, Owlasyon, Geırital siklus, İmplantasyon, Gastrula-
syon, Emriyo dışı oluşumlaı, Plesenta çcşitleri, eksojen ve endojen maddelerin em-
briyoya olumsuz etkileri, Eınbriyoloji prcpaıatları ve gem hücıeleri (lab.), Dokular.
Epitel dokusu, Örıü ve gudde epiteli, Epitel dokusu (lab.), Bağ drıkusu (lab.), Kan
dokusu, Kan dokusu (lab.), Destek dokusu, Kıkrıdak dokusu, Kıkudak dokusu
(lab.), Kemik dokusu, Kemik dokusu 1lab.), Kas dokusu, Kas <lokusu (lab.), Siriir
dokusu, Sinir dokusu (lab.), Deri ve yan oluşumla4 Deri (lab.).

4|



c. Ü. TIP FAKüLTESİ EĞİTiMREHBERi

Dersler Teorik Pratik Toplaın

Anatomi

Biyofizik

Fizyo§i
Histoloji - Embriyoloji

MikrobiyolojiParazitoloji

m
8

4|

18

11

8

m

25

6

1

40

6
24

13

98 53 151

ANATOMI:
Thorax duvarı anatomisi, Kalp ve perikaıdium, Kalp ve perikaıdium (lab.),

Büyü damarlar ve posterior mediastinumü bulunan oluşı,nlg, Mediastinum,

Thorax duvan, Mediastinum (lab.), Buruı ve burunla ilgili yapılaı, Buruı ve buıunla

itgili yapılar Qab.), Larynı Larynx Qab.), Trachea ve akcğerler, Tıachea ve akciğer-

ler (lab.), Diaphragma, Diaphıapa Qab.), ağz anatonisi, Ağz aıatomisi (lab.),

Aıt. temporomandibulaıis ve çiğıeme kaslan, Aıt. temporomandibularis ve ğ-
ğıeme kasları (lab.), Pharynı Pharyx (lab.), Boyun kökü (Oesophagus'un cervical

kısmı, derin arterler, venler ve sinirler), Boyun kökü (Oesophagus'un cervical kısmı,

deriı arterler, venleı ve sinirler). (lab.),

BİYoFızıK :

Elektromediial eDstrümantasyonun temell€ri, tızyo§ii sistem aıalizinin tenel

kavramları, Kaplo teorisi ve siniı hücresinde pasif ileti.

FlzYoLOJı ;

Kanın görevleri, fziksel ve kimyasal özellikleri, Kan yapıını (Hematopoez) ve dü-

zenlenmesi" Kan hücreleri" Eritrositler, Kan hücreleri liikosider, Troınbositler, Ka-

namanın fizyolojik önlenmesi ve pütılaşma mekanizrıalar1 Kan alma yöntemi, Eri-
tıosit sayımr, Hemoglobiı, Hematokrit (lab.), Kan grupları ve traısfiiayon, Kalp ka-

5,",n fizyolojik özellikleri, Iiikosit sayımı, I-iikosit formii{ü (lab.), i{alp kapaklar,",n

42
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C, Ü. TIP FAKÜLTESİ EĞiTiMREHBERi

görevleri, Kalp sesleri fonokardiogram, Kalp deırimi ve kalpte basınç değişiklikleri,
Trombosit sayımı, Kaıama, Pıhtılaşma proırombin zamitni Iaytnı (Iab.), katp vcrtiisi
kalbin yaplğ iş, Kalbin metabolizması, Kalp çalışmasının dücnlenmesi, Sedimanta-
syon, Kan gıubu, Hemoliz, Eritrosit osınatik direnci (lab,), EKG (lab.), Hemodina-
miğin ilkcleri, Kan basıncı, Kan basıncının düzcnlcnmcsi, Nabız, Koroncr doiaşım,
EMG (lab.), Fötal vc pulmoncr dolaşım, Vcnöz ve lenfatik dolaşım, İnsanda kan
basıncı, Nabız ve kalp seslcri (lab.), Solunuma giriş, Solunumun mekaniğ ve akciğeı
hacimleri, Akciğcr alveollerinde CO2'in ıaş|nmasıı Solunumun düzenlenmesi, At-
mosfer basıncı değşikliklerindc karşılaşılan lzyolojik sorunlar, Yapay solunum, Spi-
rometri (lab.).

HısToLoJİ - EMBRİYOLOJ| ;

Dolaşım sistemi genel açıklama, Damarlar, Dolaşım sistemi, Damarlaıın, Kapil-
lerin histolojik yapıs1 Kalp, Dolaşım sistemi (lab.), Haemopoesis, Haemopoesis
(lab.), Lenfoid sistem, Lenfoid sistem (lab.), Gaslropulmoneı sistem ve gelişimi, So_
lunum sistemi, Trachea, Brochuslar, Akciğerlcr, Alveol yaprsı, Pleura, Solunum sis-
temi (lab.).

MıKRoBrrou)Jı - PARAzİToLoJ ı :

Antijenler, Doku antijenleri ve MHC genler, İmnünglobinler, Antijen - Anlikor
biıleşmesi, İmmün cevabın regiiüasyong Bağş*sal ya tta rot oynayan hücreler, Se-
rolojik testler, Sero§ik testleı I (lab.), Seıolojü testler ll (lab.), lnfeksiyonlara
karşı bağşıklık.

43



c. ü. TlP FAKüLTESi EĞiTİM REHBERİ

Dersler Teorik Praüt Toplan

Anatomi

Biyokimya

Fğoloji
Histoloji - Embriyoloji

18

B
32

18

|2 30

23

,24
6

Toplan 91 18 109

ANATOMİ:
Kaıın ön duvan anatomisi ve karın boşluğu topograJisı Karın ön duvan aıato-

misi ve kaıın boşluğu topografsi (lab.), Oesophagus'un abdominal kısmr ve miğde,

periton, omentum major - miıor ve bursa omentalis, Mğde, Omentum major - mi-

nor, Bursa omentalis (lab.), Duedonun, jejenum ve i]gnıı, Kalın bağusaHar,

İnce ve kain bağusaklar (lab.), Karaciğeı ve safra yollar1 Paıkreas ve dalai, Ka-

raciğer, safra yolları, Pankreas ve dalak (lab.), Böbrek ve iaeter, Vesica uıineria ve

uıethra, Böbrekler, Ureterler, Vesica uıineria ve urethra (ab.), riann arka duvaıı,

Kaıın arka duvarındaki damaılar ve sinirler, Kann arka duvaıç Kann arka duvann-

daki damaılar ve sinirler (lab.).

BİYOKİMYA :

Kaıbohidratların siıdirimi, Azotlu bileşiklerin sindirimi, Yğarın sindirimi, Sin-

diıilen bileşiklerin emilimi - taşınmasç Kaıbohidıat metabolizmasınrn diiaenlenmesi

Yağ metabolizmasınrn diizenlenmesi, Detokifikasyon mekanizmaları, Porfırin ve

safra pigmentleri metabolizmasi.

FlzYoLoJı :

Sindirim tızyolojisine ait genel bilgiler, Gastrointestinal motilite, Besin alınınası,

Çiğpeme ve yutma işlemi, Midenin motol foıisiyonlaıı, Safra kesesinin hareketleri

..,e boşa|nası, kolonda motilite ve defekasyon işleni sindiriın sisteminde salgı fonl-
siyonu, Pankıeas salgıs, İnce ve kalıı bağusak salgılan, Gastrointestinal ab-

sorbsiyon besin alşınrn diizenlenmesi, Bulantı Kusma, Kaıacğer fonk-

siyonlaıı ve safraırn sindirimdeki rolü, Vita.minlerin fizyolojik fonisiyonlar1

Enerji metabolizması, iş ve spor firyolojisi, Boşaltım fızyolojisi Böbrek glo-
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mörullerinin fonksiyonları, Böbrek tubulusleıinin fonksiyonu, Klirens kavramı, Mik-
turisyon ve diuresis, Jukstaglomerular cihazın fonksiyonu, Renin oluşumu, Yapay
böbrek, Diyaliz yöntemleri.

HİsToLoJ| - EMBRİYOLOJİ :

Sindiıim sisleminin gelişimi, Yanaklar, Tükrii& bezleri, Dil, Dişlerin yapısı, Yu_
tal ve yemek borusu, Mideniı histolojisi, İnce ve kalın barsaklar, Karaciğer, Pan-
kreas histolojisi, Sindiıim sistemi (lab.), Ürogenital sistem, Genel açıklaına, Böbre-
kleıiı gelişimi, Böbreğin histolojisi, Üriner sistem (lab.), Tubuli renis, İdrar boşalt-
ma yolları, Böbrek damar ve sinirlerin histofizyolojisi.
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Dersler Teorik Pıatik Toplam

Aıatomi

Biyofizik

Firyoloji

Histoloji - Enbriyo§i

23

|6

18

11

|4

4

4

37

16

l,
15

Toplan 68 90

ANATOM|:
Endokrin organlar, Endokıin orgaılaı (lab.), Pelvis, Perineum, Pelvis ve Peri-

ıeum (lab.), Erkek genital organları, Erkek genital organları (lab.), Kadın genital

organlaı1 Kadın genital orgaılaıı (lab.), Medulla spinaliş Tractuslar, Medulla spi-
nalis, Tractuslar (lab.), Medulla oblangata, Pons, Mesencephalon, Medulla oblanga-

t4 Pons, Mesencephalon (lab.), Otonom siıir sistemi,Otonom sinir sisteıni
(lab.), Cranial sinirler 1 - 6.

BıYorızlK:
Biyomedikal potansiyellerin temelleri, Sinirsel kodlana ve bilgi iletimi,.Firyo_

lojik sinyallerin analiziç Radyasyon biyofiziğinin temelle{ Ultıasesin te\is ve teda-

vide kullanılınılınesınn biyoiziksel temelleri.

rızYoLoJı:
Nöroendokrin i\kiler, Hormonlar hakkında genel bilgiler, Hipofizin ve hipo-

talamus fonsiyonel i\kileri, Adenohipofiz ve nörohipofiz hornonlarınrn fizyolojisi,
'Iiroid hormon fizyolojisi, Paıatiroid hormonu ve kolesistokiniı'in fizyo§ik etkile-
ri, Böbrek üstü medulla hormonlannrn fızyolojisi, Pankreas iç sılgrlınnrn f12_

yolojü etkileri, Kadn genital hormonlarınrn fizyotojisi Erkek genital hornonla-
1n,n fızyolojisi, Ge\me ve yaşlanma, Hormon fizyolojisi Qab,).

HİSTOLOJİ - EMBRİYOLOJİ :

Endokrin sistem hakkııda genel açıklama, Hipo[4 Epifu Tiıoid, parati-
roid, Supıarenal glanğ Endokrin panlreas, Paraganglivonlar, Endokrin sistem
(lab.), Erkek genital sistem histolojisi. Di§i genital sisteın histoloj§ Erkek ve

dişi genital sistem histolojisi (lab.).

6 s

n
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De rsler Teorik Prarik Toplam

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji

Histoloji - Embriyoloji

23

14

30

8

12

4

2

35

14

34

10

Toplam
,l5 18 9]

ANATOM|:
Cranial sinirler 7 - 12, Cranial sinirler (lab.), Cerebellum, Thalamus, Nuc, Sub-

thalamicus ve corpus pineale, Hypothalamus, Basal ganglionlar, Ccrebellum, Tha-

lamus, Hlpothalamus, Basal ganglionlaı (lab.), Beyin hemisferleri (lab,), Corcital

merkezler. Beyaz cevher, Koku yolları ıhincncephalon ve limbik sistem, Mcr-

kezi sinir sistemi damarlart, ıhiıenccphalon, Meıkezi sinir sistcmi damarlart

(lab.), Beyin zıarları ve sinüslcr, Befn veftikülleri ve serebıospir,al sır,ı dolaşımı,

Beyin zarları ve beyin vertrikülleri (lab.), Kulak, Vestibüler sistem, İşitme yolları,

Kulak (lab.), Orbita ve içindekiler, Bulbus oculi, Görme yolları, Göz (lab,),

BIYOKIMYA :

Hormon ctki mekanizmaları, Hipotalamus ve hipofiz hormonları, Adrenal bçz

hormonlan, Ca - P metabolizması ile ilgili hormolar, Pankreasın endokrin [onk-

siyonları, Tiroid.

FİzYoLoJı :

VestibüIer sistem ve serebellumun mo(or fonksiyonlaıı, Merkezi sensomo-

tor sistem, Bazal ganglionlar ve retiküler formasyonunun motor fonksiyonları, Pira-

midal sistem ve motor asosiasyon sistemi, Duysal yol, Talamus vc duysal korteks.

Retiküler formasyonun sensorik işleü ve duysal asosiyonun korteksi, Meıkczi vc-

jetatif sinir sistemi ve uyku - uyanıklık ritmi, Beyinin ytiksek fonksiyonları

(öğenme ve hafıza), Serebrospinal sııı fizyolojisi, Ağrı fizyolojisi, Deri dulrrları,

İşitme fızyolojisi, Görme fizyolojisi, Tat ve koku lizyolojisi. EEG (lab.).

nısToLOJı - EMBRİYOLOJı :

Merkez sinir sistemi hislolojisi, Merkez sinir sisterni histolojisi (lab.), Kulağın

geüşimi ve histolojisi, Gözün gclişimi ve histolojisi.
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C. ü. TIP FAKüLTESi

Ü,neııtg' lı..: uEn§. xunuıul.,vı:
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Dersler Teorik Pıatik Toplam

MikrobiyolojiParazitoloji 82 24 106

Toplaın 82 106

MlKRoBfYoLoJİ - PARAzıTor,oJı :

Mikıoorganizmalaıın morfolojisi ve sınrllandırılnası. Streptococ.i St pneumo-

niae. Vücudun normal miirop florası. Tıbbi Paıazito§iye gfu§, Entamoeba histoly-

tica ve Amöbiyaz. Aıbo vhuslar. Ortomiksoviruslar ve grip. Difteri nikıobiyo§isi,
Staphylococci mikrobiyolojisi ve enfekiyonlaıı. Mikrobiyo§ide örnek alma labora-

tuvaıa gönderme ve sonuçların değerlendirilmesi Antiseptii ve dezenfekaılaı,
Plasmodium'lar v€ sıtma, Normal bakteri florasının incelenmesi (lab.), Sıt, Süt, ve

hava mikrobiyolojisi. lrishmania ciısi enfekiyonlar. Toxplasma gondii ve toko-
plazmoz, Ricketsiyalaı, Post streptokoksik hastalıklan ve oluşm 11g}ınizm651

Antibiyoütlerin klinik kullanımı ve laboratuvann eüisi, Graın olumsuz koklaı,
(M. meningıtide's, N. gonorhoae), Haemophylus grubu bakteriler ve B. pertusis, Mi-
koplazmalar, Klanidialar, Yilzeyse l mikodaı, Para-myxoviruslar ve kızamüçık,
Anaerop mikroorganizınler. Sindirim sistemi ve ürogenital sistem kamç ılan,
Pneumoclıtis, PAME etkenleri ve diğer protozoaılaı, Trematodlar, Bagırsai ses-

todları I. (Taenia saginat4 T. solium, H. nana), lnfekiyonlaıda bağş*tık ve in-
mun yetmediği olan hastalarda infeksiyonlaı, Brucella, Kuduz, Pox grubu viıuslaı,
Neisseriae incelenmesi, Shigell4 Salmonell4 Bağırsak sestodlar!, lI. (H. ıliminuta,

D. lazum, D. caıium.), AIDS, Besin zehirlenmeleri, Aitionnyces, Nocardia, Strep-

tococci, Staphylococci, St. Pnerımoniae ve Cornynebacterium diphüerİae (lab.),

Mikobakteri mikrobiyoloji ve tüberki.iıloz, Yersinia, Postanella Francisella, Herpes
viıus grubu, Picorna viruslar, Kist hidatii. İnci bağırsak nematodları, (Ascaris, An-
cylostom4 Necator), sistemü mikozlar, Şarbon, Koler4 Hepatit viruslar, Oniojenik
viruslaı, İnce bağsak nematodlaıı, (Stron5ıloides, Trichostronylus), Kalın bağusak

nematodlan, (Trichuıis, Enteıobius.) deri alh mikozlar, Fusatcı mikozlar, Kaı para-
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zitlerinin araştrılması, Y?va§ üreyen viıuslar, Diğer patojen bakterilcr, (Legionella,
Listeria.) Reo, Rota ve diğcr gastıoenteıit yapan viruslar. Anaerob bakterilerin in-
celenmesi (lab.), Fırsatcı mikoziar, Fungus hastalıklarında tanı yöntemleri ve ör-
nek alma, Deri ve doku nematodlaıı ve neden oldukları enfeksiyonlar, (Toxoca-
ra, Trichinella v. b.) Dolaşım sistemi nematodları ve oluşturdukları enfeksiyonlar,
(Wuchereria ve diğer r aryalar.) Dışkı ve sellofanband örneklerinin incelenmesi
(|ab.), MikozIarın tetkiki (lab,), Akarlar ve akarcıklar ve neden oldukları u},ı]z, arpa
uyuzu gibi hasl. Virus enfeksiyonlaıında tanı yöntemleri, Makroskopik ve mi-
kroskopik iirncklerin incelenmcsi (Lab.), Entcrik bakterilerin incelenmesi (Lab.),
Mikobakteıilerin incelenmesi (Lab.), Mekanik vcktör ve taşıyıcı rolü oynayan böce-
kler ve miyaz etkenleri, Kan cmen sinekler yc diğer böceklerle vcktörlükleri, Ser-
mel mikroorganizmler. Hastane in[eksiyonlaıı, Virus infcksiyonlarında tanı yöotem-
leri (Lab.), Çeşitli bakteri preparatlarının demanstrasyonu (Lab.).
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|992 - |993 Ders Yılr

Hücre Biyolojisi Ders Kurulu

DoLu Biyoğisi Ders Kurulu

Dolaşım - Solunum Ders Kurulu

Metabolizma Ders kuıulu

Nöroendokıin - Üreme I. Ders Kurulu

Nöroendokıh - Üreme II. Ders Kurulu

Tıbbi Mikrobiyoloji - Parazitoloji Ders Kurulu Sınavı

Mazeret sınavı

Dönem Sonu Genel Sınavı (FiNAL)

Dönem Sonu Geneı Sınavı (BÜTÜNLEME)

t_Ara Sın. Il.Aıa Sın. Final

Türk Dili 2.|2.|w2 |4.4.|993

: 9 - 10 - 11 Hazıraı 199j

:B-24lİaziııg'ı1.993
:7 - 8 Eyliiıl 193

2Z - 23 E,l§m 1992

10 - 11 Aıalıt 1992

4-5Şubat1993
4-5Mart1993
5-6Nisan1993

29 - 30 Nisan 193

27 - ü Maryıs |993

Bütünleme

7.9.1w3
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Dersler

28EYLÜL_9KASIM

Pratik Teorik Toplam

Patoloji

Farmaioloji

Halk Sğığ

12 60

2,1

52

,72

n
52

Toplam 1? 139 151

PATOLOJ| :

Patoloji ve hücre doku zedelenmesi hakkında genel bilgiler, Farmakolojiye giriş,

İtaçların veriliş yolları ve absorbsiyonu, Hücre zedelenmesi ve öIümü, Hücrede re-

verzibl ve irreverzibl zedelenmeye yol açan nedenler, Nekroz ve o«ıliz, nekoz çeşiı-

leıi, İlaçların etki mekanizmaları, İlaç resepsötör ilişkileri, Hücresel adaptasyon,

İlaç etkisini değiştiren faktöıler, Hücre dejenerasyonu ve infiltrasyonları, Bula-

nrk şişme, Hidropik dejenerasyon, Yağlr değişme, Hylan dejenerasyon, Bulaşıcı

hastalrklarla savaş yöntemleri, İlaçlar arasında etkileşme şekilleri, Aıriloidozis,

Müsinöz degenerasyon, nükleoprotein metabolizma bozuklukları, İlaçların tokisite-

si, Gut hastalığı, Ürikosid infarktüsü, Yağlı degcnerasyon, Yağ metamorfozı ve yağ

in{litrasyonu, Karbohidrat netabolizma bozukluğu ve diabetes mellitus, Mutajenik

ve teratojenik etki, Kanserojenik etki, İlaç allerjisi, Demir ve bakır metabolizma bo-

zuklukları, Kalsilrım matabolizma bozuklukları vc pigmentasyon, Histamin ve anli
histaminik ilaçlar, Depo hastalıkları, Vücut stvılaıı ve kan akımı bozuklukları,

Su dengesi bozuklukları, Dehidrasyon ve ödem patogenezi, Çeşitli biyojen amin ve

polipeptidler, Prostoglaıdinler, İmmiinoınodülatör itaçtar. Ödeın çeşitleri, Konje-

syon (hiperemi), İlaçların farmosotik şekiller, Kanama, Şok morfolojisi, Trom-

bozis ve trombüs, embolizm - Emboli, Enfarkıüs, İltihap, iltihapıa vasküler reak-

siyonlar, İltihap hücreleri, İlıihap ıipleri, Yara iyileşmesi - rejenerasyon ve repera_

syon, Hücre gelişme bozuklukları, Tiirnörlerin tarifi ve genel özellikleri, Tümörle-

rin sınıflandırılması, Being ve maling tümörlcrin gcnel özellikleri, Tümörlerde
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ya}dma ve gelişme, Tiinörlerin prognoz tayini, Tiimör - Konat canlı i\kisi, İyoni-
zon şınlaıı etkisi, radyasyona duyarlılık ve diıençlilik, Tiimörleıde tanı yöntemleriç
Tümörlerde etyoloji, Tiimöılerde etyopatögenez yg insidans, Epitelyal tiimörler,
Mezaışimal tiimöıler, Anti neoplastik ilaçIaı, Halk sağlığna giriş, Tıbbın gel§im
aşamalan, İnsan ekolojisi, Çevre sağğ, Sğğn korunmasında beslenmenin
önemiç Yeterli ve denge[ beslenme, Sağık eğtini ve erken taıı, Toplumun ve
k§iniı beslenme duıumunun saptanması, Türkiye'de ve Diinya'da nüfus sorun]aıı
ve aile planlaması hizmetleri, Kamu yönetimi ilkeleri, Sğık hizmetlerinde örgüt-
lenme, Sağlıklı insan gücii! Sğlıi hi"mellerinde finansmaı, Sağl* ekonom§ Sağtık
mevzuatr, Temel sağlıi hizmetleri ve kawamı, Tiiııkiye'de ve Diiuıya'da sagık yöne-
timi, Tiiıkiye'de sağlık diizeyi ve sağıi sorunlaı, Tiirkiye'de beslenme sorunlan ve

çözil,ın yollar\ lş sağ|ığ ve meslek hasta-lıklar1 Okul sağlrğt Epidemiyoloji: tanın,
ama$ araştrrma tİplerİ, Epİdenİyo§ide k"lla,,,le,. ölçütler, Biliırscl yöntem, rc{
nedensel ili§kilerin incelennesi ölçiiım §eoleri ve ölçeLleri Aıaşıırmalarda hata
kaynailan, araştırma planlannast aşamalan, Tiiııleri, Ömekleme, AnkĞt yöntemi,
Deney planlaması, Kitaplıktaı kaynak tarama yöntsml literatiif bilgilerinin değer-
lendirilmesi. Veıilerin analiz-e sunulması, Gödeın yöneti,ni, iıra§üıma yötrtemlerinin
epidemiyolojide kullanımı, Rapor yazım1 Dipnot ve kaynai göstcriıni, Frekans ve
6fuşfuf ılağılıml61 ve taıımlalıcı ölçiiier, Tablo ve grafü yapını yönlemi, Teorik
dağhmlü, ğlgınlilil teslleri, Zaman serileri.
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Dersler Pratik Toplam

1-Patoloji 8

2-Farmakoloji

3-Klinik Bilimlere Giriş

- Pediatri 25

- Halk Sağlığı 24

- Klinik Mikro Biyoloji ve Parazitoloji n
- İç Hastahkları 11

|6

22

80

24

22

80

8 118 126

Epidemiyoloji ve hastalrk]aıın oluşumunda epidemiyolojikyaklaşım, Enfek-

siyon hastalıklarında gcnel epidemiyolojik prensipler, Enfeksiyon ve enfeksiyon has-

laIrklaıı, Enfeksiyonun oluşumunda etkene ait faktörler, Enfeksiyonlara karşı

bağşıkhk, Hastalıkların incelcnmesinde kullanılaı epidemiyolojik yöntemler, Hava

ile bulaşan hastalıklar ve bunlarla savaş, Solunum yollarının viıal ve bakterial

enfeksiyonları, Krzamık, kızamıkcık ve diğer döküntülü hastalıklar, Streptokok en-

ffeksiyonları ve kızıl, Boğnaca ve kabakulak. Poliomyelit, Yenidoğan sepsisi ve me-

nenjitleri, Difteri, Eniluenza, Pniıdomi, ve bıonkopnomoniler, Menenjitler, Tüber-

küloz, salmonellozis, Shigellozis ve kolera, Hepatitlcr, Besin zehirlenmeleri, Şaı-
bon, Bıusellozis, Kuduz, Tetanoz, Cinsel temas ile bulaşan enfeksiyonlar, Enfek-

siyon hastalıkları patolojisi gencl, Su ve besinlerle bulaşaı hastalıklarla savaş,

Bakteri enfeksiyonları patolojisi, Çocuk ishalleıi, Kemoterapotikleı hakkında genel

bilgiler, Sülfonarnidler, Paraziter hastalıklaıın patolojisi, BaSrsak paıazitleri, Viral
hastahkların patolojisi, MantaI hastahkları pato§isi Znonozlar ve zoonozlarla sa-

vaş, Toksoplazmozis, Penisilinler, Spiroket hastükları patolojisi, İmmun sistem

ve hastahkları, Sefalospoıinler, Tetrasiklin grubu antibiyotikler, Temasla bulaşan
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hastalrilar ve bunlarla savaş, Sfiliz, trpra, Derinin maıtar ve diğer enfeksiyon-

ları, Makrolidler ve kloromfeıiko! A-ııinoglikozid, yapü anıibiyotiiler, VĞktöf-

lerle bulaşaı hastalıklar ve bunlarla savaş, Sıtma, Çeşitli antibiyotikler, Tüberkii-

loz tedaüsinde kullanılan ilaçlar, Antifungal ilaçlar, Aıtiprotozoal ilaçlaı, A§llar ve

serumlar ile bağşıklaına ve tedavi, Enfeksiyonlara karşı bğş*lık oluşturan

mekanizmalar, Türkiye'de enfeksiyon hastalı-klan epiderıiyo§isi ve sava§, Antima-

laryal ilaçlar, Antihelmintil ilaçlar, Antiseptü ve dezenfektanlar, §ılar ve serum-

laı, Antivifütü ilaçlar ve ektopaıazitlere karşı kullan,lan ilaçlar, Periferik kan ve

1"6i1 ;liğ morfolojisi Hemoglobinin yapı§ ve özellikl€4 Biiurubin metabolizması,

Kan hücrelerinin normal gelişiııi ve lenfoid doku morfolojisi tiıkopeni ve reaktif

beyaz hücre proliferasyonr1 Aplastik ve myelofitizik atremiler, Deniı ekikliği ane-

misi, Trombositopeniler, Megoloplastik anemi, Hemolitik aıemi ve hemoglob-

nopatilel, Talösemiler, Pütıfuma mekanizmalaıq Hemofiüler, Disseminc intravas-

küter, koagulasyon, Plazma hücresi diskozile{ Antianemit ilaçlar, eMI. KMI.
KLL, ALL, Histiositozlar, Antiasiller ve sindirime yaıdımcı ilaçlaı, L,enfonalaı,

Kan grupları v€ tıaniiizyon reaksiyonlan, Epidemiyoloji ve hastalıklaıın olu§umuna

epidemiyolojü yaklaşım, Bulaşıcı hastalıktaıla savaş ve yöntem.leıiç Tiiırki5rc'de

bağşıilaına çalşmaları ile savaş, İshalli hastal*larla savaş, Kuduz savaş İlaçla kc,

run4 İçne kullaıma sular! Kirlenme ve aüilaı, Vektörler, Besin senitasyonq Bu-

laşıo hastallklar da beslenme, Kronik hastalı}lar epideniyo§isi, KaJp dmar hasta-

lrklaıında beslenme, Böbrek hastal*larında beslenıne, GİS hastrlıLlaırndı bcs_

lenme, Diyabette beslenme, Kanserlerde beslenme, lşi, sporcu w }aşlılaıda bes,

lenme, Şişmanlık - zayflılı, Sigaıa alkol ve uyuşturucu bığınlılıtlan.
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Dcrsler

9 ARALIK - ll OCAK

Pratik Teorik Toplam

1-Patoloji

2-Farmakoloji

3-Klinik Bilimleıe Giriş

- İç Hastalıkları

- Pediatri

- Ktılak-Burun-Boğaz Hast

- Radyoloji

- Anesteziyoloji

- Halk sağlığ

- Klinik MikrobiyolğN

8

3

2ı
26

56

8
B
56

,26

8

6

5

4

4

Toplanı 11 102 113

Solunum sistemi anatomi, histoloji ve embriyolojisi, Solunum tizyolojisi. Nazal
fizyolojisi, Normal akciğer radyolojisi, Otonom siniı sistemi, Kanda gazlarln taşm-

ması, Soluıum sistemi savunma fizyolojisi ve akciğerlerin mcıabolik alrtivitesi, Nazal
semptomatoloji, Solunum sistemi enfeksiyonlarında viral etkenler, Solunum siste-

mi enfeksiyonlarında bakteriyel etkenler, Buıun ve paranazal sinüs hastalıkları,
Farinks, Nazofarinks, Larinks hastalıkları, Lalinks semtomatolojisi, Antitussit
espektoral ve mukolitik ilaçlar, Trakeobronşial hastalıklar, Dolaşım bozuklukla-
rı ve metabolik hastalıklar, Kulak scmptomatolo.iisi, Göğüs hastalıkları semploma-
tolojisi, Göğüs hastalıklarında fizik bulgular, Çocukluk çağı pnomonileri, Mi_
kobakterium tüberkülozis ve atipik mikrobaiterilerin bakteriyolojisi, Pnomon-
ler, Kıonik obsrüklif akciğeı hasıahklaıı, Pulmoner tromboembolizm. Bronkodilaıör

5,7

c. U. TtP FAKULTESI



c. ü. TIP FAKÜLTESİ EĞiTiM REHBERİ

ilaçlaı, Antikoagulan ilaçlaı, Tübeıküloz, pnomokonyozlaı, a§tım bronşitler, Normal
olduğu halde patolojik izlenim veren yapılaı, antitrombolik ilaçlaı, Fibrinolitik ila-

çlar, Aicğeı tümöıleri, Plewa hastalıkları, Kalp pornpası, Kardivaskiiler kontrol
nglanimalaıL Faımakoloji ve toksiioloji yöniiuıden sğar4 periferik vazodia-
törler, Kalbin embriyolojisi, Anatomi ve histolojisı, Dolaşım sistemi muayenesi,
Kalp hastalıilannda beliıti ve lzik bulguları, Noımal kalp radyolojisi, Kalp sesleri,
Üfürilıınler, Konjenital kalp hastalrkları, Siyotonik konjenital kalp hastalıtları, Kar-
diotonik glikozitler, Elektrokardiyografiye ğiş, Asiyonatik konjenital kalp hasta.lı-

kları, Perikard hastalıklarl Miyokard hastalıilar1 Beta adranerjit resepsör blokiale-
ri, Hipoüpidemik ilaçlaı, Perikard hastalıilar1 Myokaıd hastalı}lar1 Beta adımerjik
res€ptör blokil|rleıi, Polidermik iiaçIar, Peritard hastaiklan, Miyokard hastaiilan,
Endokard hastalıiları, Antianjinal ilaçlar, Hemostatik ilaçlar, Romatizmal ateş, Ro-
matizmal kalp hastaiklaıı, Arterioskleroz, Skemik kalp hastalıkJaıç Koroner katp
hastaiklar1 Kalp yetmezliğ, &terial hipertansiyon fizyo§isi, Hipertansiyon ve hi-
pertansif kalp hasta.lığ, Antihipertansif ilaçlaı, Hipertan§iyon, kalp hipertro{i ve
dilatasyonu, Damaİ hastüklan ve Kardiovasküler tiinörler, Pulmoner, Hipertan-
siyoq Korpulmonale, Şok, Boğulnalar ve zehirlenmeler, OLsijen tedavisi, Sempo-
mimetit ilaçlaı, Kardiojenil şok, Ani ölüm ve yeniden canlaıdırma, Antiaıitmit
ilaçlaı, Ritm bozuklulılan.
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞİTiM REHBERi

Dersler Pratik Teorik Toplam

1fıoloji
2-Faımakoloji

3-Klinik Bilimlere Giriş

- İç Hastahkları

- Pediatri

- Genel Cerrahi

- Radyoloji

- Halk sağlığı

_ Klinik Parazitoloji

10 23

16

6

33

16

(fi

28

13

9

9

4

3

l0 l05Toplam

Ağz, Tükrük bezi, Diş eti patolojisi ()zafegus hastalıkları, GİS radyoloiik ince-

leme yöntemleri, Parase mpatomimetikler, Kolinesterler, Parasempatomimctikler,

Anti kolinesterazlar, Özefagus patolojisi, Mide hastalıkları, Mide patı,ılojisi, Mide

tümörlcri, Özefagus, Midt; duodenum radyolojisi, Bakteriycl gastroenlerit yapan et-

kenler, Viral gastloenterit yapan ctkenler, ince bağrsak patolojisi, Parasemptoli-

tikleI, Bağırsağın enflamatuar hastalıkları. Malobsorbsiyon sendlomları, Sempa-

tometik ilaçlar, Kaiekolaminler, Semptometik ilaçIar, Diğer sempatonıetik ilaçlar,

Katekolaminler, Sempatometik ilaçlar, Diğer sempatomctik ilaçlar, Kalın bağısak

tümörleıi, Akut karın, Kain bağrsak patolojisi, İntestinal sistem radyolojisi, Akut

karın radyolo.iisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Kist hiılatik, Karaciğer kist hidatiği,

Pankreas, Kist hidatik radyolojisi, Kıonik hepatitler, Siroz, Hepatikleı, Hepatome-

galiler, Asiı, Safra kesesi ve yolları hastalıklan, Safıa yolları radyolojisi, Adrenal,iü

resepsör bloke ediciler, Adrenaljik nöron bloke ediciler, Portal hipeıtansiyon,

Hepatik koma, Karaciğer tümörleri, Pankreas patolojisi. Otonomik ganglionları et-
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

kileyen ilaçlar, Laksatif ve pürgatif ilaçIar, Hipotalamus ve hipofiz hastal*laıı pato-

lojisi, Hipotalamus ve hipofiz hastalıklaı, Seller bölgeniı radyolojisi ve hastü-

klaıııda görülen sistemü değişiklikler, Endokrin faımaiolojisine giriş, Tiroid has-

taltklan patolojisi, Tiroid hormonları sentezi ve tiroid hastalıtları iızyolojisi, Ti-

roid fonksiyoo testleri, Hipotroidi, Hipertroid Guatr (Tiroid nodii,lleri), Tiıoid Ca,

Hipofiz ön lob hormonları, Tiıiociin hormonları ve llaclar, aıtitroid hastalrklan ra-

dyolojisi, Tiıoidler, Paratiroid hastalıkları, Paratiroid hastüklaıı patolojisi, Pri-

meı hiperparatiroidizm, Tiroid ve paratiroid hastal*ları radyo§isi, Adrenal gland

hastüklan patolojisi, Adrenal kortek fonkiyon testleri, Addison hastüğL ACTH
ve kortikosteroidler, Adıenal korteks fizyolojisi, Adrenq}€nitel sendrom, Cushiıg
hastalığ, Hiper ve hipoaldoseronizm Timus ve epifz hastalrHan, Endokrin paniıeas

hastaikları, Adrenal mediiülo fuyopatolojisi ve Feokromositom4 diyabet tliniğ ve

testleri. Pankıeas ve siirrena| hastal*larda radyoloji muayene yöntemleri, Andro-
genler ve aıabolizanlar, Diabetes millutus, Diabetes insibituş Hipoglisemiler, Dia-

betin degeneratif kompükasyonları, Diabetilq Ketoasidoz ve non - ketot hperosmo-

ler koııa, insülin ve oral antidiabetikler, Diabet tedavisi.
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C. U. TlP FAKULTESI EĞiTiM REHBERİ

Dersler

3MART_5NisAN

Pratik Teorik Toplam

1-PatoIoji

2-Farmakoloji

3-Klinik Biliırılere Giriş

- Kadın Doğum

- Pediaıri

- İç Hastükları
- Üroloji

- Radyoloji

- Genel Cerrahi

l0 2n

|2

53

30

12

53

15

11

10

8

7

2

Toplam l0 85 9_5

Üreme sistemi embriyolojisi ve aaatomisi, Jinekolojide muayene usulleri, Vulva

- vagen ve serviks hastalıkları pat()lojisi, Hipotalamus hipofiz oveı fizyolojisi,

Menstruel siklus bozuklukları, Estrojenler, Projestinler. Uterin kanamalar, Embrio -

fetus gelişimi, Amniotik sıvı, Gebclikte anne iryolojisi, Anlinatal bakım, Feto - pla-

sental maternal unit, Gebelik, Diabğı Ve gebelik, Doğum, Pelvik bölgenin radyolojik

muayene yöntcmlcri, Doğum komplikasyonları, Puerperium fizyolojisi, (]ebelikte

RH uyumsuzluğu, Gebelikte hipcrtansiyon, Trofoblastik hastalıklar patolojisi, Tro-

foblastik hastalıİlar, Vulva - vagcn hastalıklaıı, Oksitoksik ilaçla-r, Prostaı hastalı-

kları, Tcsais hasta|ıkları, Serviks hastalıkları, Uterus haslalıkları, Düşükler, Kontıa-
sepsiyon, Over hastalıkları patokıjisi, Over hastalıkları. Amenore, Sterilite, Oral
kontraseptifler, Laklasyon, Pelvik cnflamatuar hastalıklar, Endcımetriozis, Adeno-

mfs, Meme hastalıkları patolojisi, Meme hastalıkları, Böbıek fizyolojisinin tc-

mel prensipleri, Üriner semptomatoloji, Konjenital anomaliler, Böbrek fonksiyon
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c. ü. TIP na«üırBsİ EĞiTiM REHBERi

te.stleri, Ödeo, Poliuri, Diüretik ilaçlar, Glomerilıl hastalıkları pato§isi Nefrotik

seıdrom, Akut glomenilonefıitle r, Kıonik gloriiılonefritler, Tubuler hasta|rklaıın

patolojisi, İlaçlaıın nefrotosisiıesi, Radyolojik muayene yöntemleri ve kullanılan

kontrast maddeler, İnterstisyel hastalıklar patolojisi, Üriner sistemin nonspesif* en-

feksiyonlar1 Üriner sistem tüberkii{ozı1 Taş haslalıkları, Üriner stoz ve refliiüs, Üri-
ner enfekiyonlarç Çocuklarda ilıiıer sistem enfetsiyonları, lnterstisyel, Nefrit, Da-

maısal Hastalıklaı, Üriner enfekiyonların tedavisine özgü ilaçlaı, Hipertansiyon,

Asidoz ve alkolozlar, Akut böbrek yei.me7liğj, Sıvr ve eleltrolit dengesi, Asidbaz

dengesiıi etkileyen ilaçlar, Renal o§teodi§t ofileı Diabetik nefropatiler, Hemolitik
üremik sendrom, Mesane ve iıretra hasta|tkl2n, Böbrek tiiınörı€rı Mesane tii-
mörleri, Üriner sistemiı yer kaplaycı leryonları, Böbrek fonksiyoı bozulluğu-

nun etkile{ Su ve elektroit dengesi bozu}luilannda kullanılan ilaçlar, Genitoü-

riner sisten travmaları, Bening pIostat hiperplazisi ve prostat C4 Testi§ tiimöılerl
inm96iş 1g5tis, Cinsel tenasla geçn hastal*lar.
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C. ü. TıP FAKüLTESİ EĞİTiM REHBER|

Dersler

6NISAN-7NIAYIS

Tcorik Pıatik

l-Patoloji 6

2-Farmakoloji 3

3-Kliıik Bilimlere Giriş

- Nöroloji

- Psikiatri

- Nöroşirurji

- Göz

- Radyoloji

- Anesıeziyoloji

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

72

15

57

18

18

57

15

|4

8

8

5

4

3

Toplam l4 93

Konjenital anomalilcr, Kafa travmalaıı, SSS lemel ıeaksiyon patolojisi, SSS en-

feksiyon hastalıkları patolojisi, Radyolojik muayene yöntemleri, Kraniumda pato-

lojik ve normal kalsifikasyonlar, Spinal travmalar, SAH, SSS degeneratif hastalıklaıı

patolojisi, SSS myclin hastahklaıı, Disklcr, İntıakranial tümöıleI, SSS ırarT naları

patolojisi, SSS toksit ve metabolik hastalıkları patolojisi, SSS farmakolojisine giriş,

Spinal lümörler, Periferik sinir hastal*ları cerrahisi, SSS tümörleri. lı,ıkal anestezi-

klerin klinik kullanımı, SSS vasküler hastalıkları patolojisi, Periferik sinir hasta-

lıkları patolojisi, Genel anesıeziklerin famakolojisi, Bilgisayaılı tomografı ile be-

yin ve vertebral kolonun radyolojisi, Kranial siniıleri, Gtız anatomisi, Strabismus,

Anestezik premedikasyon, Alkoller, Psikiyatriye giriş, Göri\me tekniğ. Rüsal
bozukluklann tipik işaret ve belirtileri, Dinamik psikiyalrinin ilkeleri, Serebrovas-

(.)
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c. ü. TIP FAKüLTESI EĞiTİM REHBERi

kiiler hastalıitaı, Skizofıeniler ve paıanoid bozu}!u}laı, Piramid sistem, Elıstrapra-

midal sistem" Affektif bozuiluklar, Serebeller sistem, S§§ denegeratif demyelinize

hastalıklar, Epilepsi, Baıbitii,ratlaı, Diğer hipnotik ilaçlaı, Serebral loblaı, Göz haıe-

ketlerinin nörolojik bozuklukları, Neıroü bozuiluklar, Nörooftalnojil mrıayene,

N. Optikus hastalıkları, Papilta ödemi, tıkal anastezikler, Periferü sinir hastalı-

klar1 Organü mental bozukluk]arı, Madde kullanımr bozuklutlaıı Tran}lizanlar,

Nöroeptii ilaçlar, Rehabilitasyon kavramr ve üt nöron hastaliklarında trbbi rehabi

litasyon, Alt nöron hastalıklannda tıbbi rehabilitasyon, Paıkinson hastılığnın far-

mak6|çji5i, Trisiklik anti depresan ilaçlar, Çocuk rü <ağlığnın [2a ğlgmli alan-

lan, Vertebral kolonun rağolojisi, Periferik sinir hastüklarmda tıbbi rehabilita-

syoı, Antiepileptitler, llaç bğmtığ Analepü ilaçlar, Hallusiıojenler.
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C. ü. TıP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

Dersle r

l0 MAYIS - 28 MAYIS

Pratik Toplam

l0
I2

50

12

12

50

19

9

6

4

4

3

2

1

1

1

12 71

Osteomyelit ve artritlel, Nöıolojik ortopedik haslalıklar, Romatizmal hastahklar

ve sınıflandırılması, Romatoid atritis vc rehabilitasyonu, Kas iskelet sisteminin

muayene yöntemleri, Aseptik nekrozlar, Nörolojik ortr,ıpcdik hastalıklar, Orteoge-

nezis, Ossifikasyon, Gelişmc kusurları, Periferik sinir ve tendon yaralanmaları, Sc-

ronegatif arlritler, Anki|ozan spondiloartritis, rehabilitasyonu, Kemik tümörleri, Or-

topedi vc travmatolojiyi ilgilendiren diğcr hastalıklar, Pasti_lrel hastalıklar, Kırık
ifleşmesi, Dolaşım bozuklukları vc iskcmik kcmik nekrozları, Eklemlorin cnfek-

2

KE|HiK ,,rfiİıİl.,,.,,,

Tcorik

l-Patoloji 2

2-Farmakoloji

3-Klinik Bilimlere Giriş

- Ortopedi ve Travma

- Fiz. Tıp ve Rehabilitasyon

- Nöroloji

- Radyodiagnostik

- İç Haslalıklaıı

- Pediatri

- Kadın Hastalıkları ve Doğum

- Dermatoloji

- Üroloji

- Genel Ceırahi

Toplam

65



C. ü. TIP FAKüLTESi EĞrrİM REHBERi

siyöz, Nonenfeksiyoz hastalıklan, Kas hastalıiları patolojisi, Raşitiz,n, O§teomalazi

ve Osteoporoz, Santıal et-kili kas gevşeticiler, Nöromiiskii,ler kavşğ etkileyen ila-

çlar, Dğuştan kalça ç*ığ1 Paıatiıoid disfonksiyonu, Paget hastalğ Farmakoloji Ia-

boratuvarl Doğuştan çaıpü ayak, Kemiğin ttımöre benzer lezyonlan, Analjezik ve

antipiretit ilaçlar, Krnkla ilgili genel bilgiler, kas hastalıklarında tanr ve aü4ncı tanr

yöntemleri, İnflamatuar myopatiler, Konjenital herediter myopatiler, Sinir kas pla-

gnı tutan hasta|ıilar, Gut ledavisinde kutlanılan ilaçlar, antidotlaı, Osteoart oz,

Bel ağılan ve rehabilitasyonu, Naıkolit anatjezik ilaçlar, Yumuşi dokuda ultra-

sonoğaiit inceleme, Nonartikiiler romatizmalar ve rehabilitasyonu, Narkotik aı-
tagonisder, Hikaye alna, Pediatride hikaye alm4 Genel durum, Farmaio§i la-

boratuvarl Baş boyu" muayenesi, Deri Muayenesi, Ekstıemite muayenesi, Solu-

num sistemi muayenesi, Dolaşım sisteıni muayenesi, Karın muayenesi, Nörolojik
muayene, Üriner sistem nuayenesi, Anorektal sistem ve fizik muayenesi, Jineko§ik
muayene.
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

1- Akciğer radyolojik muayene metotlaıı ve noımal akciğeı ıadyolojisı

2- Nonspesifik akciğer enfeksiyonları

3- Akciğeı tüberkülozu

4- Akciger kist hidatiği

5- Akciğğr tümörleİi

6- Pleıra hastalıkları

7- Kardiovasküler sistem radyolojisi

8- GastIoinıestinal sistem radyolojisi

9- Özefagus radyolo.iisi

10- Ülser

],1- Tümör

12- İnce bağrsal normal radyolojisi ve hastalıkları

13- Kalrn bağırsak norınal ıadyolojisi ve hastahkları

1,|- Safra yolları ıadyolojisi ve hastalıkları

15- Pankreas radyolojisi

16- Akut Batın

17- Kemik

18- Enfeksiyonlar

19- Tümörler

20- Metabolik kemik hastalılları

21- Eklem hastalıkları

22- Nonspesifi k artritler

23- Spesifik artritler

2,1- Kırıklar

,71,



c. ü. TIP rarüı-tesi

1- Kadrn Hayatınıı deııeleri

2- Meıstruasyon §zyolojisi

3- Gebeft fiz5ıo§isi

+ Doğum önc€si ve sonrası bairm

5- Nornal doğun

6 Pato§ik doğumlar 
'

7- Doğum müıl ıhaleleri

& Abortuslar

9- Dıs gebelik

lG. Placenta previa

11- Dekolınan placenter

12- Gebelik ve diabet

1} Gebeüt ve kalp hastalıHan

1,|- Pelvü infeksiyonlar ve genital tbc.

15- Genital orgaı aıonalileri

16- Pelvik relaksasyoolar

17- Vulva-vagen hastalıHan

18- Cervits hastalıilan

19- Tokemiler

2(}. Myona uteri ve saıcoma uteri

21- Endomeiiumun prenalign lezyonlaıı Endometrium Ca

22- Over tümörler

23- İnfektilite

2,1- Anatomi ve embriyolojik gelişme

76
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

25- Erytroblastosis fötalis

26- Amenoreler '

27- Aile planlaması

28- Disfonksiyonel uterin kanamalaI

29- Trofoblastik hastalıklar

30- Amileyat öncesi ve sonrası bakım
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C. ü. TIP FAKüLTESİ EĞiTİM REHBERi

1- Cerrfi enfekiyonla.r ve anemnez

2- Sıu - Elektroüt dengesi

} Şok ve tedavisi

,l- Yara iyileşmesi

5- İnguina Herniler

G Aİut kaıın ve travma

7- Aiut apandisit

& İntestinal obstriiüsiyonlar

9- Dudak - Damak yaığ

lG Peritonit

1l- Karm içi abseleri

12- Karacğer abseleri

1j} lınık vg tedavisi

1,1- Yanğn geç komp. ve tedavisi

U- Özofagus hastalıilan

16 Peptik iiiser - Firyopatolojisi

17- Pepü iiüserin Cerrüi ted. ilk.

18- Postgastrektomi sendromu

19_ Mide karsinoması

20- Üst G.i.S. kanamalan

21- Akut kronik kolesistit

22- Kaıacğer kist hidatiğ

2} Tüanma sanlrğ

2ıl- Portal hipertansiyon
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTİM REHBERİ

25- Greftler- Flebler

2i- cerrahi dalai hastalıkları

27- Kolonun beniıg maling tümörü

28- Anolektal hastalıklar

29- Pankreatitler

30- Pediyatrik cerıahi

31- Memenin bening - Maling hastalıiları

32- Tiroid bezinin bening - Maling hastalıkları

33- Alt ekstIemite varisle]i
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c. ü. rF FAKüLTESİ EĞiriM REHBERi

1- Oykü alma

2- Genel durum, baş-boyuı muayenesi

3- Göz- KBB nuayenesi

,t- Dolaşın sisteıni muayenesi

5- Soluıum sistemi muayenesi

6- Nörölojik ınuayene I-II

7- Ekstremite ve Üro- genital sistem muayenesi

& Karın muayenesi

9- Büyiiıne-Ge\me

10- Akut romatizmal ateş

11- Beslenme bozukluklan

12- Sıvı-elektıolit muayene§i

1} Beslenme

1ıl- solumun yollan enfekiyonları

15- Malabsorbsiyon sendromu

16- Yenidoğaı ve prenatiireıin özellikleri

17- Tüberküloz ve tüberkii,loz menenjit

18- Yenidoğan sar,!,k|an

19- Nutrisyonel aıemiler

2G Hipo-hiperpaıatiroidi

21- Kan grupları ve transfiğon reakiyonu

22_ D vitamini ve ra§itizm

23- Streptokok enfeksiyonlaıı ve hzl
24 Hipotiroidi

a5- Diabet ve ketoasidoz

26 ITP

{

I

l
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C. U. TIP FAKUI-TESI EĞiTiM REHBERi

27_ Aşılar

28- Soliter tümörler

29- Talasemilcr

30- Neonatal resusitasyon

31- Ansefalitler ve polio

32- Kalp yctmezliği ve tcdavisi

33- Akut hepatitler

34- Nefrotik sendrom

35- AGN

36- Juvenil ıomatoid artrit

37- Kıonik hepatitler

38- Lösemiler-Difteri

39- Endokaıditler-myokarditler

40- Neonatalmortalite-Yenidoğan tetanozu

41- Kas hastahkları

42- Menenjitler

43- Metabolü hastalıklar

,H_ İmmünoloji

45- İmmün sistem hastalıkları

.16- Kızamık-Su çiçği-Döküntülü hastalıklar

47- Genetik

49- SLE

5G Akut gastroenteritler

51- Kalsiyum metabolizması

52- ÇOcukluk çağ akut zehirlenmeler

5} Pühlaşma mekanizması

5ıl- Hemofiüler

55- Akut böbrek yetmezliği
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTi]\,1 REHBERI

56- Febrit konvülsiyonlar

57- PAN ve diğer kollagcn doku hastahkları

58- Şok

59- Yenidoğan sepsisi

60- Hipoglisemilcı

61- Yenidoğan konvülsiyonlar

62- Asiyonotik kalp hastalıklaıı

63- Aşı uygulaması

64- İntrauteıin enfeksivonları

65- İdrar yolu cnl'cksiyonları

66- ORS uygulaması

67- Si!,anotik kalp hastahkiarı

63- Ycnidoğan respiı,aıuar distrcs scndıomu

69- konik böbrek yetmczliği

70- Hemolitik ancmilcr

71- Perikarditler

72- Sitıılinlcr

E2



C. U. TIP FAKULTESI EĞiTiM REHBERi

1- Adli tıbbın tanımı ve Taıihçesi

2- Hekimlerin adli görev ve soıurnlulukları (Biliıkişilik)

3- Ölüm, Ölüın çeşitleri ve agoni

,L Ölümün erken belirtileri

5- Ölümün geç belirtileıi
a- Ölü morluğu,

b- ölü kat ığı,

c- Çüıüme
6- Ölilııün koşif muayenesi

a- kimlik belirtimi

b- Ölüm zamanrnıı saptanması

7- Adli otopsi

a- Prosedür

b- Adıi otopsi t€kniği

8- Patolojik ölümler (Ani ölüııı, Çabuk ölüm, Kuşkulu ölüm)

9- Asfrksler

a- Genel bilgileı
b- Ası
c- Elle-Bağa boğna
d- Suda boğulma

e- Tıkama-Tıkanma
10- Yaralar (Adli Travmatoloji)

a- Kesici, Kesici-Delici, Delici, KesiciEzici, Ezici Alet Yaraları
b-, Kafa Travmalarr

c- Trafik Kazası

d- yanıltma yaralaıı

e- Ateşli Silah Yaralaıı
f- Etkili Eyleınle Ortaya Ç*an Yaralanmaların TCY'nın 456. Maddesindeki

Kavramlar Doğultusunda Rapor Düzenlenmesi
g- Yanıklar
h_ Elektirik ve Yılduım Çaıpması
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C. U. TIP FAKULTESI EĞİTİM REHBERİ

1r- Adli Ginekoloji
a- Gebelik ve Doğum

b- Çocuk Düşürme (Kıiminal Abortus)

c- Sterilizasyon-İnseminasyon-Tüp Bebek

12- Çocuk Öldil,rme (infantisid)

13- Ahlaka Karşı Yapılan Şuçlar
I- Irza Geçme

a- Kadınlarda (Hynen Muayenesi)

b- Erkekte (Livata Muayenesi)

II- lrza Tasaddi

III- Seksüel Sap*lıklar
1,1_ Adli Psikiyatri

I- Cezai Ehliyet

a- Küçüklerde Cezai Ehliyet (Farik ve Müyyizlik)
b- Erişkinlerde Cezai Ehliyet (TCY'nın,l6,47,,l8.Maddelerinin

uygulanması)

II- Hukiki Ehliyet

15- Adli Toksikoloji
a- Genel Bilgiler
b- Sıklıkla Rastlanılan Zehirlenmeler (Karbon Monoksit, Karbondiyoksit,

Siyanür, Organik Fosfor, Di§r Metal Zehirlenmeler, Korroziv Maddeler,
Alkol

c- Toksikolojik Olguların Otopsisinde Patolojik Bulgulaı ve Otopside

Alınması Gereken Meteryal

16- Laboratuvaİ
a- Kan, Sperm, Mekonyum Lekelerinin incelenmesi

b- kemik ve kıl incelenmesi

17_ Ölü Muayenesi ve Adli Otopsi (Adelet Bakanlğ Sivas Adli Tıp Şube Müdür-
lüğü ile 8ağantılı olarak Uygulanacaktır)

8,1



C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

1992 - 1993

I. STNLAR tıE SÜRELERİ
iÇ HASTALüKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VeHASTALIKLARI
GENEL CERRAHi (ı Hafta Kalp - Damaı Cerrahisi)

KADIN HASTALIKLARI Ve DOĞUM
ADLİ TIP
RADYOLOJİ

II. STAJ PROGRAMI

9 Hafta

9 Hafta

7 Hafta

6 Hafta

3 Hafta

2 Hafla

Stajın Adı

İç Hastalıklaıı IlI II

Radyoloji,Gen.Cer.

Kalp Damar Cer.
II I IV II

Iv III II

tII. Rağoloji toplam §taj süresinin ilk 2 haftasında, Genel cerıahi ve Kalp-Da-

mar Cerrahisi kalan 7. haftada yapılacaktır. Stajyerler 6 hafta Genel Cerrahide, I

hafta Göğiis - Ka[p - Daınar Cerrahisinde eğitim göıeceklerdir. Staj sonunda Geııel

Cerrahi ve Göğüs - Kalp - Damar Ceırahisinde ortak sınav yapılacaktır.

IV. Adli Tıp toplam Staj süresinin ilk 3 Haftasında, Kadın - Doğum kalan 6 haf-

tasrnda yapılacaktır.

V. Stai sınavları Stajın son I velveya 2- gününde teorik ve pratik olarak yapıla-

caktrr,
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|4 Ey|n| ].992 16 Kasırn 1992 1Şubat 1993

13 Kasım 1992 15 Ocak 1993 2 Nisan 193
5 Nisan 1993

4 Hazırarı 1993

IV

Adli Tıp
KadınDoğum

I



C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

l99| - 1992

İç Hastalıkları

Radyoloji

Çocü Sağlğ ve Hastalıkları

Genel Ceı. ve Göğ. Kalp Dam. Cer.

Kadııı Hasta]ıkları ve Doğum

Adli Tıp

3 Eylül 193

8 Eylül 1993

6 Eylül 1993

2 Eylül 193

7 Eylül 193

1 Eylül 1993
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DÖNEM V



C. U, TIP FAKÜLTESi

1- Kırık tanısı, Sınıflandırılması, Kırık belirti ve bulgulaıı, Kırıklaıda ilk yardım

ve genel tcdavi prensiplcri, Kırık iyilişmesi deıreleri ve etkilcyen faktörler,

Kırık komplikasyonları.

2- Doğuştan kalça çıkığ.

3- Omuz kuşağı kırık ve çıkıkları, Yumuşak doku travmaları

4- Omuz ekleminin patolojileri, Oınuz çıkığı, Humerus kırıkları.

5- Dirsek eklemi, Ön kol kırıkları (eklem içi ve eklem dışı kırıklar).

6- El bileği kırık ve çıkıkları, El kırık ve çıkıklaıı.

7- Postüıe[ hastalıklaı, Skolyoz.

8- Üst ekstremite konjenital anomalileri, Tortikollis spine bifida, Akondropla

zi, Osteogenezis imperfacta atropripozis multipleks congenita.

9- Alt ekstremite kongenital anomilerden D. Çaıpık ayak, D, Coxo vara. D.

Diz çıkığ. D, Metaıarus.

l0- Omurga kırık rc çıkıkları. Pelüs kırıkları.

U- Travmalik kalça liıı ığ, Femur boyun ve urokanlerik krrıklaıı, Cisinı ve alt uç

krrıkları.

12- Diz yaıalanmalaıı, Menisküs yrtıkları, Tibia kırrklaıı, Ayak bileği ve ayak kınk
ve çıiıkları.

1} Epifiz hasıahkları.

1.1_ Poliomiyeliı.

15- C. P. Obsıitrikal paralizi ve diğer nörolo.iik hastalıklar.

16- Periferik sinir, Tend<rn yaralanmalaıı V. İK ve T. A comp. sendromu.

17- Kemik vc ektem cnfeksiyonları.

18- Osteoarıikülcr tüberkülozlar.

19- Çocuk kırıkları.

2G Kemit tiiınörleri.

21- Alçı uygulamaları.

22- Ameliyathane praıik

23- Röntgcn saati + genel tekraı.
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞrfİM REHBERi

1- Derinin histopatolojisi ve ElementIer lezyonlan.

2- Meteria Medica.

} Deriıiı iizyolojisi.

,l- Veneriyen hastalıİlaı.

5- Mantaı hastaiklan.

6' Deri tilmörleri ve prenıanseroz deri hastalıkları.

7- Urticaria.

8- I-epr4 Deri Tbc.

9- Deriıin baiteriyel ha§talıt,lan.

1G, Allerjii dernatodar.
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C. ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERİ

1- Nöroanatomi ve lokalizasyon.

2- Nörodiagnostik yöntemler.

3- Sercbrovasküler hastahklar.

4- Epilepsi.

5- Koma.

6- Demans.

7- Perifeıik nöropatiler.

8- Myopatiler.

9- Ataksileı.

10- Tremor.

u- vergito.

12- Başağrısı.
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c. ü. TIP FAKüL,I-ESİ EĞiTİM REHBERİ

1- Fizik teüvi rehabilitasyon kavramı.

2- Fizik tedavide kıt||enılan tedavi yöntemleri ve fizikel ajanlar.

3- Hemipleji rehabilitasyonu.

,|- Parap§i rehabilitasyonu.

5- Romatizmal hastaikların genel özellikleri ve sınıflandııılnası.

6- Romatoid aıthritis ve rehabilitasyonu.

7- Ankilozon spandilitis ve ıehabilitasyonu.

8- Dejenerativ osteoaıtritis ve rehabiütasyonu.

9- Ortopedik ve travmatolojik hastalıkların rehabilitasyonu.

lG Bel ağnsı sendromu ve rehabiütasyonu.

11- Periferik facial paralisiler ve rehabilitasyonu.

12- Nonafikiiüer romaümalar ve rehabilitasyonıı,

lil Poliomiyelitis ve rehabiütasyonu.

1,1- Cerebral palsy ve rehabilitasyonu,
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C. Ü. TIP FAKÜLTESi EĞiTiM REHBERi

1- Pskiyatriye giriş, Tarihçe.

2- Ruh sağlığ kavramı.

3- Pskiyatridc sınıflandırma.

4- Pskiyatrik bozuklukların tipik işaret ve belirtileri.

5_ Hasta _ Hekim ilişkisi.

6- Ruhsal gözlem.

7- Güdülemeli dawanış.

8- Engelleme, Çatışma, Anksiyete.

9- Benliğn savunma düzenekleri.

10- Psikanalitik kuram (ıuhsal aygıt).

].1- Ruhsal - Cinsel, Ruhsal - Sosyal gelişim dönemleri.

12- Şizofrenik bozukluklar.

13- Paranoid bozukluklar.

1,1- Affektif bozukluklar.

15- Nevrotik bozukluklar (Bunaltı boz., Panik boz., Fobik boz., Obsefik kompul-
sif boz., Konversiyon boz., Somatofornı boz., Hipokondriazis, Dissesiyatif
bozukluklar).

16- Organik mental bozukluklar.

17- Çocuklut çağ ıuhsal bozuklukları.

18- Acil psikiyatri.

19- Genel tıpta psikiyatri.

20- Antipsikotikler.

21- Antidepresifler.

22- Antianksiyete ilaçları.

23- Lityum tuzları.

24 EKT (elektrokonvülsif tedavi).

25- Psikoterapiler (bireysel, grup, aile).

2G Dawanışı teknikler.

E3



C, ü. TIP FAKüLrEsi EĞiTiM REHBERİ

1- KBB muayenesi yöntemleri.

2- Dş kulak yolu hastal*lan.

3- A}ut ve kronik orta kulak enfeksiyonları.

,L Iltihabi otojen komplikasyonlaı.

5- oKE, otoskleroz, Presbia}uzi, Akustik travma, ototokisite.

6- Pretinguistik dönem işitme kayplaıı ve Kongenital kulak malformasyonlan

7- Vestibuler sistem fizyolojisi.

8- Vertijinöz hastalıİlaıı (Meniere, Vertibii,ler nörinit, BPV-Temporal ke-

mik travmaları Labiıentit'ler, Akusük nörinon).

9- Atut ve konik rinitleı, Nazal polipler.

10- Siniizider ve komplikasyonlarr.

11- Epistaksis ve Septum daviasyonları, burun yabaıo cisiınleri Siniis kisderi.

12- Namfarenks hastalıkları (Adeıoid hipertrofisi, Anjiofibroma, Nazofarenk

Ca).

13- Larenks hastalıklaıı ve Trakcostomi.

1,1 Orofarenks hastalıklan ( A. ve Kr., Tonsillit, Komp., Ludwing anjini, Vin-
cent anjini, Tonsillektomi ve Adeniodektomi).

15- Tiiıkrü bezi hastalıklaıı.

16- Fasial paıaliziler.

17- Boyunda kitleler ve ayrıcı tanı ilkeleri.

18- Maksillo - Fasia travmalar.

19- Oral kavitenin mukozal lezyonları.
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C. Ü. TIP FAKiJLTESİ EĞiTİM REHBERi

1- Göz anatomisi.

2- Göz muayene yöntemleri.

3- Refıaksiyon kusuılaıı.

,t Kapak hastalıkları.

5- Konjonktiva hastalıkları.

6- Göz yaşı yolları hastal*ları.

7- Kornea hastalıkları.

8- Orbita hastalıklaİı.

9- Katalakt.

10- Uvea hastahkları.

11- Glokom.

12- ŞaşılıkIar,

13- Travmalar ve göz içi yabancı cisimleri.

14- Dekolman ve göz içi ıümörleri.

15- Optik sinir hastalıkları.

16- Sistematik hastalıklaı ve göz bulguları.
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c. ü. TIP FAKüLTESİ EĞiTiM REHBERi

l - Nörodiagıostii Yöntemler

2- KİBAS ve Serabral Herniasyonlaı

3- İntrakıanial Tümörler

zl- Spina] Tümörler

5- SPinal Kord ve Kauda F,quinanın Benig" Ekstradural Basılan

6- MSS Daınaısal Hastalıklan

7- Kafa Traımasr

& Spinal Traıma.lar

9- Periferik sina kesitleri ve Tuzak Nöıopatileri

10- MSS'nin İnfeksiyöz ve Paıaziter Hastalldan

1ı- stereotattik-Fonksiyonel Nöroşiriiııji Epilepsi ve Ağı Cerrüisi

12- Hidrosefali-Doğumsal ve Geli§imsel Anomaliler

:iüğ'ğiiI *



C. Ü. TIP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

1- FM v€ Sempaoınlaıı

2- Üroradyoloji

3- Konjenital anomaliler

4- Nonspesifi k enfeksiyonlar

5- Genitoüriner Tbc

6- Gonore

7- Genitoüriner tra\.malar

8- Böbrek tii,mörleri

9_ BPH

10- Prostat Ca

11- Mesane Tmı

12- Testis Tmr

13- Taş hastalğ

1,! İnfertilite

15- İntraskıotal kitleler

16- İnmemiş testis

17- Obstüıüksiyon ve Staz
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c. ü. TIp FAKüLTEsİ EĞİTİM REHBERİ

1- Pratik uygulama

- Anesteziyolojiye giriş

- Prealestezü vizit

2- Pratik uygulama

- Dengeli anestezi

- İnhalasyon anestezi

- preanestezik vizit

} Pratik uygulama

- Kas gevşeticileri

- Spinal epidural anestezi (SEMiNER)
- preanestezik vizit

,l- Pratik Uygulama
- Hipertansiyon ve anestezi

- Kaıdiyopulmoner aırest ve resiisitasyon

- preanestezit vizit
- Premedikasyon

- Endotrakeal entübasyon

- preanestezik vizit

5- Pratik uygulama
- Anestezi sııasında göriilen komplikasyonlar

- Oksijen tedavisi

- preanestezik vizit

6- Pratik uygulama

- Post-op anestezi komplikasyonlaıı

- Iıkal aıestezi
- preanestezik vizit

7- Pratik uygulama

- Sıvr elektıolik ve Kan traısfiizyonu
- Lokal anestezitler ve eıki mekanizrıası
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C. ü. TIP FAKÜLTESi EĞİTiM REHBERİ

l- İnfekiyon Hastalrklarına giıiş ve ateş

2- Antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

3- Brusellozis

4- Şarbon

5- AİDS

6- İnfektif Endokardit

?- Akciğer İnfeksiyonları

8- Akut viral Hepatiı

9- Besin Zehiılenmesi

10- Shigellozis

11- Kolera

12- Selmonalle gestroenteıit

l3- İntestinal ve sislemik amobiyozis

1+ Tetanoz

15- Kuduz

16- sııma

17- Tifo

18- Akcğer ve Akciğer dışı tübeıküloz

19- Akut bakteriyel menenjit

Z)- Sepsis

21- Viral üst solunum yolu infeksiyonları

22_ stafılaİokik infeksiyonlar

2} Streptokokik enfeksiyonlar

2ıt Barsak parazitleri

25- Giardiasis

26- P araz|ıler İnfeksiyonları ledavisi
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C. Ü. TIP FAKÜLTESi EĞİTiM REHBERi

14 HAZIRAN 1993

15 HAZiRAN 1993

16 HAZiRAN 1993

17 HAZİRAN 1993

ls HAZiRAN 1993

21 HAZiRAN t993

22 HAZİRAN 1993

23 HAZİRAN 1993

24 HAZİRAN 1993

25 HAZiRAN 1993

28 HAZİRAN 1993

1992 -|993

GOZ HASTALIKLARI
K.B.B
ORTOPEDİ Ve TRAVMATOLOJ l
DERMATOLOJi
ANESTEZİ Ve REANiMASYON
FTR
NÖRoLoJİ
NöROşiRÜRJİ
iN-rANiYE
üRoLoJi
PSiKİYATRi
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DÖNENl VI



C. Ü. nP FAKüLTESi EĞiTiM REHBERi

Dönem Vl. oniki ay süre ile mezuniyet öncesi internlik (Aile Hekimlğ) eğtimi
görür. Bir yllık eğitim süresi içinde internler aşağda gösterilen klinik dallarında de-
netim altında akiif olarak verilen görevleri yapmakla sorumluduılar.

Başlangıç : 1 Temmuz 1992 Bitiş : 30 Haziran 1993

Staj yapdan bölüm Süresi

2ay

2ay

2ay

zay
2ay

1ay

lay

Toplam 72 ay

1 - ACİL CERRAHİ

İntern doktorlar Acil Ssrviste acil hasıalaıla bizzat ilgileniıler. Acil Servise gelen
hastaya ilk müdahalel yaparlar ve müşahadelerini alırlar. Daha sonra hastanın il-
gili olduğu seıvisin konsultasyonuna vakayı takdim ederler. Acil serviste 24 saat süre
ile nöbet tutallar. Mütakip 24 saat istirüat ederler. Yine iki aylık stajlan süresincc
kendilerinden Acil Hastalıklarla iğili en az bir serniner hazırlamaları istenir. Acil
Cerrahi stajının 1 ayı Acil Serviste, 1 ay Cerrahi kliniilerinde yapılır.

2 - çOCUK SAĞLIĞI vE HASTALıKLAR!

Bu Anabilim Dalında İntern hekimler pediatrik acil, İntaniye, Yeni doğan servi-
si, Pediatri servisi ve poliklinik çalışmalaıına aktif olarak katılırlar. 16 yaşın altında-
ki tüm acil vakaların ilk acil müşahadeleri internleı tarafindan alınır ve konsül-
tan hekime danışılır. Poliklinikte ve acil serviste yaklaşık olarak bir ay kadar göıev
verilir. internler ayrıca seıüs nöbeti tuttufulur.

t05

1. Acil Cerrahi

2, ÇoctiP§ağ|ığ ve hastalrklaıı

3. Kadın hastalıklaır ve doğum

4. İç hastalıkları

5. Kıısal hekimlik

6. Psikiyatıi

7_ Elektif
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Yukanda ki görevleri dışında vaka takdimi, seminerler ve konferaıslar, Ront-

gen ve patoloji toplantılarına katılıılar.

3. KADıN HA§TALIKI"Aİı vE DOĞIJM

İki aylık staj sii,resinin yaklaş* olaıak 3 - 4 haftası poliklinik ç:l§ması, 3 hafta-

sr §erviste aktif olarak hasta baiımr, 1 - 2 haftası da travay odasında doğum takibi

şeklinde geçmektedir.

Klinit çal4maları dşında nöbetlere kalan internler, seminer hazulaına ve se-

niner dinleıne, mekale saatine iştiıat etme, koosilüasyonlar ve vaka takdimlerine

kaülma gibi görevleri üstlenirler.

4. lç IIASTALIIIAR

İnternler klinik ve polikliığinde glşmalaıa katılırlar, Aktif olarak servis g-

\malan dşııda gece nöbĞtine katürlar. Makale saati, vaka takdimi, rontgen ve pa-

toloji saati, seminer ve konferanslaıa katılırlar ve gerekfuse bura]aıda aktif olara}

görev alırlaı.

5. KIRSAL HEKİMLIK

Halk Sağlığ Aıa Bitim Dalı Başkınhğ denetiminde, htern ttğenciler iti ay sil,re

ile kırsal hekimlik stajini yapar. Bu si!ıe zarfında öğenci, bir sagık ocağnda kalıı,

İntem doktorlar;

a)- Ocak çalşmalarma katılırlar ve kendilerine verilmiş olan internlik dosyasın-

daki programı uygulaı.

tı) Ocak hekiııi, bölge başkanı, hastane uzmanlan ile gerekli konulan taıtışrlar,

c) Devamlı olarak biı sağl* ocağıda kalular.

d) Bilim dü öğetim üyeleri ile tartışmalara katılıılar, seminerler hazrlaılar,

e) Halk Sığrğ e ilgili konulaıda biı çalşma raporu ve araştırmal,ı bilimsel

kurallaı çrçeveshde hazırlarlar.

f) Her hafta sonu §aha ça\malan ve akademik çalışmalaıa il\kin konuların tar-

tışıldığ Aıa Bilim Dü toplantısına katrlrlar.

g) Adli Hekimlikle i|gili olarak bilgiteri ve bu arada geçici ve kesiı rapor yaz-

mayı öğeniıler.
Her intern doktorun bulunduğu sğık ocağında 8 haftaik sii,renin sonunda ça-

\ma sonuçlaıı sorumlu eğitiın yöneticisine teslim ediliı. Dos-yalaı intern hekimin

eğtiminden sorumlu hekimi v€ Anabilim Dai Başkanğnca değerlendiriliı.
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6. PsiKiYATRİ

Aile hekiınliği içinde 1 aylık bir dönemi kapsar. Bu bir ayhk staj döneminde in-

ternler klinik nöbetlerine katıIırlar. Serviste yapılan vaka toplantılarr ye hasta

viziılerine katıhrlaı,. kendilcri bizzat hastaları hazırlarlar. seminerler hazırlar-

lar. Stajlarnu ortalama olarak yarısını poliklinikte hasta muayenesi ile geçirirler.

7. ELEKTIF

1 ayhk bir staj dönemidir. Elektif staj, intern öğrencilerin istediği biı dalda yapa-

bilmekle birlikte ilgili Anabilim Dalının vc koordinattırlüğün görüşii allnmaktadır.

Elektif çalrşma bütün Ana Bilim Dallarından birinde yapılabilmekle birlikte,
özellikle aşağıda gösterilcn Anabilim dallarından birisindc yapılabiliı.

- Anesteziyoloji ve Rcanimasyon Anabilim Dalı
- Dermatoloji Anabilim Dalı
_ Genel Cerrahi Anabilim Dalı
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dah
- İç Hastalıkları Anabilim Dah
- K. B. B. Anabiliırı Dalı
- Oıtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
- Psikiyatri Anabilim Dalı
- Radyodiognostik Anabilim Dalı
- Halk Sağlığ Anabilim Dalr

- Üroloji Anabilim Dalı
- Nöroloji Anabilim Dah
- Nöıoşiıürji Anabilim Dalı
- Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabiliın Dah
- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
- Patoloji Anabilim Dalı
- Göğüs - Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
- Göğis Hastalıkları Anabilim Dalı
_ Klinik Biyokimya
- Klinik Mikobiyoloj i
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BÖLÜM I

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğn amacı, Cumhuriyet üniversitesine bağlı Fakülte ve
Yüksekokullarda ğğitim, öğetim ve sınavlarda uyulacak oıtak ilkeleri saptamaktır.
Cumhuıiyet Üniveısitesinde uygulanan eğitim, öğTetim ve srnav esaslarr 2547 sayıIı
Yüksekoğıetim Kanunu ve ekleıiyle bu yönetmelik hükümlerine tabidiı.

Kap§am

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Fakülte ve
Yii*sekokulları kapsar.

Tanımlar

Madde 3 - a) Ön Lisans : OrtaöFetime dayalı en az 4 yaııylhk bir programı
kapsayan, aıa insan gücü yetiştiımeyi amaçIayan veya biı lisans programının ilk ka-
demesini oluşturan bir yükseköğe ıimdir.

b) Lisans : Ortaöğetirne dayalı en az 8 yarıyıllık ya da ön lisansa dayah en az
4 yarıy lrk bir programı kapsayan yükseköğretimdt. Tıp fakü|tesinde ise e$tim,
öğetim 6 yllık olup, yüksek lisans diizefndediı.

BöLüM Iı

Ka}ıt Y€ Kabul

Madde 4 - Öğrencilerin üniversiteye kayıt ve kabu|leri için aşağdaki koşullardan
birine ul,ınaları gerekir ;

a) Öğenci Secme ve Yerleştirme Merkezi tarafindan düzenlenen nıerkezi sınav-
da yeterli puanı almış olmak.

b) Yabancı uyruklu öğrenciler için ÖSYM tarafından açılan sınaır kazanmış ol-
mak.

c) Ön kayıtla öğenci kabulünde yeteıli puana sahip olmak.
d) Yatay ve dikey geçişlerde geıekli koşullaıa sahip olmak.
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Kayt lşlemleri

Madde 5 - Kesiı kayıt \leml€ri ÖSYM taıafından tespit edilen belgelerleşine

ÖSYM tarafındaı belirleneı esaslara göre yapıllr.

Yatay ve Dlk€y G€çlşler

Madde 6 - a) Cumhuıiyet Üniversitesine bağlı öğetim kurumlarına gerek bu üni-

versitenin ötsetim kurumlarındaı, geıek başka üniveısitelerden yapılacak yatay ge-

ğler, yiiıürlüteki "Yiiü<sekiiğetim Kurumları Arasııdaki Ön Lisans ve Lisaıs Dü-

zeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre düzenlenir. Adı
geçn yönetmelik hiikiimlerinh uygulaıabilmesi içirı, her falülte ve yiiüsekokulun

yönetim kurulu taıafından beliılenecek kontejanlar, ders 1rhnıı başlamasrndan en

geç bir ay önce rektörlüğe bildiİiıir.

b) Meslek Yii&sekokulu mezunlanndan heı programın en başarılr ilk Vo rüv
başan notu ortalamalarr en az 70 olnak kaydıyla, meslekleri ite ilgili biı dalda lisans

diizeyinde bir öğetim programına kayıt olabilirler. Aıcak bundan faydalanabilınek

için yii,ksekokuldaı mezun olduktaı sonıa bıanşı ile ilgili biı alanda en az iki l ça-

\mış olınaları gerekiı. Bu öğencilerde yukarıda (a) f*rasındaki kontejan kapsa-

mında yer alrrlaı. Bunlann hangi sınıfa kabul edilecekleri ve bunlara uygulaıacak

eğtim, öğetiın progıamı, o öğetim kuıumunun yönetim kuıulunca beliılenir.

BÖLÜM III

Eğitim v€ Öğltim E§aslan

Madde 7 - Faküte ve yii&sekokullarda, ilgili kurulların kararlaıı ve rektörlü$iın

onayı ile Yiiü$eköğetim Kurulunun (YÖK) saptayacağ ilkeler çerçevesinde, ör-

giin, yaygın ve aç* öğetim ile her tülü eğitim ve öğetim yapılabilh.

Üniversitenin Açılış Tarihi

Madde 8 - Cumiuriyet Üniversitesine bağlr fatiiüte ve ytiüsek-okullarda eğitin
- öğetim her yt ekim ayıın ilk haftasında, Üniversite Senatosunun belirleyeceğ

bir giiııde akademik törenle başlar. Ancak hp fakültesinde eğitim - öğetiıre bu ta-

rihten önce de başlanabilir.

Eğtim ve Öığpetim Dönemleri

Madde 9 - Eğitiıı ve öğetim dönemleri, gia yarıyılı ve bahaı yarı yılı olmak

iiaere iki yarıyldan oluşuı. Her yaııyl, 70 eğitim - öğetim giiniinden az olına-
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mak üzçrc her ders yılı başında Ünivcrsitc Senatosu ı,arafından beIirlcnir. Cumarte-
si, pazar vc rcsnıi tatil günlcrillc, ıarı yıl sonu vc bütünl§me sınar gün|cri, bu sür-
cnin dışındadır. Güz varıvıl bitimindcki sınar{ardan sıırııa eğitim vc irğretime en az
iki hafta ara verilir. Her faküItc ve yüksckokulun. 1ıl|ık eğİtim, öğıetim ve sınav takvi-
ıni yetkili kuruiiarında kararlaştırılarak, o yılrn Eylül ayı i|inde rektörılıge bi]diriüiı.

Eğitim ve Öğr€tim Sürtıeri

Madde 10 _ ()ğenciler.2 vıllık ön lisans öğrenimini 4 yılda,4 yrllık lisans
öğrenimini 7 yılda, 5 yıllık eğtimi, öğrerirn progluımını 8 ylda, 6 yıllık eğtim, öğretim
programını 9 y|da lamamlamak zorundadırlar.

Bir eğtim _ öğretim pıogramında başarısız en çok üç ders kaldığı takdirde, bu
süreler aşılabilir Öğrenciler, ek süreler sonunda üç dersten kaldıkları takdirıle, son
sınıf veya arasınıfla olduğuna bakılmaksızın 2 yarıyılhk ek süre (anünır. Bu süre
sonunda sadece bir dersten kalan öğrenciler üç yıl süre ile açılan yarıyl bütünleme
sınarına katılabiIirler.

Yükseköğelim kuı,ulunca esasları belirtilen hakh ve geçeıti bir neden olmaksızın
yukarıdaki koşulları yerine getirmeyerek öğenimini tamamlamayan veya tamamla-
mayacakları anlaşılan öğencilerin kurumları ile ilişkilcri kesiiir.

ÖğrctimDili

Madde 11- Üniversitelerde derslcr Türkçe olarak vcrilir. ancak yabancı dil ve

edebiyatlarla ilgili bölüm ve anabilim dallarında dcrsler, gerekli görüldüğü ölçüde
ilgili yabancı dilIe ııeıilebilir.

öğrctim Birimi

Madde 12 - Üniversitede dcrslcr kuramsal vc / veya uygulamalü olarak yürütü-
lür. Öğeıim birirni kredidir. Bir yarıyılda, haftalık dcrs prograınında ycr alan ku-
ramsaI dersleıin her saali 1 kredi, laboratuvarların 4 saat kadaıı 1 kredi, 5 - 8 saat
arası 2 kredi, problem çözümü, arazi çahşmaları, bilirme ödevi / tezi vc proje gibi
uygulamah çnhşmaların 2 saati l krcdi olarak değerlendirilir. Bir ders hem kuram-
sal, hem de uygulamalı çalışmayı içcriyorsa, bu iki ıür. çalışma için hesaplanacak
kredilerin top|amı, o dersin kredisini oluşturur. Toplam mezuniyet kredisi, her
fakülte ve yiksekokulun kendi yöncrgelerinde belirtilir.
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Öğptnci Statülert

Madde 13 - Üniversitede tam zamani iiğenciüL esastıı. Bir iğencinin haftada

alacağ derslerin siiresi 36 saati geçmez. Tekar dersleri ve uygulanıalar haftalık 36

saat aznmi tutaıın içinded . Ögenciler her yanyüyl başında ders proğamıır ya-

parken, öncelikle geçn yllardan başarsz olduklaıı dersleri daha 56aln danrşma-

nının da önerilerini göz önilne alarak, o yanyılda / yılda açüp alabileceğ dersleri

"Ders Kayıt F§i" ne yazar. Ders kayıt fişinin, harç nakbuzunun, ders kaıtlarınm ve

gerekli göıii,len diğer belgelerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde i|g,li yer-

lere teslim edilınesi zorunluduı. Bu işlemleri yönetim kurulunun kabul edeccği biı
öziiı,ü olınaksızn zananında bitirmeyen öğencinin başıurusu kabul edilmez. Öğen-
ciler, her yanyl başında kayıt yenilemek zorundadır. Kayt yenilemeyen öğenciler o

y^rryi ü yü eğtim, öğetine devam edemez ve bu siiııe, eğitim tğetim siiıesinden

saüıİı.

Özel ÖEencl

Madde 14 - En az lise mezunu olup, belirli konularda bilgilerini arttırmak is-

teyenler, ders sorumlusu ve ilgili birim yöneticisinin uygun göri§ü ve yönetim ku-

rulunun kaıaıı ile, her yarıyılda ençok iki derse özel iğenci olarai girebilir. Bu

itğencilere, not, kredi ve diploma verilmez Aıcak istendği takdirde izledği dersle-

ri beliıten bir belge verilebilir.

Dersler

Madde 15 - Dersler, bir yaııyıl veya iki yanyl sii, eü olarak diizenlenir. Fa-

kiilte ve yii&sek okut kurullaıı, Yii&sek iğetim kurulu taıaindaı h€r yanyıl için tes-

bit editen derslere ve belirlenen ilkelere göre, programlaıına koyacaklan ders ve

uygulamaları: aynca haftalık programa bğaııayp siiırekli okutulacak derslere, uy-

gulama ve stajlaıla ilgili dilzenlemelerl yapabiliıler ve Rektörlil( onayına sunarlaı,

Fakiilte ve yii&sek oküar, gerekirse ön koşullu derslerini özel yönetmeliklerinde

yada yönergelerinde belirtirler.

Danışmanlar

Maddi 16 - Öğencilere, eğtim ve iğetiıı konularında karşılaşacaHan problem-

lerin çöziimunde yardrrncı olmak iizere, ders ylı başlamadan önce, böliluı başkaıla-
pn,n yazlı önerisi göz öniine alınarak, fakiiılte ve yiüsek okul yöıetim kuıüarınca,
i|gili bölilmiln öğetim elemaılaıı arasından danşmanlar görevlendiı a.

r]4
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Danışmanlaıın göıevleıine ilişkin ilkcler, Fakülte / Yüksek okul kurulları tarafın-
dan alrıca belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 17 - a) Folklor, Spoııif, Kültürcl vc bilimsel faaliyctleı gibi alanlarda üni-
versileyi lemsil eden öğrencileı hariç, hcr öğrenci, kuramsal dersleriı en az 7o

70'ine, uygulamalawı çı az,7a 80'ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getir-
mcyen öğrenci, o dcrsin yaııyl / yılsonu ve bütünleme srnavına giremez. Kuramsal
ve uygulamah kısımları ayrılmayan dcrslcr, dcvam 1rikümlülüğü açısından kuramsal

dersIer gibi değerlendirilir.
Ders sorumlulaıı, ad okuyara}, imza ıoplayarak ya da uygun bir başka yöntemle,

heı ders için yoklamaları yaparak yoklama defterini işlemek zorundadıı. Bu yokla-
ma dcflerleıi ve listeleri en az iki yıl saklanır.

b) Bir öğenci almış olduğu her hangi bir mesleki seçmeli dersten başarısız oI-

duğu takdiıde , isterse bunu izleyen yılda ilgili yönetim kurulunun kararıyla yerine

başka bir seçmeli ders alabilir.

izin

Madde 18 - Yükseköğenim kurulunun 83l$l§3 kararı ilc bcliınenen haklı
ve geçeıli nedenler sebcbiyle öğrenime dcvam edemeyecek öğrenciler, başwrdu-
klaıı taidirde, ilgili Fakülte ve Yüksckokul yönctim kurulunca bir veya iki yarıyıl
izinli say abilirler. Öğencinin daha önceden kabul edilir haklı ve geçeıli nedeni
devam ediyorsa, ilgili yönetim kurulunca tckrar izin verilebilir: ancak bu izin, üst

üste iki defadan fazla olamaz. Öğencinin mazereti nedeniylc izinli olduğu bu sür-
eler, eğitim - öğretim süıesine saylmaz.

Sınavlar ve Başarı Noıu

Madde 19 _ a) Universiıedc başaıı, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ya da uy-

gulamalı olaıak yapılan sınavlar ile saptanır. Varsa staj, proje, biıiıme tezi ve diplo-
ma çalışması gibi özelIiğ olan çahşmalar, ilgili bölüm veya anabilim dalınca değer-
lendirilir . Dönem sonu sınavları her yarıyılın sonunda: iki yarıyılı kapsayan derslcrin
sınavları ise, bahar yaııylının sonunda yapılır.

b) Her ders için, her yarıyılda bir ara snav yapılır. Bir günde birden fazla ara sı-
nav yapılamaz . Ara sınav sonuçları. sınav yapıldğ taıihten iıibarcn iki hafta içinde
duyurulur. Ara sınava girmemiş olanlar, mazeıetlerini en geç 7 gün iğnde Dekanhğa
veya Yüksek okul müdüIlüğüne başwraıak bildirmek zorundadır. Bu süre geçlikten
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sonıa yapılan başwrular kabul edilmez. Mazeretleri Yönetirn Kurulunca geçrli
buluıaılar, Dekaılrkca (Yii&sekokullaıda Müdiirliiüce) tesbit ve i]aı edilen tarihte
maz€ret smavına alınıılaı. SağIık kurulu ya da doktor raporu sunulması devamlı|ıt
yiiükümlilliiğiiünü ortadan kaldırmaz. Ancak iğili yönetim kurulu karan ile öğenciıin
raporlu buiunduğu sii,ıe içiıde ğemediğ ara sınav haklan saki kalır. Foltlor, spor_
tif, kültiae! ve bilimsel faaliyetler ğbi alanlarda iiıiversitel teqsil eden iğenciler ,

faaliyederi sırasında ğemedikleri ara sınav, yanyl / ylsonu sınavı ve büfiinleme sı-
navlarma Faiiiılıe / Yii&sekokul Yönetim kuruluıun belirleyeccğ tariblerde giıerler.

c) Bir dersiı sıavına giıebilnek için:
- O derse kayıtlr olamal
- o derse devaıı etnek
- O deısin uygulaınalarını başan ile tamamlamat gerekir.

- Yaııyıl / ylsonu ve bütiinleme sınavlaıında alınan not eDaz 50 olmalıdr.
d) Yaııyt / y sonu sınavlarııda başaıısız olan tiğenciye, aynı sınav döneminde

olmak kaydıyl4 başaısz olduğu her ders için bir bütiinleme sınav haikı tanıDrı.
e) Başaıı notı1 Tıp Fakiiltesi fuındaki Fakillte ve Yii*sekokultard4 ara sınav

notunun 7o 30'u ile yarıyıl / yılsonu notunun Va 70'i ıop|anaıak hesaplanır.

0 Yanyıl / ylsonu veya bütiideme sınavı sonuıda bir dersten başani sayılma}
içi4 bu şkilde hesaplanan nofun, en az 50 olması şaıttr.

g) Yanl / y|sonu ııeia biitiiıleme .r-gağ 6P y9 ıiıha yıüan not alan (ğenci_
nin, aİa stnav notıı, eğğİ başaİı notuıu yii&seltecekse hesaplanaya katrlıİ. Aİsi
halde, yanyl / ylsonu ve ya bütiinleme sınavında aldğ not, başan notu olarat kabııl
€dilir^

h) İki yanyl devam eden derslerde, yapılan aıa sınavda alınan notlann ortalama-
sı, o dersin sınav noıu olur.

ı) Tıp fakiiltesinde entegre sistemin uygulandğ sınıflarda, aıa sınav not ortala-
masmm başaıı notuna katkısı 7o60 ür.

i) Atatii,Ik ilkeleri ve iıkilap taıihi dersinde her yan yl birer aıa sııav , yl sonu
sınavı ve bütiiııleme sınavı yapıIır.

_ Tfuk diii derslerindc, her yarıyl biıer aıa sınav yapür ve öğencinin başan du_

ıurnunu bu aıasınavların ortalarnası alınmak siiretiyle, başarü - başarsız olarak
değerlendirilir. Başaısız olanlaı bütii,!ıleme sııayrna giıe.Ier.

l) Bir dersiı, kayit, devam, ulgulama, sınav veya bütiinlem€ şartlarından biıini
yerine getirneyen iiğenci, o dersi tekrar eder. Öğenci biı dersin tekrarmda;

- D€rss kayıt yaptıİlİ.

- Deııam şanınıı yerine getirmem§se, derse derıam eder.

|16
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- Ba5arısız olduğu uygulamalara katılır.

- Açılacak sınavlara girer.

Tekrar edilen derslerde o dersin başarl noıunun hesaplanmasında, dersin tekrar

edildiği dönemdeki arasınav notunun katkısı dikkate ahnıı.

m) Bütünleme sınarırun sonuçları, ilan edilmeden önce Fakülte ve Yüksekokul-

laıda Yönetim Kurulları, her ders ile ilgili başarı durumunu gözden geçirir; geıek-

ıiğinde yeniden incelenmesiıe karar vgrir ve sonuçları dulrırur,

Sınavın Du5rurulması

Madde 20 - Yarıyıl - içi ara sınav tarihleıi. delsler başladıktan sonra 15 gün

içinde, ilgili bölümlcrce; yarılrl sonu ve bütünleme srnayIarının yapılacağı gün, saat

ve yer enaz bir hafta önceden ilgili Fakültı.: Dakanlığ ve Yüksekokul Müdürlügünce

öğrencilere duyurulur.

Sınav<la kopya yapan ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kağıdının incelen-

mesi sırasında kopya yaptığ ya da yardım ettiği anlaşılanlar, o sınavdan "sıfir" alarak

başarısız saylırlar ve haklarında disiplin soruşturması açılrr,

Her türlü sınav evrakı, en az iki yl Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlüğünce sakla-

nır.

Notlar ve De§rlendirme

Madde 21 - Başarı notları, 100 üzerinden vcrilir. Başarı nolunun kesirli çıkması

halinde, notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayrya tamamlanır,

Ayrıca nollaı, istenildiğinde derecclerle de ifade edilir.

NoT DERECEsl ANLAMl

85 _100

65_84

50_g
0-49

Pekiyi

iyi

C)rta

Zayf

Ge çer

Geçcr

Geçcr

Geçmez

D€rs Puanlart ve Akad€mlk Ortalama

Madde 22 - Bir dersin kredisi ilc dersten alınan notun çarpımı o dersin puanını

verir. Öğrencinin Fakülte ya ıla Yüksekokula kayıt olmasından itibaren aldığ ve

başardığı tüm derslerin puanlaıının toplamı, toplam krcdi miktarına bölünerek "aka-

|1,7



c. ü. flp FAKüLTESİ eĞiriv npHBsni

demii ortalama' hesaplanır. Bölme §lemi, ügiiılden soııa iki basamü yuıütiiüerek

yap ıİ.

Sınav Sonuçlanna İtiraz

Madde 23 - Ögenci smav sonuçlan haliındaki yazlı ilirazır sonuçlaıın ilanın-

dan sonıa en geç 7 giln iğdc ilgili birime yapabilir. Bu itiıaz, ders sorumlusuna ile-

tilir; maddi hata vaısa gerekli not diizeltmesi yapür.

Kıyıt §llm€

Madde 24 - Aşağdaki hallerde, (ğenciniı kaydı silinerek Fakii{te ve Yiiıkseko-

kulla i\iğ kesilir.
- Ek siireler sonutrda öğenimin tamımlınmaması veya tamanlanamayacağnm

kesinleşmesi duruınunda.
- Fakii{te ve Yüksekokullardan ç*arma cezası alması durumunda

Yiiü<sekiğetim Kuıuluıun 83\5\363 saylı karan ile haklı ve geçerü nedenlerle

tayıdı silinne duıumuna diişenleriıı hailan saii tutuluı. Buılar4 yönetmeliğin

başan ve devan koşullarına ait hiiüiiımleri yerine getirmek iizere, gerekli siire veri-

lir. İlişr$ kesilme duıuınunda bıılunan öğe ncile rin listesi. Öğenci İşleri Daiıe
Başkanhğncq ilgili Fakilüte Dekaıiğ veya Yii&sekokul Müdiiırlüğifuıe bildirilir.

I)lplomılar

Madde 25 - Fa}üte ve Yii,ksekokullar tarafından verilecek diplomalaı, özel

işaretler, renkler konmak ve iinvaı belirtmek kaydryla ön lisans ve lisans düzıyiıde,
Cumhuriyet Üniversitesinin bütün kuıumlaıınca mi§erek olmak iizere diizenlenir.

Dlplomatann Ön Yüzü

- Ögencinin adı ve soyağ diptoma ıarüi, numarası ve bu yönetmelğe uygun

olarai çekilniş fotoğafı (Fotoğaf cepheden) sakalsıa başaçık, giimeş gödüsüz ç-
kilmiş olacaktıı.

_ Ön lisans ve lisans diizeyinde böliiımi| lisans dü ve iinvanr.

- Faİütelerde Dekan ve Rektörü4 Yükekokullarda Müdür ve Rektörıın (Fa-

kültelere bağlı Yii&sekokullaıda Müdür, Dekan ve Rektörün) iınzaları bulunuı. Di-
plonaya nezuniyet derecesi yaalınaz.
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BöLüM V

Gen€l Hüküml€r.

119

Diplomanın Arka Yüzü

- Doğum ycri vc ıarihi, baba adı, uyruğu, fakülte numarası gibi, öğıenci kimliğiyle

ilgili bilgiler yer alır.
- Diplomalar öğrcncinin mezun cılduğu tarihten itibaren cn gcç 1 yl içinde dü-

zenlenir.

Diplomalar seıi numarasü ile senatonun tcsbit ettiği şekildc rektörlükce haztrla-

nır. Yazılar çinı mürekkebi ile yazılır. Fotoğra[ın üzerine soğuk damga basılıı. Diplo-
malaı hazırlanrncaya kadar öğrenciye, istediği takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığınca hazırlanan ilgili Dekan ı,eya yüksckokul Müdürünün imzasını taşıyan bir "Çı-

kış Bclgesi" imza karşılığı elden verilcbilir.

Tıp fakültesi dışındaki fakülıe ve yuksekokullarda, mezuniyet tarihi, sınavların,'
sınarın bitiminin ertesi günü oIarak bclirlenir. Tıp fakültesinde isc staj bitimini iz-

Ieyen gün mezuniyel tarihidir.

Madde 26 - Diploma bir kez verilir. Kaybedilmesi halinde, diploma yerine gcç-

mek üzeıe, zaİinden dolayı verildiğ belirıilerek, 25. maddedeki bilgi ve imzaları

taşıyan bir belge düzenlenir. Diplomalar öğrencinin kendisine veya noterden vekalct

verdiği kişiye verilen geçici mezuniyet belgesi ile değştirilmek sureli ile imira

karşılığ elden verilir.

Madde 27 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp FaküItesi, eğtim- öğreıim ve sınavların-
da uygulanacak esasları ve diğer ilkeleri, hazırlayacağ özel yöneımcliklerle belirtir.

Madde 28- Yükscköğrctim Kurulu tara[ından bu yönetmclik hükümlcrine uy-

mayan ilke değişiklikleri yapıldığında, yönctmelik değişikliklerinc gcrek kalmadan,

bu ilke kararları uygulanır.

Madde 29- Bu yönetmelik, Cumhuriyet Üniversiıesi Senatosunun 13 Ocak 1989

ıarihli toplaıtısında görüşü|crek kabıul edilmiştir-

Madde 30- 1Temmuz 1986 taıih ve l9l5l sayılı Resmi Gazetc'dc yayımlanan ı,c

16 Haziaı 1987 tarih ve 19491 sayıIı Resmi Gazcte'de üzerinde bazı düzeltmeler ya-

pılan "Cumhuriyet Ünivcrsitesi Eğitim - Öğretim vc Sınav Yönetmcliği" yürürlükten

kaldırılmıştır.
Madde 31- Bu yöneımelik yayım tarihindc yüıürlüğe girer.

Madde 32- Bu yönctmelik bükümlcrini Cumhuriyet Üniversitcsi Rektörü yürü-

tür.
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C,oçicl Maddeler

Geçici Madde 1 - Ders proğraıııları değ\ikliği nedeğle ders intibailarında mey-

dana gelecek her tiirlü sorun Fakülte Yönctim Kurulu veya Yüksekokul Yönetim

Kurulunca kaıara bğanr.
Geçici Madde 2- Bu yönetmeliğn yayım tarihinden öncr Fakiilte ve Yiiıksekokul-

larımrzda öğenimini devam ettirmekte olan öğencilerden ders tğkrarlaJını yapmış

olma]arına rağnen başansz olanlar, bu yönetmelik hiikiimleri çrçvesinde eğtin-

lerinin siirdürürler.

Madde 3- Danıştay 8. Düesinin Esas No. 1987 \ 798 Kafa, no, 1988 \ 21 saylı

kararına istiıaden Fakiilte yiiüsekokullarımza geri dönen son sınrf öğencileri ile

halen okunakta olup, yine alınan karar sonucu başarısz oldutlan dersleri aslııya

alınan iiğencilerimiz de bu yönetmelik çrçvesiıde bu derslerin açılacat sınavlan_

na giİeıler.
Madde ,1- Üniversitemiz Fakülte ve yüksekokullarna |9|-1992 öğetin yılındaı

önce kayıt olan öğencilerin, haftada alacakları toplam ders saati hesaplanuken de-

vansz dşında bir nedenle başarısz olup tekraı edilen dersler haftal* 36 saatin

üşında tutulur.

yüıtrlüEcn kıldrnlıı yöııfuctliht

Madde 34 - Bu yiınetneliğin yi]ıriiııliiğe girnesile 23 Ağpstos 1984 gilın ve 18498

saylı Resmi Ga7ate'de yayınlanan "Atatii,rk Üniveıüğ§i Kazm Karabekir Eğtiın

Faİültesi Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmelği, ile Atatiiırk Üniversitesi Senatosu_

nun 14 / 9 / 1988 tarih ve 4 sayi oturumunda yapılan yönetmelik değişiili*leri yü-

rürliitten kalduılmıştır.

yüriirlük

Madde 35 - Bu yönetmelik 1988 - 1989 iğetin ylı büar yanyiıdan itibaren ge-

çeıli olmak ilzere, yaymı tarihinde yiiııiilüğe girer.

Yüriitme

Madde 36 - !rı tğagtmg|iğn Fakii{te ile iIgili hüünleri Faİiilte Dek.ni, Eğİtİm

yiiı<sekokullan ile ilgili hiiüiumleri yiiksekokul Müdü,ıleri trafından yiiııütiiüü.
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BiRİNci BöLüM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu yönetrneliğn amacı: Cumhuriyet Üniversitesi Tlp Fakültesi öğren-

cilerinin öğretim düzcyi, kabul ve çıkarılma şartları, eğtim süresi, derslere devam,

sınavlalın açılması ve değerlendirilmesini bir bütünlük içinde sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 - Fakültede uygulanan eğitim - öğretim ve sınav esaslarr, 2547 sayı|ı|

Yükseköğetim Kanunu, Yüksekiığetim Kurulunun ilgili ilke karaıları, Cumhuıiyet

Üniversitesi eğitim - öğıetim ve sınav yönetmeliği ve bu yönetmelik hükümlerine ıa-

biidir.

iriNci BöLüM
Eğitim Süresi

Egtimsürtsi:

Madde 3 - Öğenci, 6 yllık tıp dokıorluğu eğitimini en çok 9 yılda tamamlamak

zorundadır. Ancak 9 ylın sonunda başarısız en çok 3 ders kaldığ latdirde bu süre

aşılabilir.

üçüNcü BöLüM
Devam

Devam Zorunluluğu;

Madde 4 - Dcvamsızlık % Xt'yi geçmed|ği takdiıde öğrenci, devam etmediği

pratık çaıışmalaİı, anabilim dalırun olanakları ölçiisiimde iğetim üyesinin gösterdiği

günde ve saatte telalı etmek Zorundadır. Telafi çalışmalarınl yapmayan öğ.enci o

ders ya da derslerin hiç bir sınavına alınmaz ve "F1" notu alır.

Teorik derslerin Val}'ıından fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen iğenci
o deıs kuıulu ya da dcrslerin hiç biı sınavına alınmaz ve'Fl" noıu alıı.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçınez Notlır

Geçmez Notlan

Madde 5 - Fl mazeretsiz devamsız, genel ve bütiirleme sınavlarına girne hakh
yok.

F2: Sınava girme haktı olduğu halde sınava girmedi
f3: Sınav de§rlendiımesi 0 - 49 aıasında başarsz.
F4: Mazeretli geçmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dtıs knrılu sının
Madde 6 - Dönem I. II ve III'deki ara sııavlarına "ders Kurulu Sınavı" adı veri-

lir.ve bu sınav her kuıulun sonunda yapıJır.

D6ncm Soıu C,eoel Srnav

Madde 7 - Her döneınin sonuada, son ders kuıulu sınaunın bitiminden en er-
ken 15, engeç 21 giin sonra ders kurııllanır kapsayan ve adına ''Dönem Sonu Genel
Sınavr" denilen telı bir sınav yapılır.

Döncm Sonu Bütirlcm€ SDıyı:

Madde 8 - Bu sınav Eylül aynın ilt iki haftası içinde Fakiitte Yönetim Kurulım-
ca saptanan bir taıihte yapılır. Bu sınava sadece dönem sonu genel sınaıında ''F2" ve
"F3" alanlar ğer.

Ders Kurulu Notu:

Madde 9 - Ders Kurulu sonunda yap an sınavda alrnan nottur.

mnem Notu:

Madde 10 - Ders kurullan notlan ortalamasının 7o60t ile dönem sonu genel sı-
navr veya dönem sonu bütünleme srnavı notunun 70 40'ı toplamtBrn verdiğ sayya
karşılıi olan nottuı. B dönemden başanlı saylmai için bu şkitde hesaplanan no-
tun en az 50 olnası şaİttır.
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ALTINCI BÖLÜM

stajıarın Tamamlatllması:

Madde 13 - Stajlarda Vo20 sıııırııı aşmamak üzere mazeretli ya da mazeretsiz

devamsızlıkları olan öğenciler sınava girebilınek için devamsız oldukları süreyi ta-

mamlamak zorundadırlır.

Staj Sınavı:

Madde 14 - IV. ve V. dönemlerde her stajın sonunda sıııav yap ıı, Bu sınav teo-

rik (yazılı ya da sözlü ya da hem yazılı hem sözlü olarak) yapılıi. Not takdirinde

öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne ahnır.

Staj Bütünleme Sınavı;

Maddc 15 - Dönem lV ve V'dcki stajlarında biı ya da daha fazlasında başarılr

olamayan öğrenci bu stajların bütünltme sınavrna allnır. Bütünleme sınavı ya da sı-

navlarında başarılı olamayan öğrcnciye süreler elverdiği takdirde bu staj ya da staj-

ları bir souakı ders yılında bir defa daha tekıarlama hakkı veıilir. Başarı gösterc-

meyen öğrenci ilk açılan bütünleme srnavına alrnır. Öğencinin tekrarladığı staj ya da

stajların notlarında bir ya da bir kaçı "F1", "F2" ya da "F3" ise süıe elverdiği takdirde

o staj ya da stajları birel defa daha tekrarlar. Yine başarıh olamayan öğrcnci ilk açı-

lan staj bütünleme sınavına alınrr.

Stql Bütünl€me Sınavlarının Açılma Zamanı:

Madde 16 - a) Dönemini normal tamamlayan dönem V öğencileri için o ders 1,ı-

lının son stajının bitiminden en erken 15. en geç 21 gün sonIa.
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Srnav Notlarının Hesaplanması:

Madde 11 - Bir srnar,ın bütün dallarından elde edilen puanların toplamr o sına-

ırn başarı notunu tayin eder. Ancak ders kurulu, döneın sonu genel ya da dönem

sonu bütünleme sınavlarında öğenci sınaıın dalların bir veya bir kaçından a/o50'nin

altında not alırsa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının 7o50'si aıasın-

da kalaı puan farkı toplam puanından düşülüı.

Dönem Tekrarı:

Ma<lde 12 - Dönem sonu genel sınauna girmeyeı öğencinin dönem Sonu bütün-

leme srnavına ğrmemesi halinde döner,ı notu "F3" oluı. Bu durumdaki öğencinin

ders kurullarr ortalaması dikkate alınmaz. Öğrenci o dönemi tekrar edeı,
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b) Döngmiıi normal ta.mam.layan dönem IV iiğencileri için Eyliiü ayınm ilk iki
haftası içinde Fakiilte Yönetim Kurulunca saptaıan biı taiihte.

c) Dönem kaybeden (ğencileı son stajmı tamamladrttan sonr4 ilerdeki staj sı-

navlaımdan birine girer. Başarü olaılar, eğtim devaın ediyorsa ba üst dönĞme ge-

çrr.

Stq| Notu:

Madde 17 - Staj sonunda yapdan sııavda ya da bütün]eme sınatında a|ınan

ıottuı.

Dönem Notu:

Madde 18 - Dönen IV ve V de ba§aıü (ğencilerin dönem notlannı tesbit için
staj not]anım ortalamalaİı allnrr.

YEDİNCi BÖLÜM
Dönem VI (Aile Hekimliğ) ile ilgili Hükiiınler:

Aile hekimliğ Kademesi:

Madde 19 - Bu dönemde öğencilerin ba5aısı heı anabilinr dalında yapılaı ça-
lşma sonunda, klinib pol;runil<, laboratuvar ve saha çalrşmalaıı, yazdrklan hasta

miişahadeleri ve epikrizler ve hastalaıa muaıneleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıklan
seminerler, klinit ve kliniLop116|6ji[ toplaıtılaıdaki başarılan ayn ayn göz öniioe
alınarak notla değerlendidlir.

Dönem W "Aile Hetimliğ" stajlarının biı ya da bir kaçından başarü olamayan
iiğenciye Cumhudyet Üniversitesi Eğitim - Öğetim ve Sınav Yönetmeliği hüiimleri
u.u"julanrr.

Aile Hckimliti Kademesi :

Madde 20 - Bu kademede başarü iiğencilerh nodarmı tespit için staj notlannm
ortalamalan alınır.
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§EKİziNcİ BÖLüM
Diploına

Diploma :

Madde 21 - 6 dönenlii eğim siaesini başan ilg tamamlnyanlaın "Tıp Doktorluğu
Diplaması" verilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Genel Hükümler

On Şart ve Dönem Tekrarı :

Mad<]e 22- Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonıaki dönemin ön şartı-
du. Bu nedenle bir dönemi geçtm€yen öğenci biı üst döneme devam edemez ve

kaldığ dönemi aynen tekıarlar.

Sınav Günleri ve Tekrarı :

Madde 23 - a) Sınav günleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak gerekli
hallerde Fakülte Yönetiın Kuıulu en az yedi gün önceden ilan etmek şartı ile
değiştiıebilir.

b) Snav teorik (yazılı ya da sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı

ya da sözlü ya da hem yazılı hern sözlü) olarak yapılır. Gerekli hallerde pratik

sınav yapılmayabilir. Pratik ve teorik sınavlar anabilim dalındaki deıs yelen öğıetim
üyesi ve göıevlilerinin katılması ile yapılır.

c) Öğenciler, belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadrlaı. Ma-
zeretsiz olaıak sınava ya da sınavın teorik ya da platik kısımlanndan herhangi bi-
rine zamanında girmeyen öğrenciye "F2" notu veıilir.

d) Sınavlarda kopye yapan ya da kopyaya teşebbüs eden öğrenciye "F3" notu ve-

rilir ve Öğenci Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

e) Ortak zorunlu derslerin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yaban-

o Dil, Beden Eğitimi / Güzel SanatlaI Deısleri) srnavları ve değerlendirmeleri Yük-
sek Ögretim Kurulu'nun ilgili yönetmelik ve kararları ile Cumhuriyet Ünversiıesi
Eğitim - Öğıetim ve Sınav Yönetmeliği Hükümlerine göre yapılıı.

Öğrencilerin Genel Görünüşü ve Giyinlşi :

Madde 24 - Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakrşır

bir şekilde ve tıp eğitfuninin sardalna uygun olmalıdır.
Madde 25 - 78l7ll983 terıh ve 77932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Cum-

huriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ögrenci Eğitim - Ögretim ve Sınav Yönetmeliği"
yiiüıüIlükten kaldır mışlr.

GEÇiCi MADDE 1 _ 1988 _ 1989 öğIetim yılında klasik sisteme göre ders alan

öğencilerin öğretim ve sınar işlemleri Cumhuriyel Üniversitesi Eğitim - Öğrelim ve

Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
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GEçİci MADDE 2- 1988 - 1989 arğetin 1rİ sonunda borçlu olarat bir üst sınr-

fa geç,en itğenciler ile bkden fazla dersten başarısz olduğu için sınıfta kalan

öğencilerin öğetin ve sınav \lemleri Cumhuriyet Üniversitesi Eğtim - ÖPetim ve

smav Yöıetmeliği ve Faİüte Yöıetiıı KuruJu karanna göre yapür.

Yiirürl6} :

Madde 26 - Bu yönetnelik yaymı taıihinde yiiıriiırliiğe ğer.

Yüıttme :

Madde 27 - Bu yönetmelik hiikii,mlerini rektör yiİütiiüI.

YÖNETMELİK

Yü}seköğetim Kurulu Başkanlığndan :

Yüksekiiğctim Kurnmlan Öğenci Di§iplin Yön€tmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Anıç

Madde 1 - Bu yönetmeli§ kanuı, tiiaiiüq yönetmelik ve yönergelerh öğencilere

yüHediği görevleri yiiüsekiğetin kuruınu içinde ve drşında yerine getirmeyen,

uyılnası gerekli hususlaıa uymayaı, yasaklanan işleri yapan veya iğenciük
sfat, şeref ve hasiyeti ile bğdaşmayan hal ve haıekette bulunan öğencilere ve-

rilecek disiplin cezalarmı usul ve teşkilatla ilgiti hüiimleri belitnek ama-

oyla diizenlenm\tir.

Kapsam

Madde 2 - Yükeköğetin kurumlarmda eğtiın - iğetim göıen (ğencilere ilişkin

disiplin suçlar1 disiplin cızalaıı ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri, disi
plin kualları ile disiplin soruşturması, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygu-

lama usul ve esaslarr bu yönetmelikte gösterilmi§tir.

Hu}ılti lh}aııt
Madde 3 - 2547 sayılı Yiiıkseköğetim Kanunu'nun 54 maddesi ile 65. maddesinin

a / 9 bendi bu yönetneliğ" huküi dayanağ teşkil etmektediİ.
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iı<İNcİ nöı-üıı
DisipIin Cezaları ve Suçları

Disiplin Cezaları

Madde 5 - Disiplin cezaları şunlardır :

a) Uyarma : Öğenciye, öğrencilik görevlerinde ve dawanışlarında daha dikkatli
olması gerektiğnin yazı ile bildiıilmesidir.

b) Krnama: Öğıenciye, öğencilik görevlerinde ve davranrşlarıoda kusurlu sayl-

dığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma :

Ö6enciye, Yükseköts€tim Kurumundan biı haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığ-
nın ve bu sürede iğencilik haklarından yaıaılanamayacağının yazı ilc bilidirilmesi-
dir.

d) Yükseköğretim Kurumundan Bir ve ya İki Yarıyl uzaklaştırıldığının ve bu sür-

ede öğrencilik haklarından ya-rarlanamayacağnın yazı ile bilidirilmesidir.
e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma : Öğrenciye, biı daha yükseköğretiın ku-

rumlarından herhangi birine ahnmamak üzere öğencilikten çıkarıldığının yazı ile bil-
diıilmesidir.

Uyarma Cezasını Gerektirtn Disiplin Suçları

Madde 6 - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;
a) Öğencilik sıfatının geıektirdiği vakaıa ya}ışmayan tutum ve daıranrşta bulun-

mak.

b) Kişilerlc olan ilişkilerde, kaba ve saygısız dawanmai, başkalarını rahatsız

edecek biçimde bağrmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü eamek, çevresini te-

miz tulrnamak.

72,1

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmeli-kte geçen;

Yüksekiiğetim Kurumlaıı : Ünivcrsiteleı, faküheter, enstitüler, yüksekokullaı,

konservatuvaılar, meslek yıiksekokulları ile uygulama ve araştfma merkezleridir.

Ögıenci : Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans

(master), doktora veya tıpta uzmanllk veyahut da sanatta yeterlik öğrenimi gören

kişileri.
Yükseköğetim Kuıumundan Uzaklaştırma : Öğencinin belirtilen süre içinde

bağlı bulunduğu yiksekiğetim kurumunun bin4 bahçe, eklenti ve tesislerine girme-

sinin yasaklanmasın, ifade eder.
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c) Yetilili mercilerce sorulaı hususları haklı bir sebep olrnadaı zamaıında ceva-
plandırnamak.

d) Toplaıtı ve törenlerde iğetim elemanlarına veya davelülere aynlaı yeıteri
işgal etmek.

Yükseköğelim Kurunundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar
Uzaklaştırma Cezasrnı Gerektirtn DisipIin Suçlan

Madde 8 - Yii*sekiiğetiın kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma
cczasınr gerektiren fiil ve haller şunlaıdıı;

a) Öğenne ve iğetme hiiürriyetinl doğudaı ve ya dolayh olarak kısıtlanak, yii&_

sekiğetin kurumlaıının sii&un, huzuı ve ç:lışma dtizenini bozucu dawaniştaıda bu-
lunmai.

b) Törenlerde; tören dilzenini bozacak, tören progralnııu ihlal edecek davra-
nışlarda bul ,n-3i,

c) Yilüs€köğetim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmai.
d) Toplantı ve törenlerde (ğetim elemanlarına ve ya davetlilere ayrılaı yerleri

uyarıya raP,en §galde devam etmek.

e) Di§ptin kovuşturmalannın sağlıklı bir şekilde yiiırütiitmesini engellenek.
f) YiiÜsckiiğetin kurumu içinde bildiri ılqğrtrnalq afiş ,e paniart asmak.
g) Yüsektiğetin kurumundan alrtığ kendine hal salan bir belgeyi başkasına

vererek kullaıdırmalr veya ayıı kuruııdan a|rnaı başkasına ait biı beğel kul|""-
nak.

|28

Kınımı Cczasıır Cıcıtlllirtn l}islplln Suçlın :

Madde 7 - Kınama cezasrır gerektireı fiil ve haller şunlardır;
a) Öğencilik sıfatının gerektirdiğ itibar ve güven duygusunu sarsacat nitelikte

darranşlarda bulunrnak.

b) Yü&sekiğetim kuııım|aıınü duvarlaıa, demiöaş eşya iizerine yaa yaznai,
işaret, resim ve benzeri şekilleri çizmek.

c) Yütsektğetim kuıunu yeüililerincı istenilen bilgileri eksik ve ya yaıla bil-
dimek veya hiç bildirmemek.

d) Yiiüsekiiğetim kurumu yetkiülerince tespit edilen yerler dşına ilan asmak.
e) Ders, seniıer, uygulam4 laboıatuvaı, atöIye ça\ması ve konferans ğbi ça-

hşınılaım düzenini boznak.

0 Yiiüsekoğıetim kurumunun derş seminer, konferans ve ulgulama faatiyetlerine
içiili olarat Lıt lıı.L

g) Kumaİ oynamalq oynatmak.
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h) Yükseköğetim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere

ahlak drşı yazılar yazmak, ıcsim yapmak vcya yapıştırmak.

i) Yükseliöğretim kurumunca veya kurumun iziniyle asılmış duyuruları, program

ve benzeılerini koparmak, yııtmak, değiştirmek, karalamak vcya kirletmek,

Yiikseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin

Uzaklaştırma Cezasrnr Gerektiren Disiplin Suçları

Madde 9 - Yükseköğetim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı ge-

ıektiren fiil ve haller şunlaıdu;
a) Yüksekiğetim kurumu idarecileri ile öğetim elemanlarını ve diğer görevlileri

tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetleıini veya şüıslaıına karşı sözlü vc ya yazı|ı

olarak her hangi bir salduıda bulunmak veya hakaret etmek.

b) Tek başına veya toplu olarak, yüksckögretim kurumu idarecilerinin şahısları

veya kaıa-rları aleyhine saldırgan nitelikte konuşma, yaynlar yapma, bunlar aleyhine

öğrencileri kışkııtmak veya bu gibi fiillcre teşebbüs etmek.

c) Siyasal ve idolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere

teşebbiis etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak dawanr§ta

bulunmak.

d) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetleıde

bulunmak.

e) Kurum pcrsonelinc ve öğrenci aıkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,

0 Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzcri yerlere

idolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzgılerini yap-

mak ve yapıştırınak.

g) Hırsızlık yapmak.

h) Yükseköğreıim kurumunda alkollü içki içmek.

i) Yükeköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak niıclikte bir ey-

leme, öğencileri veya diğer kimseleri tahrik eımek.

j) Yukseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık müallerde yetkililerden izin alma-

dan toplantılar düzenlemek vcya bu tüI toplantılara katılmalt, öğencileri temsil yet-

kisi olmadığ halde öğenci ıeınsilcisi sıfatınl ıaklnarak beyanatta bulunmak toplaıtı

veya törenlere katılmak.

k) Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu kaıaıa

itaatsizlik etmek veya yetkili organlaıca kapatılmış olan binalara girmek, zaraı ver-

mek veya tahrip etmek.
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i) Yiiüseköğetin kuıu,,.laıında yasaklanmş her tiiırlü yayınr bulunduınat, bun_

lan çoğaltnak, dağıtnal.
m) Sınavlaıda kopye yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbiis etmek.

Yükseköğetim Kurumundan Çıkarnra Cezasınr Gerektiren
Disiplin Suçlan

Madde 10 - Yüseköğetim kuıumundıın çıiaıma cezasınr gerektiren lıiü ve hal-

ler şunlardır;
a) Görevlileri ve iiğencileri cebiı vc şiddet kullaıarak kurum dışına ç*aımai,

görevin yap masına engel olmak ve ya öğencilcri bu tür dawanışlara zoılamak.

b) Yükseköğetim kurumlaıınıı ideolojik ve siyasi amaçlaıla huzur, sükun ve ça_

lışma diizenini bozmak vcya boykot, işgal, engellemc, personelin işini yavaşlatma gi-

bi eylemlere takik etmek.

c) Yiiüsek(ğetim kuruıılaıında siyasi veya ideolojii amaçlı bildiıi, afış, paıiart,
bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dğtmak ve ya bunlaıı kurum binala-
rrna vğya binalaIdaki eşyalar iizerine yazmai, resinlemek, teşhir etmek, sözlü veya

yaalı ideo§ik propoganda yapmak.

d) Bir kimseyi veya grubq tehditle suç saylan bir eylemi diizenlemeye veya böyle

bir eyleme katılınaya yahut yalan beyaıda bulunmaya veya sahte delil gösterneye,

suçu yii*lenmeye zorlamak.

e) Kanun d4ı kuruluşlara üye olmai, bu kuruluşlaı adına faaliyet yapmat veya
yardımda bulunmü.

8 Uyuştuıucu madde }g||anmak, taşımalq bulundurnai veya ticaretini yapmak.

g) Devletin ybsiyetine karşı \leıen ciiıriiımler sebebiy'e cezalanduılnş olnak.
h) "6316 Saylı Ateşü Silahlahlaı ve Bıçklaı ile Dğer Aleder Haklundah Ka-

nuı'a muhalafet ederek, ateşli silahlarl4 mernilerhi ve biçatla salün ve savuıma_
da kullaıılmak iizere özel olarak yapılm4 buluıan diğer a|etleri, patlaycı maddeleri

taşımak, yil&sek(ğetiın kuıumları içinde bulundurmak veya bu suçlaıdan mütum
olmak.

) Yiiüsekiğetim kurumu binalarmda veya eklentileıiıde izin a|ııadan agi ve ya

sailı dernek vb. kuruluşlaı tespit etmek.
j) Sınavlaıda tehditle kopye yapnat. Kopya yapan iiğencilerin dersaıeden çıka-

rrlma§ıa engel olrnü kendi yerine başkalannı srnava sokmak veya başkasının ye-

rine snava girmek.

k) Disiplin Lovu§turması ile ilgili işleri veya disiplin kurıılunun çalşmasını zor
kullaıarak veya tehditle engellemek.
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l) Irza tecavüz etmek.

m) Güvenlik kuwetleri taıafından aranılan kişileri saklamak ve ya banndırmak.

n) Deıslere ve sınavlara girilmcsine, ders ve sınavların yapılmasına herhangi bir

şekilde engel olmak, dersteki öğıencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya

zorlayıc; dawanışlarda bulunmak.

o) Bir kişiye vcya bir gıuba her ne sebeple olursa olsun iskcnce yapmak veya

yaptıImak.

ö) Bayrak töIenlerine engelleyici tutum ve dawan§ta bulunmak veya töıen esna-

sında gereken saygıy kasılı olaıak gösternıemek.

Öngörülmemiş Disiplin §uçları

Madde 11 - Yukarıda sayılan ve disiplin ctzası verilmesi gerektiren fiil ve haller-

den nitelik ve ağrlıklaıı itibariyle bcnzer eylemlerde bulunanlara da alnı türden di-

siplin cezası verilir.

Disiplin Cezasının Tekerrürii

Madde 12 - Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bu fiil veya halin öğencilik

süresince tekerrfuünde bir derece ağr ceza uygulanır. Aynı derecede cezay gerek-

tiren fakat ayıı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulama-

sında da bir derece ağır ceza verilir.

üçürucü BöLüM
Disipıin Soruşıurması

Madde 13- Disiplin soruştuımasını yaphlmaya yetkili amirler;

a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Dekan,

b) Enstitü öğencileıinin işlemiş oldukları disiplin suçlaıından dolayı Enstitü

Müdürıi!
c) Yüksekokul öğıencilerinin işlcmiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Yükse-

kokul Müdürü,
d) Konservatuar öğrencileıinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolal,ı Kon-

servatuar Müdürüdür,

Soruştuıma yapmaya yetkili amirler. soıuşturmay| bizzAt yapabileceği gibi so-

ruşturmacı veya soruşturmacılar tayini sürel,i ile de yaptırabilir.

soruşturma Sirtsi

Madde 14 - Disiplin soruşturmastna olayın öğrenilmesini müteakip ilk mesai gü-
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niinde başlaü. Soru§tuıma ı, soruştrırma€ı tayini §itetiyle yap maq halinde, so-

ruşturma kaıaıı gecütirilmedeı soruşturmacıya bildiıilir. Soruşturma, onay tari-

hinden itibaren en geç 15 giin içinde sonuçlanürılır.

Soruşturnınm Yapılş Şe}li

Madde 15- Soruşturmacr tanrk diıler, keşif yapabilir ve bilir kişiye başvuıabile-

ceğ gibi bunları gerektirdiğnde istinabe siiııetiyle de yaptııabilir. Her soruşturma

işlemi biı tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemiı ne zaman ve nerede yapıldığ,

§lemiı müiyeti, kimlerin katıldğ, ifldg ılınmış ise soruları ve cevapları belirti
lecek şkilde diiaenlenir ve soru§turmacı, katip ile ifade sahibi veya keşif suasında

hazr bulundurulanlaı veya belge sorumlularınca imzalanıf. İstinabe tdimatında

şhidin hüviye( adıesi ve benzeri agklaycı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usuliiıe
uygun olaıat yemin ettirilir ve yapdan yeminin şekil de yazılır.

Yilüsetbğetim kurumlarınrn bütiin personeli; soru§turmacıların istedikleri her

türlü bilgl dosya ve başka beğeleri hiçbir geciimeye mahal bıraina}sızn vermeye

ve istenecek yarümlan }trine getiımey€ mecbufdurlal.

sevulmı Hıııt
Madde 16 - a) Ha}l,"ğ disipliı soruşturnasr aglan iiğenciye adedilen suçun

neden ibaıet olduğu sawnınasınr yapacağ taıihten en az üç giin önce yazlı olarak

bildirir. Bu yazda; öğenciden belirtilen giiı4 saat ve yerde savunmasını yapmak

tızerc hazr bulunnası istenir. Tebligal yapılmasının miimkiin olınadığ hallerde,

iğeıcinin savunmasınr yapmak ilzere soruştuımacıya başwrması hususıı" mensubu

bulunduğu kuıuluşun beliıli yerlerinde ilan olunur.

b) ÖPenciye gönderilecek davetiyede; $ğnya özilrsii|z olduğu hatde uymadığ

veya öziiüıilnü zamanrnda bildirmediği taktirde, savunınadan vazgeçmiş say acağ ve

dğer delillere dayanılmak suıetile hakkında gerekli karaıın verileceğ kaydolunuı.

c) Ma}bul saplan bir öziiıı biıdiıen veya mücbir sebep dolaysıy'a davete uyma-

dğ aıtaşılaı öğenciye yeniden uygun bir siiıe verilir veya belirtilecek biı sii,re

içinde yazi sawnmasını göndermesi istenir. Tutuklu öğencilere sawnnalarınr yaz-
lr olarat gönderebileceği duyurulur.

d) Her tilrlü tebüğat işlerinde; bu yönetmelğin 35. ve 37. maddelerin hüümleri
ulgulanıı.

e) Soruşturma; Ögenciıin ken.lini gereği gibi sawnmasına imtaı verecek

şkilde yuıutilüilr. Aıcak sawnma bahaıesiyle soruşturmann uzatılmasııa imkan

verilmez
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Soruşturma Raporu

Madde 17- Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda; so-

ruşturma onayı, sorusturma başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç maddesi ayrı

ayrı tahlil edilerek delillcre göre suçun sabit olup olmadığı tartışıIır, uygulanacak di-

siplin cezası teklif ediliı. Varsa, belgelerin asıl vcya suretlcri bir dizi pusulasına ba-

ğlana.ak rapora eklenir.Soruşturma raporu dosya ile birlikte soru§turmayı açan

nıerciye tevdi edilir.

Soruşturma Süresindeki Tedbir

Madde 18- Soruşturmacılar, zaruri gördükleri ıaktirdc soruşturma süresince, ta-

nık öğıencilerin yükseköğretim kurumu binalaıına girmesiniı yasaklanması hususun-

da karar veıilmesini disiplin soruşturmasınt yaptırmaya yetkili merciden isıeyebilir-

ler. Yetkili meıcinin kararı aynen uygulanır.

Öğencinin disiplin suçunu işlcdikıen sonra yükseköğetim kurumu içinde yer

değiştiımesi veya yükseköğetim kurumunu değştirıniş bulunması veya yükseköğe-

tim kurumundan her ne sepeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına

, devamına ve gerekli kararların alınmasına cngel teşkil etmez.

C€za KoYu§turması İıe Disıpıİn Kovuşturmasının Bır Arada Yürütülmesı

Madde 19 - Aynı olaydan dolayı, öğenci hakkında ceza kowşturmasının başla-

mış olması, disiplin kowşturmasını geciktirmez.

Sanığn ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasıııın uy-

gulamasına engel teşkil elmez.

Soruşturmanın Sonuçlandırılması

Madde 20 - a) Soruşturma rapofu veya dosyası fakülte dekanı, enstilü, konser-

vetual veya yüksekokullarda müdür tarafından incclenerek ya doğudan sonuçlandı-

rılır veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin kurulu en geç üç gün içinde

toplanarak gerekli inccIcmelerc girişir.

b) Soruşturma dosyasını incelcyen Dekan, müdür veya disiplin kurulu gcrekli gö-

rürse noksan saydığ bclirli soIuşturma işlemlerinin [amamlanmasını yani soruştur-

macıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteycbilirler.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

Madde 27 - Uyarma, kınama ve yükseköğetim kurumundan bir haftadan bir aya

kadar uzaklaştırma cezalaıı, doğrudan doğıuya ilgili fakülte dekanı. enstitü, konser-

vatuar veya yüksekokul müdürünce,

l33



Oy|ama

Madde 27 - Disiplin kurularında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle

görevlidir. Çekimser oy kull"nılmaz. Kararlar toplaıtıya katılan]arın salt çoğuıluğu
ile alınır.

Oyların eşitliği halinde başkanrn butunduğu taraf çnğunluk saylr. Karaı özeti

üyeler tarefindaı im"alanan bir tutaıakla saptaff.

I(ırar Sürtsi

Madde 28 - Disiplh cezası vermeye yet*ili amiıler; uyarma, kınana, yii&seköğe-

|r4
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Yüseköğetim kuıumunda bir veya iki yarıyl için uzakli§tırma cezası ile yiiftsc-

köğetim kurumuıdan çkarma cnzaları, yetkili disiplin kurullarınca veriir.

FakiiltE enstitü LonservatuaI ve yiiüsekokul, yii&sekokul yönetim kurullan aynr

zamanda kendi Lurnın|annın ği5ip|iq [urulu görevini de yapar.

Dlsililn Kunıluıon Toplanması

Madde D - Disiplin kuıüu, başkanın çağısı iizerine beliılenecek yeı, gifur ve

saatte topıanr.

Kurul Çıhşmılınnın Düzenlenmesi

Madde 23 - Toplantı gilndeminin haanlaımasr, ilgililere duyuıulııas1 kurul ça-

\malarınm diizenli yii,ıütiiümesi, başkan taıafından sğanır.

Toplantı Nisabı

Madde'24 - Disiplin kurulu olarak yönetim kuruluıun toplantı nisabı, kurul üye

taın saysının yarıdan fazlasıdır.

Rıportörlük

Madde 25 - Kurullarda raportörliı* görevı başkanın görevlendiıeceğ üyo taİa-

6ndaı yüfütülüı. Raportör üye, havele edilecek dosyanın incalenmesini en geç fü
giln içinde tanaınlaı ve hazılayacağ raporu başkana sunar.

Görilşme Usulü

i/.adde '26 - Kuıulda; raportörilütı agklanaları dinlendikten sonıa iş görii§üldğ-

sine geçilir. Kurul gerek göriirse sor§tuımacılan da dinleyebilir. Konunun aydm-

landığ ve göri§lerin yeterliliği sonucuna varıldğnda oylaına yapılıı ve karar başkan

tarafındaı aç*lanır.
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tim kurumundan biı haftadan biı aya kadar uzaklaştırma cezalarrnı soruşturmann

tamamlandığ günden itibaren beş gün içinde vermek zorundadır.

Diğer disiplin cezalalrnın verilmesini gerektilen hallerde dosya derhal disiplin

kuruluna havele edilir. Di§ipilin kurulu dosyayı aldıği tarihten itibaren en geç on gün

içinde karar vermek zorundadır.

Karar

Madde 29 - Disipilin cezasr veTmeye yetkili amirler ve ya disiplin kurulu; so-

Iuşturma ıapolunda önerilen cezalı Labul edip etmemekte muhtardır. Gcıekceleri

ni göstermek kaylt ve şartı leyhte veya aleyhte başka biı disiplin cezası verebilir.

DisipIin Cezası Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 30 - a) Disiplin cezalarrnı vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulu, bu

cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu oluşturan fiil ve haıeketle-

rinin ağrlğnı, sanık öğrenicinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha

önce biı disipliı cezası alıp almadığnı, davranış, taırı ve hareketleriıi işlediği fiil ve

yaptığ hareket dolaysıyla nedamet duJup duymadığnı dikkate ahnrr.

b) Başka yükseköğetim kurumu öğencileri ile birlikte, kendi nikseköğretim ku-

rumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst delecc disiplin cezası veıilir. Toplu

olarak işlenilen disiplin suçlaıında, suçlulaıın münferinden tespit edilemediği hal-

lerde toptuluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir ve kurullaıca uygun gö-

rülecek cezalar verilir.

Uygulama ye İtiraz

cezaların Bildirilmesi

Madde 31 - Disipilin soluşturması sonunda verilen ceza soruşturma yaptırmaya

yetkili amir tarafindan;

a) Hakkında disiplin soruştuımau yapılan öğrenciye,

b) Öğencinin ana veya babası yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulun-

duğu en yakın aile mensubuna.

c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal ve özel kuıuluş veya

kişileıe,
d) Yükseköğetim kuruluna,

e) Üniveısiteden çıkarma cezası verildiği taktiıde yukarıdakileıe ilaveten;

1) Bütün yükseköğretim kurumlarına,

2) Emniyet makamlarına,
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3) İlgiü Askerlik şubeleriıe,
4) Yüseköğetiın kurumuna (Ö.S.Y.V. laşkınlığn6) ynfi olarak bildirilir.
Disiplin cczalan gerekiı,se ilgili yükeköğetim kuıumuıda veya bunlara bağlı ku-

ruluşlard4 ilan yoluyla tebliğ edilebiür.

Ulgulama

Madde 32 - Disip ,in çezalar1 yetkili merci veya kurullarca yg1||riiği 1arihten iti-

baren hfüüm ifade eder ve uygulanıı.

İüraz Süresi ve İdari Yaİgı Yolu

Madde 33 - Disipilin amirlaıe tarafindaı soruşturma dosyasına dayaırlaraft re-

sen verilen uyarma ve kmama cpzaları kesin olup, buılara karşı idari yargı yoluna

gidilemez.

Disipilin aınirlerince verilen bir haftadan bt aya kadar veya disip liı kurullarıı-
ca kararlaştırılan bir veya iki yaııyıl için yüseköğetim kuıumundan uzailaştırma

cezalarına karşı herhangi bir iist idari nerciye itiraz edilemez. Ancak, bu cezalara

karşı, idari yargı yoluna başrurabil .

Disipilin Kurulları tarafından verilen yii(sektğetim kurumundan çıftarma karan-

na karş onbeş giin içinde iiuıiversite yönetim kuruluna iüaz edilebiliı.
İtiraz halinde, itiraz mercii olan iiuıiversite yönetim kuulq kararı inceleyerek,

veri|en cezay aynen kabul veya reddeder.

Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekcesini göz

öniinde bulundurarak itiıazı kaıaıa bğar.
Üniversite yönetim kurulunca alrnan ve öğencinin aleyhine sonuçlanan karaılara

kaışı idari yargı yolu açıttır.

Zaman Aşımı

Madde 34 - Bu yönetmelikte saylan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri

\leyeı öğenciler hakkmda bu fiil ve hallerin işlendiğinin soru§tuımaya yetkili aınir-

lerce öğenildiği taıihten itibaren;

a) Uyaıma, kınama, yükseköğetim kurumundan bir haftadan bir aya kadaı uza-

klaştırma cezalarında bir ay içinde,

b) Yii&seköğetin kurumundaı bir veya iki yanyıl için uzaklaştırma ile yüksekö-

ğetin kurumundan gtarma cezalarında altı ay içinde,

Disiplin soruştuımasına başlanma.lığ takdirde, disiplin cezası verme yetkisi za-

man aşımrna uğar.
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Disiplin cezası gerektiren lıil ve hallerin işlendiğ tarihten itibaren, nihayet iki yl
içinde disiplin cezası verilmediği taktirdc, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğar,

Ancak disiplin amiri veya kurulu, bir adli yarg hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde;

bu zaman aşımı süresi adli yargı hükmünün kcsinleştiği günden ilibaren başlaı, Anı-

lan ihtiyaç, yetkili disip- lin amiri veya kurulunun alacağ bir aıa kararı ile tespit edi-

lir.
BEşiNCi BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 35 - a) Disiplin koluşturması dolaysıyla her türlü tabligat, öğencinin

yükseköğetim kuıumuna kayt esnasında bildirdiği adrese yazılı olaıak yapılmak

veya tebtig varakası ile yükseköğretim kurumunca ilan edilmek süretiyle tamamlan-

mış sayılır.

b) Yükseköğetim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştiıdikleri

halde. bunu mensup bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya

da eksik adres veımiş olan öğenciler, yıikseköğrenim Kuıumunda mevcut adresle-

rine tebügatin yapılması halinde, kendilerine lebligat yapılmadığıru iddia edemezler,

Dos;ıa Teslimi:

Madde 36 - Disiplin soru§turmasına ait dosyalar, dizi pusulasıyla btlikte teslim

edilir ve alınu. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunuı,

Yazışma Şekli:

Madde 37 - Kişilerle olan yazışmalaı iadeli taahütlü olaıak yapdır, Ewakrn el-

den verilmesi halinde, imzah belge dosyasında saklanır,35, maddedeki teblig saklı

kalmak iizere, diğer hususlarda 7201 sayılı labligat kanunu hükümleri uygulanır,

Yasaklan

Madde 38 - Soıuştuımanın her safhasında gizlilik esastır, Buna uymayanlar hak-

kında idari işlemlerle birlikte duruma göre bu yönetmeliğin veya " Yükseköğrenim

Kurumlari Yönctici, Öğrctim Elçmanı ve Memurları Disiplin Yönelmeliği" nin hü-

kümleri uygulanır.

Yüriirlükt€n KaIdırma:

Madde 39 - 13 Nisan 1974 tarih ve 11857 saylı resmi gazete'de yayımlanmış bu-

lunan "Üniversite Öğrencileri Disiplin Yönctmelğ" yürürlükten kaldırılmıştır,

13,1
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GEÇİcİ MADDE 1 _ Bu yönetmoliğin yiaiırliEe giİ.liğ taİihden önce işlenm\
bulunan ve disiplin cezasıır gerektiıen fıil ve haller hakkııda bu konulan düzen_
leyen ve daha önce ıner'i olan ceza hiüümleri uygulanır.

Bu yönetneliğiı 34. maddefide disiplin kovuşturnasına başlana ite ilgili zanaı
aşımı sürelerine i§kin hiüil,mİer bu yönetmeliğin yayunmdan önce işlenmiş fıil ve
hallere ilişkin §lemler, yaym tarihinden itibaren iti yl içinde sonuçlanürılu.

öĞnnxciırcnrı iı-çiıi xın mrın
ı. FAKÜLTE KURULU KARARI-ARI;

Kalal89\6 - 1989-190 Eğtim - öğetim yılınrlen itibaren entegre sisteme geçilen
fatilltemiz dönem I ve II derslerinden daha önceki dönemlerde tıp derslerinin tama-
mrndan başarsu olan öğencilerin entegre sisteme göre. tıp derslerinin bir krsmın-
dan kalaı öğencilerin klasık sisteme göıe okumalarına ve kald*ları derslerin anla_
tıldğ ders kurüarına devam etmelerine, bu (ğencilerin sınav değerlendiımeleıinin
klasik sistene göre yapıJmasına kaıar verildi.

İİ. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARIİİ\RI;

Karar 87\236- Tıp fakültesinde yabancı di| otaıak 1987 _ 1988 öğetim yİn.l",ı
ili$4,6a ingirizce o}glılmısrrıa yeıi kayt yaptııan ve yabancı dili Alnanca veya
Fransızca olan tğencileriı intibailaımın yabano dilleç [$|$ağ fua§Laı!ığnca yapt_
masma iaraı verildi.

Karar 88\258- Fakütemi? öğencilerin aldıilan sağıi raporlarıııı fakiilte yöne-
tim lrurulunda görüşiiüebilmesi için;

a) Mesai §aatleıi içinde Dekanlıktan hasta sevk kğdı alaıak Mediko - Sosyal
Merkezine qitmelerine,

b) Mediko - Sosyal Merkezi hekiıniııde1 a[131 11porların Üniversite hastanesine
tasdiı ettirilnesine,

c) Mediko - Sosyal Helriınliğnce iinirıersite hastaneshe sevlı edilenleriı raporla_
rıı uzman hekiınce imzahnnş yg §aşhekiınlitce tasdik ettirilmesi,

d) Mesai saatleri drşında acil olaıat her hangi biı sağlık kuıuluşuıdan aluan ra_
porlaıın Üniversite Hastanesine tasdik ettirilmiş olmasına,

e) İl dryndan alrnan sağııt raporlarının iiniversite hastane.siıden verilm§ veya
üniveısite hastanesine tasdi!. ettiİiıniş oImasın4
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f) Usulüne uygun olarak alınmış raporların 7 gün içerisinde Dekanhğa vcıilme-
sine,

g) Yukarıdaki esaslara uymayan raporların kabul edilmemesine karar verildi.

Karar 89l52 - Tıp fakültesi öğencilerinin (entegre sisteme dahil öğrencileı hariç)

önceki yıllarda devam yukümlülüğünü yeıine getirip sınavlarda başaıısız olduğu için
tekıara kalan öğrencilerin C.Ü Eğtim_öğretirn ve sınav yönetmeliğinin 19. maddesi_

nin 1. fikrası gereğnce isterlerse bu derslere devam etmeden sadece sınavlaıa gire-
bileceklerine kaıar verildi.

Karar 971219-254'1 sayılı kanun'un 3741 sayı|ı Kanunla değişik 5\1 maddesindc
yer alan Atatürk İlkeleri ve İokilap Taıihi , Türk Dili, Yabancı Dil ve Seçmeli ders-
lerin pıogıamlanması ve okutulması hakkındaki Yükseköğrctim Kurulu Yürütme
Kurulunun 19.8.191 taIih ve 91,.!0_920 sayılı karaıı ile Cumhuriyeı Ünive rsitesi Se-

natosunun 11.9 1991 tarih ve 1991\24 sayılı karaıı doğrultusunda;

a- Atatüık İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Türk Dili dersleıinin dönem I de haftada

iki saat iki yarıyl okutulmasına,

b- Yabancı dil (İng.) dersinin Dönem t de haftada üç saat iki yarıyıl okutulması_

Di,
c- Seçmeli derslerin haftada biı saat okululmasına,

d- Döneın I de Yabancı Dil, Atatürk İlkcleri ve İnkilap Tarihi derslerini başaran

dönem II, III, IV öğıencilerinin bu deıs|erdcn muaf sayılmasına,

c- Dönem II öğıencilerinin 1991 - l99] Egitim - Ögretim yıllnda haftada bir saaı
iki yarıyıl Tiiık Dili dcrsi okumalarına, (Dönem II de r.ılup 1990 - 1991 Eğitim -

Öğretim yılında sınıfta ka|an ve Türk Dili dersini başaran iiğrenciler hariç) karar ve-

rildi.
Karar 9Il280- Fakültemiz dönem I, Il ve llI'te klasik sistemde okuyan ve ön-

koşullu tek deısten başaıısız olan öğencilerin kaldıkları bnkoşullu deıstcn soıum|u
olmak üzere bir üst sınıfa boçlu geçmelerine karar verildi.

Karar 92140- Fakültemiz dönem Vl öğrencilerinden Elektif Slajını yurt dışında
yapmak isteyenlerin eğitim yılı başlamadan önce gerekli evraklaIı ile Dekanhğa
başwruda bulunmalarına, istekleri kabul edilen öğenci|erin clckıif staj programları
ve staj gruplarının buna göre ayarlanmasına kaıar ycrildi.
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