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l. Açılış ve l. yanyl deışlerinin başlaması:

Dönem IV, V

Dönem l, Il, Ill

2. l. Yanylı !ıtili: 15 - 30 Ocak 1994

3. !|. Yanyıl derslerinin başIaması:

4. ll. Yanyl dersIerinin sona ermesi:

Dönem I, Il. lll, V

Dönem IV,

13 Eylül 193

27 Eylnl 1993

31 Ocak 1994

27 Mayıs \994

3 llaziıaıı 7994

5. Yıl sonu sınavları:

6. Bütünleme sınavıan:
Dönem V

Dönem I, II, IlI, IV

7. Dönem Vl eğitim öğretim sürcsi:

8. Tıp dışı derslerin başlama tarihleri:

9. Kayt Yenileme Tarihi:
Dönem I, II, III

Dönem IV, V, VI

lI. Yarıyıl

Üniversite Akademik Takvimine göre yapılacaktır

| - 30 Haziran 1V)4

13 - 30 Haziran 194

1-9Eylül 194

1 Temmuz 1V)3 - 30 Haziran |994

27 Eylül - 9 Ekim 193

13 Elliil _ 27 Eylül 193

!1

31 ocak - 4 Şubat 1994

|y)3 -|yA
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c. Ü. TIP FAKüLTESi 1çf/3-1-|994 EĞiTiM REHBERi

Hekimük mesleğ üyeleri arasrna katıldığm şu anda hayatımı insanl*

yoluna aüyacağ-mı açüca bildiriyor ve söz veriyorum.

Hoçalarıma

Saygı ve gönül borcumu heı zaınan koruyacağma, sanaümı, yigdınımın

buyıuklaıı doğultusunda diRat ve özeıle yerine getireceğim€, hasta ve toplunun

sağlrğnı baş görev sayacağma, benden hizmet bekleyen kimseleriı sıılaıııa say-

gü olacağna ve onlaıı saklayacağıma, hekimlik mesleğnin onuru ve temiz töresini

sürdii,ıeceğme, meslektaşlaıımı kardeş bileceğime, rlin, millg1, uk, siyasi eğilim

ya da toplumsal snıf aynmlarının görevimle hastam arasına girmesine izin ver-

meyeceğme, iısan hayatına kesin sayg gösterec€ğime, baskı altında talsaııı bile tıp

bilgilerini insanlık değer ve yasalarına kaışı kullanmayacağma, açıkca, özgürcğ ve

namusum iizerine and içerim.

,l



C. ü. TIP FAKÜLTESi 7993-1994 EĞiTiM REHBERi
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C. ü. TIP FAKÜLTESi 1943-1ı994 EĞİTİM REHBERİ

--ı \rl
Geçtiğıniz yllaıda, özellikle fakültemizde yeni başlayan öğencilerimizin

ders programları ve yönetmeliklerle ilgi|i çeşitli sorunlarınrn olmas1 bizleri böyle bir
eğtim rehberi çıkarmağa yöneltti. Bu küçük kitapcıfu içinde her sınıfın ders pro-
gramları yanrnda sizlerle ilgili yönetmelikler de yer alııaktadu, Bunun dışında da
her türlü probleminizde dönem kooıdinatörleriniz sizlere yardıncı olacaitu.
Başarılı ol_manın ü şaıtlarııdan birinin de derslere ditzenli bir şekilde devam et-
mek olduğunu haüılatmak isterim. Sizlere mutluluk ve başarılarla dolu biı eğtim ylı
diler, sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Ali GÖKALP

Dekaı
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C. Ü. TIP FAKÜLTESi 7gg3 - 1994 EĞİTLM REHBERi

DEKANLIK

Prof. Dr. Ali GÖKALP
Prof. Dr. Yusuf ÇAĞLAR
Prof. Dr. Felit KoÇoĞLU
Dr. Erol ŞANLI

FAKÜLTE KUR[]LU

Proi Dr. Ali GÖKALP
Pıof. Dr. Yusuf ÇAĞI-AR
Prof. Dr. Asım GÜLTEKiN
Pıof. Dr. Sğrvet ÖZGÜR
Prof. Dr. Fatoş TANZER
Prof. Dr. Mustafa DÜLGER
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Doç. Dr. Caner MiMAROĞLU
Doç. Dı. Yener GÜLTEIdN
Yrd. Doç. Dr. Sıtkı PERÇİN
Dr. Eıol ŞANLI (Raportör)

Prof. Dİ. Ali GÖKALP
Prof. Dr. Yusuf ÇAĞLAR
Prof. Dr. Mustafa DÜLGER
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
Doç. Dr. Caner MiMARoĞLU
Doç. Dr. Yeneı GÜLTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Sıtkı PERÇİN
Dr. Erol ŞANLI (Raportör)

Dekaı
Dekaı yardrııcısı

Dekaı yardımcısı

Fakülte sekıeteri

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

lj



c. ü. TIP FAKüLTESi 7993 - 1994 EĞiTiM REHBERi

Dekan

Başkoordiıatör

Dönem I Koordinatörü

Dönem I Koordinatöı Yıd.

Dönem lI Kooıdinatörü

Dönem II Koordinatör Yrd.

'' Yrd.

Döıem III Koordinatörü

Dönem III Koordinatör Yrd.

" Yrd.

Dönem IV Koordinatöıü

Dönem IV Koordinatör Yrd.

Dimem V KoordiıatöIü

Dönem v koordinatörü yıd.

Döneıı VI Koordinatörü

Dönem VI Kooıdinatör Yrd.

Prof Dr. Ali GÖKALP

Prof. Dr. Yusuf ÇAĞLAR
Prof. Dı. Atilla ATALAY

Yrd. Doç. Dr. Öge ÇETiNKAYA
+ro|Df=üiiH!++'iğqF

§-l §c L"^^\ \4.c ? 
^t

F-ı-
ılıd, Doç. Dr.

On F- oöcrt
r

Prof. D.. Yusuf SARIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Dilaıa içaĞasroĞıu
Yrd. Doç. Dr. Ender DÜZCAN

Prof. Dr. Aşe GÖKALP

Doç. Dr. Fiisun GÜLTEKiN

Doç. Dr. Yener GÜLTEKİN

Yrd. Doç. Dr. Sıtkı ÖZDAMAR

Doç. Dr. Caner MİMAROĞLU

Doç. Dr. Saniye TOPÇU

1,4



C. ü. TIP FAKüLTESi |w3- 1çf,4 EĞİTİM REHBERi

ı. SıNIF TEoRlK [J"YGL]LAMA

Biyoistatistit

Fizik

Tıbbi Biyo§i ve Genetik

Organü Kimya ve Biyokimya

Deontoloji

Dawanş Psiio§isi
Til,Ik Dili

Atatiil İlieleıi ve lnkitap Tarihİ

Yabano Dil
Seçmeli (Gilael Sanadaı / Beden)

Iı. sıNıF

Anatomi

Hisoloji - Embriyo§i

Fğo§i
Biyofizii

Tıbbi Miirobiyoloji ve Parazito§i

Tiiık Dili

ııl. slNtF

Halks.ğ'ğ
Farmakoloji

Patoloji

Klinik Bilimlere Giı§

2

4

4

4

2

4

2

2

J

ı

I. Yanyi
1

1

---- I. Yarıyi
---- tr. Yarıylr

1 ya.)nl

2

1

2

2

5

3

4

z

3

L

1

5

4

6

11

15

NOT: Dönem l, Il, IlI'de Ent€gE §lst€m u}Tulınm8kadlr.



C. Ü. TIP FAKÜLTESi 1993 - 7994 EĞİTİM REHBERi

Iv. SINII.-

Genel cerrahi

İç Hastalülar

Çocuk Sağlrğ ve Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğurn

Adli Tıp

Radyoloji

v. SINIF

Dermatoloji

Ortopedi ve Tramatoloji
Nöroşirürji

Üıoloji
Göz Hastal*laıı

Kulak-Burun-Boğaz
Anesteziyoloji

Nöroloji

Psikiyatri

İnfeksiyon Hastalıkiarı

FtR

!.L slNI},

Çocuk Sağlığ ve Hastal*ları

İç Hastahkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Acil cerrahi

kırsal Hekimlik

Psikiyatri

Seçmeli

TEORİK L|YGU[-AMA

(7 hafta staj)

(9 hafta staj)

(9 hafta staj)

(6 hafta staj)

(3 hafta staj)

(2 hafta staj)

(1 haftası Göğiis

Kalp Damar Cer.)

(a hafta staj)

(4 hafta staj)

(2 hafta staj)

(4 hafta staj)

(4 hafta staj)

(a hafta staj)

(2 hafta staj)

(4 hafta staj)

(a hafta staj)

(2 hafta staj)

(2 hafta staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay staj)

(2 Ay «aj) (1 ay Acil 1 ay Cerrahi Kli-
nikte yapılacai ve tek not

olarak değerlendirilecek)

(2 Ay staj)

(l Ay staj)

(1 Ay staj)

16



C. ü. TIP FAKüLTESİ

BÖLÜM BAşKANI: Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

Anabilim DaIı IJnvanı

Tıbbi Biyoloji Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

ögı. cor.
ög1. Gor. or.
Uz.

Histo§i Embriyoloji

Anatomi Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Fizyoloji Pıof. Dı.
Prof. Dr.

Doç. Dr.

Uz.

Biyokimya

lgg3- 1rgg4 EĞiTiM REHBERi

Adı Soyadı

lhmet ÇOLAK (Başkan)

İıhan SEzGiN
Seha sÜNGÜ
zynet ÇINAR
Öztiı,rk ÖZDEMİR
Yücel YALMAN

Erdoğan GÜRSOY (Ba§kan)

Tiilin BAYKAL
Emel KOPTAGEL
BilgeoNARLloĞLU

Erdem GÜMÜŞBURUN
Mehmet çİMEN
F€rrü YÜCEL

Sena ER"DAL (Başkan)

AMullah ASIjN
Ahmet ÜNAL
TuranoNARLIOĞLU

Atilla ATALAY (Başkan)

Ahmet AKER
öge çnrixı<avn
Sevtap BAKIR
sa[h çET İNKAYA
Kerem can GÜRSES

Rıfat KURŞUN

l7

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz.
Uı



C. ü. TIP FAKüLTESİ 7993 - |994 EÖiTiM RErDERi

Mikıobiyoloji
Anabilim Dah ünvan,

Prof. Dr.

Prof. Dı.
Doç. Dr.
Doç, Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Yıd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dı.

Mustafa GÜREL
Gülendame SAYGl
Yüya HAKGÜDENER
Semra Özçeıir
MuharremcÖKOĞLU
M. Zahiı BAKICI
Ömer POYRAZ

BÖLÜM BAşKANı: Prof. Dr. Asım GÜLTEKiN

Adli Tıp Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dı.

FarmokoIoji Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz.

İç Hastalıkları Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dı.
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz. Dr.

Yrd. Doç. Dr zehİa sEYFiKLi

Metin ORSAL (Başkan)

Ufuk KATKICI

Yusuf SARJOĞLU (Başkan)

Irman AKBAŞ
Muanner CANOL

Filsün GÜLTEKİN (Başkatr)

Saniye TOP_ÇU

Serhat İÇAĞASIOĞLU
Cansel TÜRKAY
Mehmet ŞENCAN
Feıhaı CANDAN
Sebile DÖKMETAş

Asım GÜLTEKİN (Başkan)

Fatoş TANZER
Ayşe GÖı(ALP
Diıara iÇAĞAsIoĞLU
Hayri Bozkuıt TOKSOY
Sadi TÜRKAY
Esra BASKIN
Gülden KAFALI

Göğis Hastalıkları

Çocuk Sağ|ığ ve

Hastahkları

Prol Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.
Yıd. Doç. Dr.

Yıd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yıd. Doç. Dr.

Yıd. Doç. Dr.

18

Aü Soyadı



C. ü. TIP FAKüLTESi 1993 - |994 rĞiriıı nBrısBRi

Anabilim Dü
Klinü Bakteriyoloj i ve

Enfeksiyon Hastalıkları

Pskiyatri

HalkSağhğı

Dermatoloji

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyoı

Radyodiagıostik

Nöıoloji

ünvanı
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.

Prof. Dr.
Pıof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.

ögr. Gor. »..

Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.
Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Adı Soyadı

Mehmet BAKIR
iıyas DöKMETAş

olhanDOĞAN (Başkan)

Servet ÖZGÜR (Başkan)

Ferit KoçoĞLU
H. Hüseyin PoI,AT
GiiüayKoçoĞLU
Haldun SÜMER

M. Mağufi HAH (Başkan)

Sedat ÖZÇELİK
seıap özrünxcnx

sani }IİZMETLİ (Başkan)

A. Okay IŞIK (Başkaı)

orhan sotlık
Mübbeccel AXSU
HUİUSi EĞİLMEZ
Sena BULUT

Şefü DENER (Başkaı)
suat TOPAKTAŞ
Aytekin AKYÜZ

BOLÜM BAŞKANI : Prof. Dr. Mustafa DüLGER

Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uz Dr.

Mustafa DÜı,GER (Başkan)

Cihan YILDIRIR
Ferzi cahit İÇLİ
N. Zafer UTKAN
Şenol KARSLI

Genel cerrahi

Çocuk Cerrahisi Ö9. Gor. »ı. cengizKoçYtĞrr

19



C. Ü. TIP FAKÜLTESi Is43 - 1994 EĞiTİM REHBERİ

Anabilim Dalı
kadrn Hastalıklaıı ve
Doğum

Üroloji

Nöroşirürji

Kulak - Burun -

Boğaz

Göz Hastalıkları

Göğ,üs_KaIp Damar
cerrahisi
Ortopedi ve

Travınatoloji

Anesteziyoloji

Patoloji

Unvanı
Doç. Dr
ögr. Gor. or.

Prof, Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uz. Dr.

Prof. Dr.
Proi Dr.
Yrd. Doç. Dı.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr

Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Uz. Dr.

Prof_ Dr.
Doç. Dr.
Yıd. Doç. Dı.
Yıd. Doç. Dı.

Oğ. Gör. Dr.

Adı Soyadı
Abdullah TAŞYURT (Başkan)
Ali ÇETiN

Ali GoKALP (Başkan)
Yeneı GÜLTEKiN
Sıtkl ÖZDAMAR

Zafer KARS (Başkan)

Murat GÖKSEL
Ufuk AKMiL

Ahmet ALMAÇ (Başkan)
Süphi MÜDERRiS
Tanfer KURT
Ercan CANBAY
Sedat ÖZTÜRKCAN

Yusüf ÇAĞLAR (Başkatı)
Cenap GÜLER
Nurşen YÜI§EL
orhan ELİBOL

Kasım DOĞAN

Tanscl UNSALDI (Başkan)
Sıtkl PERÇiN
Okay BULUT
Yükse l Özı(AN
Abdülkadir AKBAŞ

Mustafa GÖNÜLLÜ (Başkan)
CancrMiMARoĞLü_I
Haluk KAFAL|
Simay SERİN

Z.Handan AKER GÜNEŞ (Başkan)
Fahrcttin GÖzE
Endcr DÜZCAN
ReyhanEĞİLMEz

Prol Dı.
Yıd. Doç.
Yıd. Doç.
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Tıbbi lngilizce

20
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C. ü. TıP FAKüLTESi t993 _ 1994 EĞiTiM REHBERi

Tıp Fa.kiiıltemiz 1788 sayıh yasa ile kurulnıuş ollup, |974 l 1975 öğetim ylııda 50

öğenci ile Hacğaepe Üniversitesinde eğtime başlamıştu - |98| l |98Z ıılııda 3a,

1982 / 1983 yılında ,14, 1983 / 1984 ylında 33, 1984 / 1985 ylında 2.0, 1985 / 1985

yılında 37, 1986 /1987 yılında 64, 1987 /1988 yılında ü,1988 l 1989 yılında 47, §a9 l
1990 yılülda 66, 79m n991 yılında 92, 1991 - 1992 yılında 79 kişi 1992 - 1993 yılında

115 olınal iteıe toplam 69? tıp doktoru mezun olnuştur. Halen Tıp Fakii,ltesi

Dönem I de U9, Dönem It de 21l, Dönem III de 157, Dönem IV de 136, Dönem V
de 11? ve Dönem VI |22 öselci olmak iizere toplam 922 öğenci eğtim

görmektedir.

Sağl* Bakanl,ğ ile yapılan protokol uyarınca Fakiiltemiz öğeıcileri Sivas'a ,l0

kilometre uzaklıktaki Ulaş, Koyuncu ve Haıi Sağık Ocaklarında Sağü Baiaıiğ
elemanlan ile §birğ içrisinde 2 şer ayhk sii, eler halinde Kırsal Hekimlik eğtimi

görmektedirler.

Halen Fatütemizde 24 Profesör, 23 Doçent, 47 Yaıdımcı Doçrnt, 7 iğetim
görevlisi, 8 Uzman ve 149 aıaştırma görevlisi görev yapmaktadf.

2l



C. ü. TtP FAKüLTESi 1993 - 7rf,4 EĞiTiM REHBERi

DöNEM I

23
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C. Ü. TIP FAKULTESi 1993-1994 EĞİTiM REHBERİ

DersIer

27 EylüI - 28 Ekim

Teorik Pralik Toplam
Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kimya - Biyokinya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

10

10

22

16

m

8

ı0

10

10

30

TopIam ,78 ı8

BİYOİSTATİSTİK :

istatistik ile i|giıi genel bilgiler, sağlıt himetleri ve Biyoistatistik, Frekans
dağlıııları ve Tanrnlayıcı ölçüler.

DEONTOLOJi:
Tıbbi Deontoloji, Terminoloji ve tarihçe, Hekim Aıdı, Taritçe ve İlkeleri,

Hekimin görevleri, Hekim soıumluluğu, İnsaılaıda doku ve Organ nakli, Bağmlılık
yapan maddeler ve bunlarla ilgili yasa.

ORGANİK KİMYA ve BIYOK|MYA :

Atom, Kimyasal bağ, Molekiiıler kuwetler, Stereoizomeri, Alkanlaı. ve Alkenler,
Karboksilli ve Dikaıboksilli asitler, Aminler ve diğer azotlu bileşikler, Araç-gereç
tanıtımı, Konsantrasyon hesaplamaları.

TIBBi BİYoLoJı ve GENETİK :

Canlüğın oluşumu, Kaıbohidratlar, Lipidler, Steroidler, Proteinler, Niikleik
asitler, Laboratuvar çalışmalan ile ilgili kurallaı ve mikıoskobun tanımı,
Laboratuvarlarda kullanılan araç ve gereçleriı tanltrlrnası, Koaservatla_rın oluşumu,
Organik madde aranması, Molekiiıler hareket ve hücre zaıı.

FızıK:
Birim sistemleri, Skaler ve vektörel büyii&lükler, Statik, Dinam\ Kinetik.

26
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C. Ü. TIP FAKÜLTESİ 193-|994 EĞİTİM REHBERİ

Dersler

2 Kasım - l7 Aralık

Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kimya-Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Fizik

14

14

29

2l
42,

14

74

39

35

42

Toplam ||<) 24 ]44

BİYOİSTATİSTİK :

Tablo ve grafik yapım yöntemleri, örnekleme, önemlilik testleri hakirnda genel
bitgiler.

DEONTOLOJİ:
Euthaıasie-ortothanasie, heiimlik sırı ve hekim raporu, koosültasyon, hekiın ve

savaş suçlaır, şaılataılık, paleo_paloloji ve paleo tıp, primitif hp, ilk çağ
uygurl*larında tıp (eski Mısır, Mezopotamya, Hht, Çin, Japonya, Yunan ve
Roma)'da.

ORGAI\IıK rİtlye - ıİyorrlııyı :

Amino asitler ve peptidleı, proteinlerin yapsat özellikleri, pıoteiılerin biyolojik
işlevleri, proteinlerin sınıflaıdırıImasr, enzimler, enzim kineti}leri, heterosiklik
bileşikler, alkoller, fenoller, eterler, aldehit ve ketonlaı, karbohidratlar asit - baz tit-
rasyonu, enzim laboratuvarı.

TIBBı B[YoLoJl ve GENETıK :

Hücre teorisi, hücre ve çwesi, bücrede bulunan maddelerin fiziksel durumu ve
hemaostasis, hücre zarr ve bağanllaı, sitoplazma ve oıgaıelleri, çkirdek,
kromozomlar, hücre bölünmeleri, biyokinyasal tepkimeler, solunum tepkimeleri,
ETS, protein sentezi, çözelti konsantrasyonlar1 asitler, bldar, PH, çşitli hiicreler,
hücre bölünmeleri, kromozom analizi, enzimaü tepkimeleri eüileyen faktörler,
kalalaz enzimi a*tivitesinirı incelenmesi.

27
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c. ü. TIP FAKüLTESi |gg3jr9g4 EĞİTiM REHBERi

rizir:
İş, enerji, güç, impuls ve momentum, sıvılar, katılar, gazlar, dönme ve titıeşim

hareketleri, ısı, elektrostatik, eıektriksel alan, eıektrikel potansiyel, elektrik akımı,

doğu akıın devreleri.



C. ü. TIP FAKüLTESi lgg3-1çf.4 EĞiTiM REHBERi

Derslcr

2l Arahk - 4 Şubat (l5-30 Ocak tatil)

Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistik

Deontoloji

Org. Kimya-Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetü

Fizik

10

10
,26

16

?ı
l0

10

10

2b

26

m

Toplam 82 l0 y2

BİYOİSTATİSTİIL
Paıarnetrik ve parametrik olmayan önemliik testi Khi-KaIe dağlışın uygulanııığı

konulaı.

DEONI'iOI0Jl:
Orta çağ tıbbı, Rönesans tıbb1 Tiiıık trp taıihi ve esaslan (Uygur, Selçuflu ve

Osmanlılarda üp), 17., 18., 19.yy. tıbbı, Cnmhuı,iyet dönemi Tiirk übbı, Tiiırk tıp

tarihi ve Deontolojide örnek hekim]er.

ORGANİK XhİYİ _ BİYOKİMYAÜ

Lipidler, Niiıkleik asitler ve Nükleoprotein, Metabolizma-Termodhamik,

Elektron taşılıcıları, oksidatif Fosfarilasyon, F@oğik ve trbbi önemi (o2

Toksikliği), glkojenolia TCA, karbohidrat metabolizması ile ilgili koenziınler.

T|BBı BfYoLoJı Ye GENETİIc
Bakteri genetiğ virüsler, Bağışıklrk, Hormonlar, VitamiD_tel, Preparatların

hazırlanınası, Kan grupları, Vitamiı layini, Deney hayvanr disekiyonq Elektron

mikroskobu çalşmalarınrn hazırlanması.

FlzlKJ
Optik ve optik aletler, Enstrumentasyon, X ışınlan çkirdek fiziği ve

R adyoaktivite, Nii*leer trp.

»
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c. Ü. TIP FAKüLTESi 1993-11994 EĞİTiM REHBERİ

Dersler

8Şubat-lNisan

Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistiİ

Dawanış Psikolojisi

Org.Kimya ve Biyokimya

Tıbbi Biyoloji _ Genetik

16

u
35

39

|6

34

39

§
1

Toplam |24 l23

BİYolSTATlsTiK :

Khi_Kare dağlışının uygulandığı düzenler, Regresyon ve Korelasyon, Teorik dağ-
lışlaı, §ağhk alaıııa özel istatistik§el yöntemlerle giriş.

DAVRAN!Ş PslKoLoJİsİ :

Psikolo.iiye giriş, Tıpsal psikoloji, Özcl yöntemleri, Temel ilkeleri, Böliimleri, İl-
gili bilim dallaıı, Adler ve Bireyler psikolojisi Jung ve Kollektif Üstbenlik, Davra-
nışın belirlelci lrlogeneti*, Ontogenetik Nörobiyolojü, Bilinç, Dikkat Eginalıin
(Suggestibility), AIgı, Duygu, Bellek, Öğrcnme, Zeka, Refleksleı, Di!ıti| Güdü, İç_
güdü, Bunaltı, (Anxiety), Engellenme, Çatışma.

oRGAıaİK KiMYA ve BİYOıdMYA :

Pentoz fosfat yolu, Glikoneogcnesiz, Diğer karbohidratlar ve ETOH metabo-
lizması, Glikojen ve diğer polisakkarit sentezi, Glikojen depo hastalılrlaıı ve diyabet,
Lipid metabol.izması, Dolaşımdaki lipidler, Beta - oksidasyonu, Keton cisimlerinin
oluşumu - kullanılması, Lipoprotein metabolizması, kollesterol metabolizması, yağ
asidi ve lipid biyosentezi, Prostoglandin metabolizması, Lipid metabolizması ile ilgili
hastahklar, lşık madde etkileşimi, Protein metabolizması, besin maddeleri olarak
pıoteinler, Hücıs aminoasirIerinin kal,rıağı.

Proteinlerin ykım yolları ve kontrolu, Amino asitlerin ykım yolları (Deamina-
syon, Dehil. de sülf), Non-Essaıtiol aminoasit oluşumu, Dokulaıda amino asit meta-
bolizması, Anino asit kullanrlması (kreaıin, Transmetilasyon, Hene, dekarboksilas_ 

'

yon, Poliaminler, Arnino asitlerin akibetleri), Kolorimetri, Amiıoasit metabolizması
ile ilgili koenzimler.

4

30
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C. ü. TIP FAKULTESİ |gg3jry)4 EĞİTiM REHBERi

TIBBı BİYoıOJı vE GENETİK 3

Temel genetik bilgileri, Otozomal kalrtım, X'e bağlı kalrtım, Kromozom

abcrasyonları, Seksual atromaliler, Populasyon genetiğ, Dermatogliiikler,

31



c. ü. TIP FAKüLTESi |w3jlgg4 EĞiTİM REHBERi

5 Nisan - lE Mays

Dersleı Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistik

Darıanış Bilimleri

Org.Kimya ve Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

74

28

24

31

14

B
30

31

Toplam 9,7 103

BfYolsTATlsTl K :

Sağlık alanmda özeı istatistiksel yöntemler ve yaşaE tablosu.

DAYRANIş PrSKoI]oJİsr :

Bitinç, Bilinçöncesi, Bilinçdışı, Benlik, Altbenlik, Üstbenlik. Haz, Gerçcklik

ilkeleri, Rı.h<al - Cinsel, Ruhsal - toplumsal gelişme dönemleri (iki saat "Gençlik

Dönemi" tartışmas,), Kişilik, Cinsellik, İnsan ve çevıe, Noımal - anornal ayrımı,

Psikolojik testler (Ruhsal ölçüer), Psikoz - nevroz ayrımı, Zaıaıh alışkaılıklar,

Hasta ve ailesi, Hasta - hekin i\kisi, İletbiıı,

oRGANıK KİMYA _ BtYoKlMYA ;

Nükleik asit meıabolizması, Purin nükleik sentezi ve düzenlemesi, Deokiribo -

nükleotid oluşurnu, Purin ve pirimdinlerin yıkımı, Asit baz dengesi ve bozuklukları,

Vitaminler, Hemoglobin sentezi ve ykımı, İnorganik metabolizma, Transminasyon.

Tr8Bİ BfYoLloJı ve GENETiK :

Poligenetiİ katıtım, Konjenital malformasyon, Kalıısal metabolik hasta- hklar,

Prenatal tanı, Genetik danışma, Biyokimyasal genetik, Genetik hastalılılar, Tedavi.

6

3z

6



C. Ü. TIP FAKULTESI

Temel Bilimler Ders Kurulu l
Temel Bilimler Ders Kurutu II

Temel Bilimler Ders Kuıulu III

Temel Bilimler Ders Krırulu IV

Temel Bilimler Ders Kurulu V

Te lafi sınavlaıı

Final sınarı

Bütünleme sınalr

:rw3-ll94 EĞiTiM REHBERİ

servis Dersleri

Türk Dili

Atatürk İlkeleri

Yabancı Dil

1993 - 1994

Aıa Sınav

1 Kasım 1993

20 Arahk193

7 Şubat 1994

4 Nisaı 194
Z) Mays 1994

3G31 Mayıs 1994

73-14 Hazııaı |994

8 Eylül 1994

1993 _ 1994

lI. Aıa Sın.

13.4.|994

m4.7994

6.4.|994

4.4.1994

4.4.1994

5.4.1994

I. Aıa Srn.

22.|2.L993

29.|2.|993

15.|2.|993

Final

15.6.7994

|6.6.|994

1,1.6.|94

Bütünleme

9.9.|94

10.9.1994

||.9.|94

13.6.|994

|3.6.19p,4

|4.6.|994

8.09.194

8.09.1994

9.ü.|994

33
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L993-7l4 EĞİTiM REHBERi

Dersler

27 Eylüi - 22 Ekim 1993

Teorik Prati-k Toplam

Biyokiınya

Fizyoloji

Histo§i - Embriyoloji

Mikrobiyoloji-Parazitoloji

20

6

16

|2

30

8

5

m
6

16

2a

35

Toplam 84 l3 97

BİYoFlziK :

Biyofiğe giri§ ve S1 _ birirrıIeıi, Memb.an yaprsr ve fiziksel özellikleri, Membıan
transport biyofiziğ, Menıbraı potansiyelinin oluşumu, Dinamğ ve ııenbran
modeli, Resepsör biyofiziği, clektromedikal enstriinantasyonun temelleri.

BffoKiMYA:
Nükleik asitlerin biyosentezi. Proıein sentezi.

EİzYoLoJl :

Fizyolojiye giıiş, Hücre iç ortan ve lıomeostasisin tanırnı. vücut sıvı]an haikında
genel bilgiler sılr transportu ve molaküler aitivite: Brown hareketlerini, filtrasyon,
diftizyon, ozmoz (Lab). Hücre organellerinin fonksiyonları, Hücre zaıında madde
iletini (Difilzyon, aktif iletim, Ozmoz), Kılcal damarlarda madde alım veri-ırıi,
Biyoelektrik potansiyeller.

HİsToLoJi - EMBRiYoLoJİ :

Genel histoloji ve Embriyoloji tanıtımı, Gene| histoloji, (iğenci mikıos-
koplarının dağtrmı ve bakım (lab.), Histoloji ınetotlan, Mikıoskop çeşitleri, Iş* ve
clektroınikroskoplaıın kullanımı (lab.), Hücre ve hücrenin morfolojik ayrrmı,
Dokunun boyanması ve boyaların etkilerinin tartışılması (lab.), Hücre bölünmesi
hücrenin yaşlanması ve hücre kinetiğ, Mitoz (lab.).

38
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C. ü. TIP FAKüLTESi 79g3.]rgg4 EĞiTİM REHBERi

MİKRoBİYoLoJl _ pınıztroı,oJİ :

Mikop dünyası mikroorganizmaların sınrflaıdırılnası (başhca bakteri

gruplarının sınrllandırılması), Viıusların genel özelli*leri, Bakteri hücresinin ince

yapısı l. Virusların rnorfolojii kiınyasal yapıları. Baiteri hücıesiıin iıce yapısı Il,,

Virus - Konai ilişkileri, Mikroorganizmaların üıetilmeleri bakterilerde patojenite,

Enzim ve toksinleı, Bakterileıin üretilmcleıi ve tanımlar I., Bakteri genetiğ, Bakteri

mctabolizmasr, Bakteriofajlar, Fungusların norfolojik yapıları ve genel özellikleri,

Bakteriofaj titrasyonu I (lab.), Antibiyotiklerin etki mekanizmalarr, Protozoa ve

helmintlerin yapı ve genel özelliklEri, Baıterilerin üretilmeleri ve tanrrrlanmaıarı

ll. (ab.), Aıtibiyotiklere diıenç mekanizmalaıı, Bakteriofaj titrasyonu IL (lab,),

Riketsiy4 Klamidya ve nitoplazmalaıın genel özellikleri, Fungusların tantrlması

(lab.), Parazitoloji rutin laboıatuvarına gönderilen örneklerin ünmasında,

gönderilnesinde ve incelennesinde dikkat edilecek noktalaı (lab.), Dezenfeksiyon

ve sterilizasyon.

39



C. Ü. TIP FAKÜLTESi |993-1994 EĞİTiM REHBERİ

Dersler

25 Ekim - 30 Aratık 1993

Teorik Pratik Toplam
Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji

Histoloji - Embriyoloji

44

10

28
,36

6

l8

y2

10

34

54

,a

Toplam 1r8 72 190

ANATOMİ:
Anotomiye giriş, Kas, Kemik, Eklemleı, Genel bilgiler. Üst extremite keınikle-

ri. Üst eİremite kemik]eri (lab.), Colurnna vertebralis, costa]ar ve sacrnum. Colum-
na vertebralis, costalar ve sternum (lab.), Üsı enremite eklemleri. Sırl böğesi, Yü-
zeysel sıIt kasları. Sırt bölgesi, Yüzeysel sıri kaslaıı (lab.), Omuz ve kolun arka böl-
gesi. Omuz ve kolun arka bölgesi (Iab.), Omuz ve kolun ön böğeleri, Memeler.
Omuz ve kolun ön bölgeleri, Memeler (lab.), Axilla anatomisi ve plexus brachia-
lis.Axilla anatomisi ve plexus brachialis (lab.), Ön kolun ön bölçsi ve fossa cubuıi
(lab.), Ön kotun aıka bölgesi. Ön kolun arka bölgesi (lab.), El anaıomisi. El anato_
misi (lab.), Alt extremite kemitleri. Alt extremitc kemikteri (lab.), Alt extremite
eklemleri. Üst ve alt ext.emite cklemleri (lab.), Gluleal bölge. Gluteal bölge (lab.),
Plexus lumbo - sacıalis. Uyluğun arka ve iatcral bölgesi, fossa poplitea. Uyluğun arka
ve letaral bölgesi, fossa poplitea (lab.), Uyluğun ön ve medial bölgesi (lab,), Bacğn
aıka böIgesi. Bacağn arka bölgesi (lab.), Bacağın ön ve letaral böIgesi. Bacağn ön ve
letaral bölgesi (lab.), Ayak anatomisi. Ayak analomisi (lab.), Kafa kemikteri. Kafa
kemikleri (lab.), Kafa iskcletinin bütünü. Kafa iskeletinin bütünü (lab.), Yiiz anato-
misi ve kafa derisi. Yüz anatomisi ve kafa derisi (lab.), Parolis ve temporal bölgc.
Paıotis ve temporal bölge (lab.), Fossa infratemporalis ve pyterygopalatina. Fossa
infratemporalis ve p}terygopalatina (lab.), Boynun ön ve yan bötgeleri. Boynun ön
ve yan bölgeleri (lab.), Suboccipital kaslar ve derin sırt kasları. Suboccipital kaslar
ve derin sırt kaslaıı (Iab.).

4ı



ÇiğIi kasa ilişkin genel bilgiler ve kasılnıa teorileıi, Çizgili kasın mekanitsel

özellikleri ve diiz kas fızyolojisi, Sinir kas kavşağı v€ motor birimlerin fizyolojik

özelli*leri, Periferik sinir sistemi fızyolojisi, Reseptörler, Sinaptik iletim, Spinal

reflek t, Refleksler !l, Otonom sini sistemi fizyolojisi, Kas firyolojisi (lab,), Sinir

fizyolojisi (lab.).

HısTo|,oJı _ EMBRİYoLoJl :

Embriyoğiye ğiş, spermium morfolojisi ve biyolojisi, Spermiohistogenezis,

Spermium, ovum, oogenezis, owlasyon, Genital siklus, İmplantasyon,

Gastrulasyon" Eınriyo üş oluşumlar, Plesenta çşideri, eksojen ve endojen

maddelerin embriyoya olumsuz et}ileri, Embriyoloji prepaıatlan ve geın hücreleri

(lab.), Doüılar, Epiıel dokusq Örtil w gudde epıteli, Epilel dokusu Qab,), Bağ

dokusu (lab.), Kan dokusu, Kan dokusu (lab.), Destek dokusı1 Kkırdat dokusu,

I§kııdai dokusu Qab.), Kenik dokusu, Kernii dokusu (lab,), Kas dokusu, Kas

dokusu (lab.), Sinir dokusu, Sinir dokusu (lab,), Deri ve yan o\",n|arç Deri (lab,),

C. ü. TIP FAKü LTESİ |gg3-|gg4 EĞiTiM REHBERi

ıüloırıııyı:
Yağ doLusu biyokimyasç Epitel doku biyokimyas, Kas dokusu biyokimyası, Bağ

dokusu biyokinyası Sinir dokusu tıiyokimyası.

rlzıor.oJ|:

41



C. ü. TIP FAKüLTESi |»3-1i94 EĞiTiM REHBERi

Dcrslcr

13 Aralık - 4 Şubat 1994

Teorik Pratik Toplam
Aıaıt,ımi

Biyofizik

Fiıryoloj i

Hisıoloji _ Embriyoloji

Mikrobiyoloji_Paıazitoloji

m
8

43

18

11

20

25

6

2

40

8

(\9

21

l3

Toplam 100 _§3 l53

ANATOM|:
Thorax duvarı anatomisi, Kalp ve perikardium, Kalp ve perikardiuıı (lab.),

Büyük damarlar ve posterior ınediastinumda bulunan oluşumlar, Meıliastinum,
Thorax duvarı, Mcdiastinum (Iab.), Burun vc burunla ilgili yapılar, Burun ve burunla
ilgili yapılar (Iab.), Laryn1 Larynx (lab.), Trachea ve akciğerler, Trachea ve
akciğerler (lab.), Diaphragma, Diaphragma (lab.), Ağız anatomisi, Ağız analomisi
(lab.), Art. tcmporomandibularis ve çiğneme kasIarı, Arl. temporomandibulaıis ve
çiğneme kasları (lab.), Pharynx, Pharyx (lab.), Boyun kökü (Oesophagus'un cervical
kısmı, dcrin arte.leı, venler ve sinirlcr), 8o1ın kökü (Oesophagus'un cervical kısmı,
dğrin arterler, venler ve sinirler). (lab.),

BİYoFızlK :

Elektromedikal enstrümantasyonun tcmclleri, fizyolojik sistem analizinin tcmcl
kavramları, Kaplo ıcorisi ve siniı hücresindc pasif ilcti.

FızYoLoJl :

Kanın görevlcri, fizikscl ve kimyasal tizellikleri, Kan yapımı (Hemalopoğz) ve
düzcn|enmesi, Kan hücrelcri, Erilrositler, Kan hücreleri, liikositler, Trombositler,
Kanamanın fiıryolojik önlenmesi ve pıhlılaşma mekanizmaları, Kan alma yöntemi,
Eritrosit saymı, Hemoglobin, Hematokrit (lab.), Kan grupları ve transfüzyon, Kalp
kasının fizşolojik özellikleri, liikosit sayımı, tiikosit formülü (lab.), Kalp
kapaklarının görevleri, Kalp sesleri fonokardiogram, Kalp devrimi ve kalpte basınç

42
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1993-|994 EĞiTiM REHBERi

değşiftlikleri, Trombosit saymı, Kanam4 Pütılaşma protrombin zaman tayınr
(lab.), kalp verdisi kalbin yaptlğı iş, Kalbin metabolizması, Kalp ça-lışmasının
diizenlenmesi, Sedimantasyon, Kan grubu, Hemoğ Eritrosil osmatik diı€nci (lab.),

EKG (lab.), Hemodinamiğin ilkeleri, Kan basıncı, Kan basıncının diizerılennesi,
Nabız, Koroner dolaşım, EMG (lab.), Fötal ve pulınoner dolaşım, Venöz ve lenfatik
dolaşım, İnsanda kan basıncı, Nabız ve kalp sesleri (lab.), Solunuma giriş,

Solunumun mekaniğ ve akciğer hacimleri, Akciğer alveollerinde COz'in taşınması,

Solunumun düzenlenmesi, Atmosfer basıncı değişiiliklerinde kaışılaşıIan fizyolojik
sorunlaı, Yapay solunum, Spiıometıi (lab.).

Hİ§TOI0Jı _ EMBRİYOLOJı :

Dolaşım sislemi geneI açıklama, Damarlar, Dolaşıııı sistemi, Daınarların,
Kapillerin histolojik yapısı, Kalp, Dolaşm sistenıi (lab.), Haemopoesis,
Haemopoesis (ab.), t-enfoid sistem, t-enfoid sistem (lab.), Gastropulmoner sistem
ve gel§imi, Solunum sistemi, Trachea, Brochuslar, Akcğerler, Alveol yaps1 Pleura,

Soluıum sistemi (lab.).

MİKRoBtYoLoJ l - pınezfroıoJl :

Antijenler, Doku antijenleri ve MHC genler, İ--iioglobinler, Antüen _ Aıtikor
birleşmesi, İmniin cevabın regülasyonu, Bağ§ık§d yaırtta rol oynayan hücreter,

Serolojik tesder, Serolojik testler I (lab.), Serolojilı testler II (lab.), İnfeksiyonlaıa
kaışı bafu*lık.
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Dersler

7 Şubat - 4 Mart 1994

Teorik Prati-k Toplaıı

Anatomi

Biyokinya

Fızyo§i
Histoloji - Embriyoloji

18

B
37

18

30

23

32
,a

|2

6

Toplam 9l 109

A§ATOM!:
Karın ön duvaıl anatomisi ve karın boşluğu ıopografsi, Kanı ön dııvan

aıatomisi ve karın boşluğu topografisi (lab.), Oesophagus'un abdoıninal kısını ve

mğde, periton, omentum major - minor vg buısa omenlalis, Miğde, Omentum
major - minor, Bursa omentalis (lab.), Duedonum, jejenıım ve ileıım, Kalın
bafusaklar, İnce ve kalrn bağırsaklaı (lab.), Kaıaciğer ve safıa yolları, Pankreas

ve dalai, Karaciğer, safra yolları, Pankreas ve dalak (lab.), Böbrek ve iireter, Vesica
urineria ve uıethra, Böbrekler, Ureterler, Vesica urineria ve urethıa Qab.), Kaıın
arka duvarı, Karın arka duvarındaki damarlar ve sinirler, Karın arka duvarı, Karın
arka duvarındaki damarlar ve siniıler (lab.).

BİYOIdMYA:
Karbohidratların sindirimi, Azotlu bileşiklerin sindirimi, Yağların sindirinıi,

Sindirilen bileşiklerin emilimi - taşmması, Karbohidıat melabolizmasının

düzenlenmesi, Yağ metabolizmasının düzenlenmesi, Detoksifikasyon

mekanizmalaıı, Porfi rin ve safra pigmentleıi metabolizmasi.

EİzYoLoJı :

Sindirim fizyolojisine ait genel bilgiler, Gastrointestinal motilite, Besin alınması,

Çiğneme ve yutma işlemi, Midenin motor fonksiyonları, Safra kesesinin hareketleri
ve boşalması, Kolonda motilite ve defekasyon işIemi, Sindirim sisteminde salgı
fonksiyonu, Pankıeas salgsı, İnce ve kalın bağırsak salgıları, Gastrointestiıal
absorbsiyon besin alşının düzenlenmesi, Bulantı, Kusma, Karaciğer
fonksiyonlaıı ve sbfranın sindirimdeki rolü, Vitaminlerin fizyolojik

14
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fontsiımhıl Enerji 6gtlboti.''ljırı, İş ve spor ftyolojisi, Boşaltım
fizyolojisi, Böbrek glomerullerinin fonkiyonla.rı, Böbrek tubuluslerinin fonLsiyonu,
Klireıs kawamı, Miktuıisyon ve diuıesis, Jutstaglomerulaı cihazın fonkiyonu,
Reniı oluşunıı, Yapay böbrek, Diya.liz yöntemleri.

HiSTOLOJı - EMBRİYOLOJı :

Sindirim sisteminin ge lişimi, Yanaklar, Tiiüıitk bezle ri, Dil, D§leriı yapsı,
Yutat ve yemek borusu, Midenin histolojisi, İnce ve kaJın barsaklar, Karaciğer,
Paniıeas histolojisi, Sindiıim sistenıi (lab.), Ürogenital sistem, Genel açıilama,
Böbrelleriı gelişiıni, Biibreğin hisıolojisi, Üriner sistem (lab.), Tubuli renis, İdrar
boşltma yollar1 Böbrek damar ve sinirlerin histofizyolojisi.
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Dersleı

7 Mart - 29 Mart 1994

Pratik Toplam

Anatomi

Biyofizik

Fizyoloji

Histoloji - Embriyo§i

39

16

27

15

14

4

4

25

16

18

11

Toplaın 70 22 92

ANATOM|:
Endokrin organlaı, Endokrin organlaı (lab.), Pelvis, Perineum, Pelvis ve Peri

neum (lab.), Erkek genital orgaılaıı, Erkek genital organları (lab.), Kadın genital
organlaıı, Kadın genital organları (lab.), Medulla spinal-is, TIactuslal, Medulla spi_
nalis, Tractuslar (lab.), Medulla oblangata, Pons, Mesencephalon, Medulla oblanga-
ta, Pons, Mesencephalon (lab.), Otonom sint sistemi,Otonom sinir sistemi
(lab.), Cranial sinirler 1 - 6.

BİYoFlzlK :

Biyomedikal potansiyellerin temelleri, Sinirsel kodlama ve bilgi iletimi, Fizyo_
lojik shyallerh analizi, Radyasyon biyofiziğiniı temelleri, Ultrasesin tehşis ve teda_
vide kullanrlaırlmesınrn biyofi ziksel temelleri.

FİzYoLoJi :

Nöroendokrin ilişkiler, Hormonlar hakkında genel bilgileı, Hipofizin ve hipo-
talamus fonsiyonel ilişkileri, Adenohipofiz vc nörohipofiz hormonlannrn fizyolojisi,
Tiroid hormon fiz-yolojisi, Paratiroid hormonu ve kolesistokinin'in fizyolojik etkile-
ıi, Böbrek üstü medulla hoımonlarrnrn fizyolojisi, Pankreas iç salgılaıının fiz-
yolojik etkileıi, Kadın genital hormonlaıının firyolojisi, Erkek genital hormonla-
rının fizyolojisi, Gelişme vc yaşlanma, Hormon fizyolojisi (lab.).

HiSToLoJı - EMBRiYoLoJİ :

Endokrin sistem hakknda genel açıklama, Hipofiz, Epifiz, Tiroid, pa_rati-

roid, Supraıenal gland, Endokrin pankreas, Paıagangliyonlar, Endokrin sistem
(lab.), Erkek genital sistem histolojisi. Dişi genital sistem histolojisi, Erkek ve
dişi gcnital sisıem hisıolojisi (Iab.).
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Dersle r

30 Mart - 22 Nisan 1994

Teorik Prat-ik Toplam

Anatomi

Biyokimya

Firyoloji

Hi§toloji - Enbriyoloji

23

|4

30

8

12

4

2

35

14

y
10

Toplam 75 r8 93

ANATOM|:
Cranial sinirler 7 - |2, Cranıal sinirler (lab.), Cerebellum, Thalamus, Nuc, Sub-

tha.lamicus ve corpus pineale, Hypothalamus, Basal gaıglionlaI, Cerebellum, Tha-
lamus, Hypoüalamus, Basal gaıglionlaı (lab.), Beyin hemisferleri (lab.), Corcital
merkeder, Beyaz cevher, Koku yolları rhinencephalon ıE limbik sisteo, Mer_
kezi sinir sisleni daııarlan, rhinencephalon, Merkezi siıir sistemi damaılaıı
[ab.), Beyiı zarlan ve siıiisler, Beyiı vertikülleri ve serebrospinal svı dolaş,-ı,
Beyiı zarlan ve beyin vertrikülleri (lab.), Kula\ Vesuibüler sisten, \itme yollar1
Kutak (lab.), 6ita ve içindetiler, Bulbus ocııli, Görme yonarı, Göz (tab.).

BİYordMYA:
Hormon etki mekaniznalan, Hipotalamus ve hipofiz hormonlaıç Adıenal bez

hormonlan, ca - p metabolinaş ile ilgili hornolaı, panlıreasın endotıiı foni-
siyonlan, Tiroid.

FlzYoLoJı:
Vestibiiüer sistem ve serebellumun notor fonisiyonlaır, Merkezi sensomo,

tor sistem, Bazal ganglionlar ve retiküer formasyonunuı motof fonkiyodaıı, Piıa-
ınidal sistem ve motor asosiasyon si§temi, Duysal yol Talaınus ve duysal korteks,
Reüüer formasyonun sensoıik \levi ve dqsal asosiyonuı korteki, Meıkezi ve-
jetatif sinir sistemi ve uyku - uyanıilrk ritmi, Be}inin yiiıksek fonisiyonları
(öğenme ve hafıza), §erebrospinal sıvı fizyolojisi, Ağı fizyolojisi Deri duyu.lan,
İşitme Fızyolojisi, Görme fizyolojisi, Tat ve koku fizyolojisi. EEG (lab.).

HİsToLoJl - EMBRİYoLOJİ :

Merkez sinir sistemi histoloji§i, Merkez sinir sistemi histo§isi (ab.), Kulağn
gelişini ve histolojisi, Göziin gel§imi ve histolojisi.

4,1
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Dcrsler

25 Nisan _ 27 Mayıs l99l

Pratik Toplam

MikrobiyoIoji-Paraziıoloji 82 24 106

Toplam 82 24 106

MlKRoBİVoLoJı _ PARAziToLoJ İ ;

Mikroorganizınalarınmorfolojisi ve sıırflandııılması. Streptococci St
pneumoniae. Vücudun nornal mikrop florası. Tıbbi Paıazitolojiye giriş, Entaınoeba
histoIytica vc Amöbiyaz. Arbo üruslar. Ortomiksoviruslar ve grip. Difteri
mikobiyolojisi, Sıaphylococci mikıobiyolojisi ve enfeksiyonları. Mikrobiyolojide
örnek alma laboratuvara gönderme ve sonuçIann değerlendiıilınesi, Antiseptik vğ
dezenfektanlar, Plasmodium'laı ye sltma, Normal bakteri florasının incelenmesi
(lab.), Su, Süt, ve hava mikrobiyolojisi. t-eishmania cinsi enfeksiyon|ar. Toxplasma
gondii ve ıoksoplazmoz, Ricketsiyalar, Post streptokokik hastükları ve oluşum
mekanizması, Antibiyotiklerin klinik kullanmı ve laboraluvanı eüisi, Gram
olumsuz koklar, (M. meningitidcs, N. gonorhoae), Haemophylus grubu bakteriler ve
B. pertusis, Mikoplazmalar, Klaınidialar, Yüeysel mikozlar, Paramyxoviruslar ve
kızamıkçık, Anaerop mikroorganizmler. Sindirim'iitemi vc ürogenital sistem
kamçılıları, Pneumocyis, PAME etkenleri ve diğer plotozoanlaf, Trematodtar,
Bagırsak sestodlaıı l. (Taenia sagiıata, T. solium, H. naıa), İnfeksiyonlarda
bağşıkhk ve immun yetmezliğ olan hastalarda infeksiyonlar, Brucella, Kuduz, Pox
gıubu viruslar, Ncisseriae incelenmesi, Shigella, Salmonella, Bağrsak sestodları, II.
(H. diminuta, D. lazum, D. canium.), AIDS, Besin zehirlenmeleri, Aktionmyces,
Nocardia,Streptococci, Staphylococci, St. Pneumoniae ve Cornynebacterium
diphtheriae (lab.), Mikobakteri mikrobiyoloji ve tüberküloz, Yersinia, Postanelta
Francisella, Herpcs ürus grubu, Picorna üuslaı, Kist hidatik. İıci bağrsak
nematodları, (Ascaris, Aıcylostoma, Necator), sistemik mikozlar, Şarbon, Kolera,
Hepatit üruslar, Onkojenik viruslar, İnce bağırsak nematodları, (Strongyloides,
Trichoslronylus), Kalın bağıısak nematodlaıı, (Trichuris, Enterobius.) deri altı
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mikozlaı, Fırsalcı mikozlar, Kan parazitlerinin araştırılması, Yavaş iiıeyen viruslar,

Diğer patojen bakteriler, (t-egionella, Listeria.) Reo, Rota ve dğer gastroen(criı

yapan viİusıar. Anaerob baİıerilerin incelenmesi (lab.), Fusatcı mikozlaı, Fuıgus

hastaİİlarında tanı yöntemleri ve örnek alma Deri ve doku nematodları ve

neden olduklaı enfeksiyonlaI, (Toxocara, Trichinella v. b.) Dolaşım sistemi

nematodları ve oluşturdukları enfeksiyonlar, (Wuchereria ve diğer filaryalar.) Dışkı
ve sellofanband örnekleriniı incelenmcsi (Iab.), Mikozların tetkiki (lab.), Akarlar
ve akarcıklaı ve neden olduilan ulıız, aıpa uyuzu gibi hast. Virrıs

enfeksiyonlarında tanr yöntemleri, Makıoskopik ve mikrostopik örneklerin

inceleamesi (Lab.), Enterü bakterilerin incelenmesi (Lab.), Mikobaiterilerin
incelenmesi (I-ab.), Mekanik vektör ve taşıyıcı rolü oynayan ffi€kler ve miyaz

eıkğn|eri, Kaı enen sİnekler ve diğer tiicekleıle vğktörlii,İlg4 Sermel

mikroorganimler. Hastaıe infeksiyonlaıı, Virus iıfeksiyonlaımda tanı yöntemleıi

(l.ab.), Çeşiü baheri prepaıatlafrnn demanstrasyonu (I-ab).
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1İ)3 - lEl4 Ders Yılı

Ders Kuıulu

Hücıe Biyolojisi Ders Kurulu

Doku Biyolojisi Ders Kuru]u

Dolaşım - Solunrım Ders Kuııılu
Metabolizına Ders kurulu

Nöroendokrin-Üreme I. Ders Kurulu

Nöroendokıin-Üreme Il. Ders Kurulu

Tıbbi Miİıobiyoloji - Paİazitoloji Dğİs Kuıulu Sınavı

Mazeret sınavı

Dönem Sonu Genel Sınavı (FİNAL)
Döne m Sonu Genel sıtra!ı (BÜTÜtILEME)

Pratit

2L.10|993

09.12.1w3

B.02.1994

ü3.ü3.1994

8.ü3.1994

2l.M.|994

18.05.1994

Teorik

z2,.l0.|93

t0.12.1993

u.a.1994
M.03.1994

1.o3.|994

Z2.M.1994

4.05.1994

:1-2-3-Haütan1994
: 16 - l'7 Haziraı 1994

:7- 8 Eylii,l 1994

I.Aıa Sın.

24,|2.|993

lI.Aıa Sm.

08.04.1994

Final

76-17.ü.|94

Bütünleme

7-8.09.|994
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Dersleı

27 EyLtiL - 5 KASIM 1993

Pratik Teorik Toplam

Patoloji

Farmatoloji

Halk Seğtğ

12 60

30

56

72

30

56

Toplam |2 L6 158

PATOLıOJİ :

Patoloji ve hücre doku zedelenınesi hakkmda genel bilgiler, Faımakolojiye gir§,
İlaçların veriliş yollan ve absorbsiyonu, Hücre zedelenmesi ve ölümü, Hücrede
reverzitıl ve irreverzibl zedelenneye yol açan nedenler, Nekıoz ve otoğ nekoz
çşitleri, İlaçların etki mekaıizmalar1 İiaç resepsötör i\kileri, Hücresel
adaptasyon, İlaç etkisini değştiren faktörler, Hücre dejeıerasyonu ve

infiltrasyonlan, Bulaıık şişme, Hidropik dejenerasyo4 Yağlı değ\me, Hylan
dejenerasyon, Bulaşıo hastalıklarla savaş yöntenleri İlaçlar aıasında etkileşnıe

şeki-lleri, Aıniloidozis, Mtisinöz degenerasyon, niikleoprotein metabolizma
bozuklukları, İlaçların toksisitesi. Gut hastalrğ, Üriiosid infarktlisğ Yağlı
degenerasyon, Yağ metamorfozu ve yağ inIlitrasyonu, Karbohidrat metabolizma
bozukluğu ve diabetes mellitus, Mutajenik ve teratojenik etki, Kanserojenik etki,
İlaç allerjisi, Demir ve bakır metabolizma bozuklukları, Kalsiyum matabolizma
bozuklukları v€ pigmentasyon, Histamin ve antihistaminik ilaçlaı, Depo hastaiklaır,
Vücut sı!,ıları ve kan akımr bozuklukları, Su dengesi bozukluklaıı,
Dehidrasyon ve ödem patogenezi, Çeşitli biyojen aınin ve polipeptidler,
Prostoglandiıler, İmmiiuıomodülatör ilaçlar, Ödem çeşitleri, Konjesyon (hiperemi),
İlaçların farmosotik şekiller, Kanama, Şok morfolojisi, Trombozis ve trombiis,
embolizm - Emboli, Enfalktüs, iltüap, iltihapta vaskiiier reaksiyonlaı, İltüap
hücıeleıi, İltihap tipleıi, Yara iyileşmesi - rejeneıasyon ve reperasyon, Hücre
gelişme bozuklukları, Tiirnöılerin tarifi ve genel özellikleri, Tümörlerin

j_,
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sınıflanür ması, Being ve maling tiilrörlerin genel özellikleri, Tii,ınörlerde yayıima

ve gelişme, TilunOrlerin prognoz tayini, Tümör - Konai canlı il§kisi, Iyonizoı

ışınları etkisi, radyasyona duyar|ıJık ve dirençlili\ Tümörlerde tanr yöntemleri,

Tümörlerde etyoloji, Tii,ırıörleıde etyopatogenez ve insidans, Epitelyal tümörleİ,

Mezanşimal tümörler, Anti neoplastik ilaçlar, Halk sağlığna giıiş, Tıbbın gelişim

aşamalaıı, İnsan ekolojisi, Çewe sağlığ, Sağlığn korunmasında beslennenin

önemi, Yeterli ve dengeli beslenme, Sağü eğtirni ve erken tanı, Toplumun ve

k\inin beslenme durumunun saptiı!ıması, Türkiye'de ve Diinya'da niiıfus sorunları

ve aile planlaması hizmetleri, Kamu yönetimi illeleri, Sağü hizmetlerinde

örgütlenme, SağıkIı insan gücü, Saglrk hizmetlerinde finansman, Sağrk ekonomisi,

Sağlrk mevaıatı, Temel sağ* hizmetleri ve kavıamı, Türkiye'de ve Dünya'da sağrk

yönetini, Türkiye'de sağlık diZeyi ve sağlık sorunları, Tiikiye'de beslenme sorunları

ve çözüm yolları, İş sağlığı ve meslek hastükları, Okul sağlrğ, Epidemiyoloji :

tanım, amaç, alaştürma tipleri, Epidemiyolojide küanılan ölçütler, Biümsel yöntem,

veri, nedensel ilişkileıin incelenmesi ölçüm işleınleri ve ölçekleri, Aıaşhrmalarda

hata kaynakları, araştırma planlanması aşamalaıı, Türleri, Örnekleme, Anket

yöntemi, Deney planlaması, Kitaplüttan kaynat tara.ına yöntemi, ıiteratür

bilgilerinin değerlendirilmesi. Veıilerin analize sunulması, Gözlem yönetimi,

aıaşttrma yönt€mlerinin epidemiyolojide kullanımı, Rapor yazımı, Dipnot ve kaynak

gösterini, Frekans ve olasılık dağ|rmlaıı ve tanımlaycı ölçüler, Tablo ve grafik

yapını yöntemi, Teorik dağılımlar, Öneuılilik testleri, Zaman serileri.
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Dcrsleı

9 KA§IM - 13ARALIK1993

Teorik Toplam
l_Pato§i 8

2-Farmakoloji

}Kliıilı Biliınleıe Giriş
- Pediatri

_ Halk Sağlt,
_ Kliıik Mikro Biyolqii ve Paıazitoloji

- İç HasıalıHan

u
B
87

25

n
m
1ı

Toplam |26 1348

Pratik

16

B
87

Epideniyoloji ve hastaiilann oluşuııunda epidemiplojikyailaştn,
Enfeksiyon haslalıLlarında genel epidemiyolojik prensipler, Enfeksiyon ve
enfeksiyon hastaiilaıı, Enfeksiyonun oluşununda etkene ait faktörler,
Eıfeksiyonlara karşı bağ§ıiilq Hastalrilaıın incelenınesiıde ffiını|3n
epidemiyolojik yöntemler, Hava iie bulaşn hastalıklar ve buılarla savaş,
Solunum yollannrn viral ve baiterial enfeksiyonlan, KızamıJ«, kızamıkak ve dğer
dökilntiiüü hastalrklaı, Streptokok enffekiyonlan ve kızıl, Boğp,aca ve kabakulağ
Poliomyelit, Yenidoğaı sepsisi ve menenjitler! Difteri, Enfluenza, Pnödomi, ve
bronkopnomoniler, Menenjitler, Tüberküloz, salmonellozis, Shigellozis ve kolera,
Hepatitleı, Besin zehirlenmeleri, Şarbon, Brusellozis, Kuduz, Tetanoz, Cinsel
(emas i|e bulaşan enfeksiyonlar, Enfeksiyon hastalıilaıı patolojisi genel, Su ve
besiıIerle bulaşan hastalıilarla savaş, Bakteri enfekiyooiaıı patolojisi, Çocuk
ishalIeri, Kemoteıapotikler haikında genel bilgiler, Siiılfonamidler, Paraziter
hastalık-lann patolojisi, Bafusak parazitleri, Viral hastaiitaıın patolojisi, Mantar
hastalık]an patolojisi zoonodal ve zoonodaıla savaş, Toksoplazmozis, penisilinleı,
Spiıoket hastal*lan patolojisi, İmmun sistem ve hastalrklarL Sefalosporinler,
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Tetıasi}lin grubu aıtibiyotikler, Tenaslı bulaşan ha§taltHaı ııe bunlaıla savaş

sfilğ tıpra, Derinin ınantaı ve diğer enfeksiı,onları, Makrolidler ve

kloromfenitol, aıniıoglikozi4 yapü antibiyotikler, vektörlerle bulaşan ha§talıkla,

ve bunlaıla savaş, sıtma, Ç€şitli antibiyotikler, Tüberküloz tedavisinde kullanılan

ilaçlar, Antifuıgal ilaçlar, Aıtiprotozoat ilaçlar, §ılaı ve serumlar ile bğşklaına
ve tedavi, Enfeksiyonlara karşı bağş*lık otuşturan mekaıiznalar, Tiiırkiye'de

enfeksiyon hastükları epidemiyolojisi ve savaş, Antimalaryal ilaçlar, Antüelmintik

ilaçlar, Antiseptik ve dezenfektaılar, Aşılar ve serumlar, Antivirütük ilağaı ve

ektoparazitlere karşı kullanrlan ilaçlar, Periferik kan ve kenik iliğ morfo§isi

Hemoglobinin yapısI ve özellikleri, Bilurubin metabolizması, Kan hücrelerinin

normal geüşimi ve lenfoid doku morfolojisi, tnkopeni ve reaktif beyaz hücre

proliferasyonıı, Aplastik ve myelofitizik aıemiter, Demir eksikliği anenisi,

Trombositopeniler, Megoloplastik anemi, Hemolitik aneıni ve

hemoglobnopatiler, Talösemileı, Pıhllaşma mekanizmaları, Hemofüler, Dissemine

inlravasküler, koagulasyıın, Plazma hücresi diskrozileri, Antianemik ilaçlar, AML,
KML, KLL, ALL, Histiositozlar, Antiasitler ve sindirime yardımcı ilaçlaı,

Lenfomalar, Kan grupları ve tranfiizyon reaksiyonları, Epidemiyoloji ve hastalüların

oluşumuna epidemiyolo.iik yaklaşım, Bu|aşıcı hastaIrklarla savaş ve yöntemleri,

Türkiye'de bağşıklama çalrşmalan ile savaş, İshalli hastalrklarla savaş, Kuduz

savaşı, İlaçla koruma, İçme kullanma suları, Kirlcnme ve atıklar, Vektörler, Besin

seniıasyonu, Bulaşıcı hastalıklar da beslenme, Kıonik hastal*lar epidemiyolojisi,

Kalp damaı hastalıklarında beslenme, Böbrek hastalıklarında beslenme, GİS

hastalıklarında beslenme, Diyabette beslenme, Kanserlerde beslenme, İşçi sporcu

ve yaşlrlarda beslenmc, Şişmanlık zayıfuk, Sigara alkol ve uyuşturucu

bağmlılıkları.
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Dersler

1-Pato§i

2-Faıınakoloji

3-Klinik Biliınlere Giriş

- İç Hastalıklan

- Pediatri

- Kıılak-Buruı-Boğaz Hast,

- Radyoloji

- Anesteziyo§i

- Halk sağlğ
- Klinik Mikrobiyo§i

Toplam

14 ARALIK r93 - 14 OCAK 1994

Pratik Teorik

8

3

Toplam

2a

29

65

,26

8

6

5

4

5

11

111 I2211

solunum sistemi anatomi, histoği ve embriyolojisi, solunum fizyolojisi, Nazal

fizyolojisi, Normal akciğer ıadyolojisi, Otonom sinir sistemi, Kanda gazların

,uşo-u.r, Solunun sistemi sarunma fizyolojisi ve akciğeılerin metabolik aktivitesi,

Nazal semptomatoloji, Solunum sistemi enfeksiyonlarında viral etkenler, Solunum

sistemi enfeksiyon[arında bakteriyel etkenler, Burun ve paraıazal sinüs

hastalıilarr, Farinks, Nazofarinks, Larinks hastalrkları, Larinis seıntomatolojisi,

Antitussi! espektoral ve mukoütik ilaçlar, Trakeobıonşial hastalıklar, Dolaşım

bozuklukları ve metabolik hastalıklar, kulat semptomatolojisi, Göğus hasta]ıklarr

semptomatolojisi,Göğüshastalıklarındafizikbuğular,Çocuklukgğ
pr,o-ooiü".i, Mikobakterium tüberkülozis ve atipik mikrobakterilerin

İakteriyolojisi, Pnomonler, Kıonik obsrüktif akciğer hastalıkları, Pulmoner

5,1

m
?6

65



C. Ü. TIP FAKÜLTESİ

tronboembolizm, Bronkodilatör ilaçlar, Antikoagulan iiaçlaı, fiiberküloz,
pnomokonyodar, astım broışitler, Nornat olduğu halde patolojik izleniın veren
yapılar, antitıombolik ilaçlar, Fibrinolitik ilaçlar, Akcğer ti!ınörleri, Plevı.a
hastal*ları, Kalp pompası, Kaıdivasküler kontrol mekanizmaları, Farmakoloji ve
toksikoloji yönünden sigara, Periferik vazodiatörler, Kalbiı embriyolojisi,
Aıatonri ve histolojisı, Dolaşım sistemi muayenesi, Kalp hastal*larında beliıti ve
fizik buğuları, Normal kalp radyolojisi, Kalp sesleri, Üfii,rtiunler, Konjenital kalp
hastalıİları, Siyotonik konjenital kalp hastalıklaıl, Kardiotonik gükozitler,
Elektrokaıdiyografiye ğiş, Asiyonatik konjenital kalp hastalıkları, perikaıd
hastaiilaıı, Miyokard hastalrklaıı, Beta adranerjik resepsör blokiiıleri,
Hipoüpidemik ilaçlar, Peıikaıd hastalıkları, Myokaıd hastalıklaır, Beta adım€rjik
reseptör blokürleri, Polidermik ilaçlar, Perikard hastal*ları, Miyokard hastal*ları,
Endokard hastahkları, Aıtianjinal ilaçlar, Hemostatik ilaçlar, Romatizmal ateş,
Romatizmal kalp hastalıkları, Aıterioskleroz, Skemik kalp hastalıkları, Koroner kalp
hastalıkları, Kalp yetmediğ, Arterial hipeıtansiyon fizyolojisi, Hipertansiyon ve
hipertansif kalp hastalığı, Antihipertansif ilaçlar, Hipertansiyon, kalp hipertrofi ve
dilatasyonu, DamaI hastalıklalı v€ Kardiovasküler tümörler, Pulmoner,
Hipertaısiyon, Korpulmonale, Şok, Boğulmalar ve zchirlenmeler, Oksijen tedavisi,
Semptomimetik ilaçlar, Kardiojenik şok, Ani ölürn ve ycniden caılandırma,
Antiaritmik ilaçlar, Ritın bozuklukları.
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c. U. TIP FAXÜLTESİ |W|994 EĞiTfoı REürBERİ

Dersler

31 Ocak - 7 Mırt l$X

Pratik Teorik Toplam

l-Patolği
2-Farmaiolcji

}Klinik Bilinlere Gir§
. lç Hastalıilan

- Pediatri

- Geıel Cerrüi
- Radyoloji

- Halt sağlığı

- Klinik Paraziıoloji

B
1j

63

10

24

ı:}

!3
1:l

63

9

9

5

3

Toplam 10 9 1@

Ağz" Tüiıü be4 D\ eti patolojisi Özafegus hastd*la4 GİS radyo§ik
inceleme yöntemle{ Paıasempatominetiller, Kolinesterler,

Parasempatomimetiiler, Anti kolineslerazlaı, Özeragus patolojisi, Mide
hastalıklaıq Mide patotojğ Mide tilnörle ri, Özefagus, Mide duodenuo

radyolojisi, Baiteriyel gastroenterit yapan e*enler, Vifal ga§Eo€ıterit yapan

etkenle r, İnce bağırsak patolojisi, Paıase mptoütiiler, Bğrsap enflamafuar

hastalıkları, Malob,sorbsiyon sendromlaıı, Sempatometik ilaçlar, Katekol"minler,

Semptometiİ ilaçlar, Diğer sempatometü ilaçlar, Katekolaminler, Sempatometik

ilaçlaı, Diğer sempatometik ilaçlar, Kalın bağusat tilunörleri, Akut karın, Kalın
bağırsak patolojisi, İntestiıal sistem radyolojisi, Atut kann rağoğisi, Karaciğer

fonksiyon testled Kist hidağ Karacğeı kist hidaüği. Pankreaş Kist hidatik

radyolo.iisi, Kıonik hepatiller, Siıoz. Hepatilıler, Hepatomegaliler, Asit, Safra kesesi

ve yollan ha§tahklaıı, Safra yollan radyolqiisi, Adıenaljii resepsör bloke ediciler,
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c. ü. TIP FAKüLTE§i 113-1994 EĞiTİM REHBERİ

Adrenaljik nöron bloke ediciler, Poıtal hipena6iyo4 Hepatil kona, Karağer
tiimıörleri, Pankeas patoloj§ Otonomii gangtioılan ettileyen ilaçlar, Iaisatif ve
pürgatif ilaçlar, Hipotalamus ve hipofiz hastahklan patolojisi, Hipotalanus ve
hipofiz hastalıklar, Seller bölgenin radyolojisi ve hastalıilarında görülen
sistemik dğşikükleı, Endokrin farmakolojisine gni§, Tiıoid hastalıkları patolojisi,
Tiroid hormonları sentezi ve tiroid hastahklaıı Ezyolojisi, Tiroid fonksiyon
testleri, Hipotıoidi, Hipertroid Guatr (Tiroid nodülleri), Tiıoid C4 Hipofiz ön lob
hormonları, Tiriodin hormonlaıı ve İlaclar, aotitroid hastalrklaıı radyolojisi,
Tiroidler, Paratiroid hastalıklaıı, Pa.ratiroid hastal*laıı patolojisi, Primer
hiperparatiroidizırı, Tiroid ve paratiroid hastalüları radyolojisi, Adrenal gland
hastal*ları patolojisi, Adrenal koıteks fonksiyon testleIi, Addison hastalığı, ACTH
ve kortikosteroidler, Adıenal korteks fizyolojisi, Adrenogenitel sendrom, Cushing
haslalığ, Hiper ve hipoaldoseıonizm Timus ve epifiz hastalı*ları, Endokrin pankreas
hastalıkları, Adrena] medüllo fiıryopatolojisi ve Feokomositoma, diyabel kliniği ve
testleri, Pankreas ve sürrcnal hastalıklarda radyoloji muayene yöntemleri,
Androgenler ve anaboliiıanlar, Diabetes millutus, Diabetes insibitus, Hipoglisemiler,
Diabetin degeneratif komplikasyonları, Diabetik, Ketoasidoz ve non - ke(ot
hperosmoler koma, İnsü|in ve oral antidiabetikler, Diabet tedavisi.
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Dersler

t MART - 8 NİSAN rE)4

Pratik Teorik TopIam

10 z| 31l-Patoloji

2-Farmaioloji

}Kliıik Bilinlere Giğ
4HdkSağhğı

- Kadn ryun
- Pediatri

- İç Hastalülan

- Üro§i
- Radyo§i
- Genel Ceırahi

56

3

10

56

3

10

15

1ı
10

8

7

2

10 m 100
TopIam

Üreme sistemi embriyolojisi ve anatomisi, Jinekolğide muayene usulleri, Vulva

- vagen ve servik hastalıkları patolojisi, Hipotalamus hipofiz over tızyo§isi,

Menstruel siklus bozulıluklan, Estrojeoler, Pro.iestinl€r, Uterin kananalal, Embrio -

fetus gelişi_i, Amniotik sıın Gebeliite anne firyolojisi, Antinatal bairm, Feto -

plasental maternal unit, Gebelik, Diabet ve gebelik, Doğum, Pelvik bölgenin

radyolojik muayene yöntemleri, Doğum komplikasyonları, Puerperium §zyolojisi,

Gebelikte RH uyumsuzluğu, Gebeliktğ hipeıtansiyon, Trofoblastit hastalrklar

patolojisi, Trofoblastik hastalıklar, Vulva - vagen hastalıkları, Oksitokik ilaçlar,

İrostat hastalıklan, Testis hastalıkları, Serviks hastalıklar!, Utğrus hastalıkları,

Di§ükler, Kontras€pslyon, Over hastalrklan patolojisi, Over hastalıkları Amenore,

Sterilite, Oral kontraseptifler, tıitasyon, PeMlı enfiaınatuaı hastalıklar,
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C. Ü. TIP FAKÜLTESi |w3-1994 EĞtrİM REHBERi

Endoınetriozis, Adenoryzis, Meme hastalıklan patolojıst Menehastıiiları,
Böbıek fizj,o§isiıin temel prensipleri, Ü.ioe. sempto-atoloji, Konjenitat
anomalileı, Böbrek fonksiyon testle{ Ödcn, Poliuıi, Diiiıretik ilaçlar, Gloıneriil
hastabkları patolojisi, Nefrotik sendrom, A&ut glomenilonefıitler, Kıonit
glorüonefritler, Tubuler hastalıkların patoloji§i, İlaçların nefrotosisilesi,
Radyolojik muayene yöntemteri ııe kullaıılan koıtıast maddeler, İnterstisyel
hastalıilaı palolojisi, Üriner sisteınin nonspıesifık enfeksiyonlaıı, Üriner sisten
tüberkülozu, Taş hastal*Iarı, Üriner stoz ve reflii*s, Ürineı enfeksiyonlaıı,
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlaıı, İnterstisye! Nefrit, Damarsal Hastüklaı.,
Üıiner enfeksiyonlarrn tedavisine özgü ilaçlaı, Hipertansiyon, Asidoz ve alkolozlaı,
Akut böbrek yctmezliği, Sı\a ve elektrott dengesi, Asidbaz dengesini etkileyen
ilaçIar, Renal osteodistıofiIer, Diabetik nefropatiler, Hemolitik iiremik sendrom,
Mesane ve üretra hasta.lıkları, Böbrek tümörleri, Mesane tümörleri, Üriner
sistenıin yer kaplayıcı |ezryonları, Böbrek fonksiyon bozukiuğunun etkilerl Suve eIektroit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar, Geniıoüriner sistem
travmaları, Bening prostat hiperplazisi ve pfostat Ca, Testis tümörleri, İnmemiş
testis, Cinsel ıcmasla geçen hastaikla_r.
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Dersler

6 NİSAN - 7 MAYIS lEı4

Teorik Pıatik Toplam

l-Pato§i 6

2-Farmaioloji 4

3_1ç||nift !ilimlglg Çiriş
- Nöroloji

- Psikiatri

- Nöroşiruıji
- Göz

- Radyo§i
- Anesteziyoloji

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

18

24

63

lz
m
63

18

|7

8

8

5

4

3

Toplam 10 95 105

Konjenital anomaliler, Kafa tramalan, SSS temel reaksiyon patolojisi, SSS
enfeksiyon hastaiiları patolojisi, Radyolojii muayene yöntemleıi, Kıaniuında
palolojik ve normal kalsifitasyontaı, Spinal lıavmalar, SAH, SSS degeneıatif
hastalıklaıı patolojisi, SSS nıyelin hastalıklaıı, Diskler, İntrakranial tümörler, SSS
travmaları paıolojisi, SSS toksit ve metabolik hastaİİlan patolojisi, S§S
farmakolojisine giriş, Spinal tümörler, Periferik sinir hastalıi.tan cırrüisi, SSS
tümörleri, l.okal anestezik]erin künik kullaıım1 SSS vasküler hastalıkları
patolojisi, Periferik sinir hastalıklan patolojisi, Genel anestezikIeriı
faııakolojisi, Bilgisayarlı tomografi ile beyin ve vertebral kolonun radyolojisi,
Kranial sinirleri, Göz anatomisi, Stıabismus, Anestezik premedikasyon, Alkoller,
Psikiyatriye giriş, Görüşne teknği, Ruisal bozukluklarn tipik işal€t ve
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C. Ü. TIP FAKüLTESİ 7993-7994 EĞiTİM REHBERi

belirtileri, Dinamik psikiyatrinin ilkeleıi, Serebrovaskiiüer hastaiilar, Skizofreniler

ve paranoid bozukluklar, Piraııid sistem, Ekstrapranidal sistem, Affektif
bozukluklar, Serebeller sistem, SSS denegeratif demyelinize hastalıklar, Epilepsi,

Balbitüratlar, Diğeı hipnotik ilaçlaı, Serebıal loblar, Göz hareketlerinin nörolojik

bozuklukları, Newotik bozukluklaı, Nöıooftalmojik muayene, N. Optikus

hasıalıkları, Papilla ödemi, Lokal anastezikler, Periferik siıir hastalıiları, Organik

mental bozuklukları, Madde kullanımı bozukluklaıı, Tranilizanlar, Nöroeptik

ilaçlaı, Rehabilitasyon kavrarrıı ve üst nöron hastalıklarında tıbbi rehabilitasyon,

Alt nöron hastalıklarında tıbbi rehabilitasyon, Parkinson hastahğnrn faımakolojisi,

Trisiklik anti dcprcsan iIaçlar, Çocuk ruh sağlığnrn bazı önemli alaıları,

Vertebral kolonun radyolojisi, Periferik sinir hastaIr}larında tıbbi rehabilitasyon,

Antiepileptikler, İlaç bağımlığ, Analeptik ilaçlar, Hallusinojenler.
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9 MAYIS - 28 MAYIS ı994

Teorik Toplan

i-patoloji 6

2-Farmakoloji 4

}Klinik Bilimlere Giriş

- Ortopedi ve Travma

- Fiz. Tıp ve Rehabilitasyon

- Nöroloji

- Radyodiagnostik

- iç Hastalıilan

- Pediatri

- Kadın Hastalıilan ve Doğum

- Dermatoloji

- Üroloji

- Genel Cerrüi

|2 18

|2

50

16

50

19

9

6

4

4

3

z

1

1

1

10 84Toplam

osteomyelit ve artritler, Nörolojik ortopedik hastüklar, Romatizmal hasıalıklaı

ve sıruflandırılması, Romatoid atritis ve rehabilitasyonu, Kas iskelet sisteminin

muayene yöntemleri, Aseptik nekozlaı, Nörolojik ortopedik hastalıklar,

Orteogenezis, Ossifikasyon, Geüşme kusuıları, Periferik siniı ve tendoı

yaralanmaları, Seronegatif altritler, Aniilozan spondiloartritis, rehabilitasyonu,

Kemik tümörleri, ortopedi ve tramatolojiyi ilgilendken diğer hastalıklar, Pastiı,İel

hastalıklar, Kırık iyileşmesi, Dotaşın bozuiluklaıı ve iskemit kemik nekrozları,

Eklemleriı enfekiyöz, Nonenfeksiyoz hastalıkları, Kas hastükları patolojisi,

65
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c. ü. TIP FAKüLTESi |w3-I994 EĞiTİM REHBERi

Raşitizm, Osteomalazi va Osteoporoz, Santral etkili kas gevşeticiler, Nöromiiskiiler
kavşağ etkileYen ilaçlar, Doğuştan kalç, çrk,& Paıatiroid disfonisiyonu, Paget
Ş5t"l.ğ, Farmaioloji laboratıvarı, Dğuştan çarpü ayalq Kemiği! tilümöre b€nzer
lezyonları, Analjezi_k ve anıipiretik ilaçlar, Kırıkla ilgili genel bilgiler, kas
hastalrİlannda tanr ve alnrrcı taıt yönteıı eri, İnlIamatuar myopaıiler, Konjenital
herediter myopatiler, Siıir kas plagm! tutatr hastalttlaf, Gut tedavisinde
kullanılan ilaçlaı, antidotlar, Ost€oaıtroz, Bel ağnları ve rehabilitasyonu,

Narkoü analjezik iiaçlaı, Yumuşk dokuda ultrasonoğafit incelene,
Nonartikiiıler ıomatizmalaı ve rehabilitasyonııo Naıkotit antagonistler, Hikaye
alm4 Pediatride hikaye alm4 Genel durum, Faımakoloji laboratuvaıı, Baş
boyun muayenesi, Deıi Muayenesi, Ektremite muayenesi, Solunum sistemi
muayenesi, Dolaşım sisteni muayenesi, Kaıın muayenesi, Nöro§ii muayene,

Üriner sistem muayenesi, Anoreklal sistem ve frzik muayenesi, Jinekoğik muayene.
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C. ü. TIP FAKüLTESi |w3J194 EĞiTiM REHBERi

|993 -|994 Ders Yrlı

Genel Patoloji, Genel Faımako§i, Halk SağIıb

Enfeksiyon Hastükları ve Hematopictik Sistem

Solunrım ve Dolaşım Sistemleri

sindirin ve Endokrin sistğmleri

üıiner ve Üreme sistemleri

sss ve psikiatri

kas - İskelet sistemleri

Ders Kurulu Mazeret Sınavı:

Ders Kurulu Yarıyıl (FİNAL) Sınavı:

Ders Kurulu Bütiinleme Sınavr:

TEoRİK
08.11.193

13.ız.|w3

l7.0|.|994
23.a,t79ı/

u,ı+l9jtı
2.,5J.39\t
.ı!l.r.lq7q

6 - 10 Hazian 1994

ü - ZlHazkan |94
5-6EyliiüU9a

II. Ara sınav

n.05.1994

Bütünleme

w.ü.1944
Fiıal

m.06.194,4
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PRATiK
05.11.1993

|0.|2.1w3

|4.0|.|94

75, L.994
,l. q.lqlt/
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26.5ı _17Ll

I. Ara sınav
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DÖNEM Iv





C. ü. TIP FAKüLTESi 1993-|994 EĞiTiM REHBERİ

1- A.kcğer radyolojik muayene metotları ve normal akğer rağolojis

2- Nonspesifü akciğer enfekiyonlaıı

3- Akciğer tüberkiiüozu

+ Akcğer kist hidatiği

5- Akcğer tii,nörleri

6- Plewa hasta|ıklaıı

7_ kardiovaskii,ler sisteın radyo§isi

8- Gastrointestinal sisten radyolojisi

9- Özefagus radyolojisi

10- Ülser

11- Tiimör

12- İnce bağsai nornal radyo§i§ ve hastatldan

l:t_ Kalın bğrsai nornal rağo§isi ve ha§tatilan

l,|- Safra yollan radyolojisi ve hastalıLlan

15- Pankreas ıadplojisi

16 Aİut Batıı

17_ Keıııik

1& Enfekiyonlaı

19- Tiiunörleı

20- Metaboük kemik hastalıkları

21- Eklem hastalriları

22- Nonspesif* artritler

23- Spesifik artritler

2Ç Kırıklar

,lI
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C.Ü TlP FAKÜLTESİ 1993-1994

25-

26-

27- Ürolithiasis

28- Böbrek ve mesane enfeksiyonlarr

29- Böbrek ve mesane tiimörleri

30- Nöroradyoloji

7z



C. ü. TIP FAXÜLTESi |993-1y)4 EĞiTiM REHBERi

L:.t

s) Teorlk lhrs Progrımı

1- Romatiznal Kapai Hastalğ

2- Akut Romatizmal At€ş

3- Diabetis Mellitu§ I

.|- Biib,rek Fonisiyonlan

5- Koroner Arter Ha§taltğ

& Arteıio Skleroz

7- Bronşial Astım

& Inteıstisyel Nefrit

9- Ösefıgus Hastüitan
ıG Di.b.te.§ Meılitus ıı
ll- Kılp Yetmezliği

12- Pcrilııdltleı

13- Hipo ve Hfuİniıoidi

1+ KOAH ve tedavisi ve Corpumonale

15_ Kroıik Biibrek l6gçz|iğ
lG Kardiomiyopatiler

17- Pnömoni vç Tbc

1& GlS Kaıaması

19- Hipertansiyon

20- Siyanoz

2l- Akut Böbrek Yetmediği

22- Ödem

23- Sıvı Elektrolit tedavisi

24- Asit Baz Dengesi
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C. Ü. TIP FAKÜLTESi 79q3-|994 EĞİTiM REI$ERİ

25- Gloıneralopatiler

26- Dispne

27- Mide Hastalıkları

28- Pulınoner Tronboemboli

29- Kalsiyum Metaboliznası ve Hiperparatiroidi

30- Polisitemiler

31_ Aıitmiler

32- Miyokarditler

3} Soluıun Yetrnezliği ve ARDS

3rı- Gut

35- Malabsorbiyonla.r

36 Seronegatif artritler

37- Hipopaıatiroidi

3& Cushing

39_ İnfektif Endokaıdit

,()- Karacğer Foıksiyon Testleri ve Siroz

41_ Behçet

42-EKG

43- Kardiyojenit Şok

,l4_ Aıemilerin Sınıflandrtlmasr

45- Demir Eksiklği Aıenisi
.16- Portal Hipertansiyon Testleri

47- Megaloblastik Anemiler

,l8- Sarkoidoz

49- Dia\z

50_ Myelofitizik ve Aplastik Anemi

51- Adison ve Prirner Hiper Aldosteronizim

52- Plazma Hücıe Diakrazleri



C. Ü. TIP FAKÜLTESİ 7993-|994 EĞİTiM REHBERi

53- I-enfoma

54- Skleroderma

55- Kanama Diatezleri

56 Plewa Hastaiilan

57- Diffuz Interstisyel Aicğer Hastükları ve Pnömokonyazlaı

58- Paraziter Hastaiilaı

59_ Irnınunolojiye Giriş

b) Pratlk Ders hogramı

1- Hikaye Alma

2- Genel göriinii,m ve Cilt Muayenesi

3- Baş-Boyun lınf Muayenesi

,t- Kardivaskii,leı Sistem Muayenesi

5- Solunum Sistemi

6- Batın Muayenesi

7- Ektremite ve Nabz

8- Ürogenital Sistem

9- Nörolojii Muayone

10- Pratik.

c) semiıer Progrımı

1- Sarılrklar

2- Hematüriler ve İdrarda renk değişiklikleri

3- Poliüriler

,l. İshal ve kabızlık

5- Böbrek Fonisiyon Testleri

6- Komalar

7- Antiogregan, antiogagiiılan ve trombolitik tedavi

,l5



C. U. TlP FAKULTESI 1993-|994 röiriıı nerı-BrRi

8- Göğ-ıis ağrıları

9- Akciğe r Kanseri

10- Safra Kesesi Hastalıkları

11- Ateş ve Sedimantasyon

12- Artrit ve artralji|er

1} Karaciğer ve mide tümörleri

1,1- Kronik Hepatitler

15- Likositler, eosiıopeni, lökopeni, Lenfopeni, l,enfositoz

16- Nabz

17- Lenfadenopatiler

]l
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C. Ü. TIP FAKÜLTFJi 1993-7994 EĞİTİM REHBERi

1- Kadın Hayatınıı devreleri

2- Menstruasyon firyolojisi

3- Gebelik fizyolojisi

zl- Doğum öncesi ve sorası bakrm

5- Normal doğum

6 Patolojik doğumlal

7- Doğum müdahaleleri

8- Abortuslar

9- Ds gebelik

10- Placenta pıevia

1].- Dekolman placenter

12- Gebelik ve üabet

13- Gebelik ve kalp hastalrkları

1,1- Pelvik infeksiyonlar ve genital tbc.

15- G€nital organ anomalileıi

16- Pelvik relaksasyonlar

17- Vulva-vagen hastüklaıı

18- Cerviks hastahklan

19- Toksemileı

20- Myoma uteri ve sarcoma uteri

21- Endometriumun premalign lezyonlan Endometriuın Ca.

22- Over tümörler

23- infektilitğ

24- Aıatomi ve embriyolojik gel§me
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C. ü. lIP FAKüLTESi 1993-1994 EĞiTİM REHBER1

25_ ErytİobIastosis föta.ıi§

26 Amenoreleı

27- Aile planlaııası

2& Disfonkiyonel uterin kanamalar

29- Trofoblastik hastüklar

30- Amileyat öncesi ve sonrası bakrm

l
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c. ü. TIP FAKüLTESi |943-1i994 EĞiTiM REHBERi

1- Cerrüi enfekiyonlar ye aneınnez

2- Carrfi İnfgk§iyoDlar

3- Yan* ve Tedavisi

,l- inguinal Herniler

5- Mide Karsinoması

G Meme Muayenesi ve Beniıg Hastai-kları

7- Meme Kaısinomasr

& Üsı GİS kananalan

9- Post Gastrelİomi Sendıomu

lG, Aiut Apaıdist

12- Anorektal Ha§talrHaİ

1} Sıu Eleitrolit Dengesi

1+ A§it Baz Dcngasi Bozuilu*

15- Peptiİ Ülser Fizyo rıo
16- Pepü Ü|ser cerrüi redavi ve i|İeıeri

17- Aiut Kanı

l& Kann Travmalan

19 Pediaırü Cerrüi

20- Tıkaoma Saıılğ

21- Aiut Kronik Kolestit

22- Ceırahi Dalak Hastatklaıı

2} Kolon Polipleri

2ıl- Ko|on Korsinonası

25- Peritonitler

79

,,..t ffi ffffi;ı;l



c. Ü. TIP FAKüLTESi lgg3-1E.)4 EĞİT,İM REHBERi

26 Kann İçi Apseleri

27- Panklgatitler

28- Kaıaciğer Kist Hidatiğl

30- Tiroidin Bening Hastalıkları

31- Troid Kanserleri

32- Karaciğer Piyojenik Apsesi

33- Kaıaciğer Amip Apsesi

3,|- Şok ve Tedavisi

35- lntestinal oktriiksiyon

36 Ösefagus Hastalıklan

37- Potat Hipeıtansiyon Cerrüi Tedavisi

3& Transplaıtasyon
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C. ü. TIP FAKüLTESİ l9g3-l-:gg4 EĞİTiM REHBERi

1- Vazospastik Damar Hastalrk]arr

2- Torax Çrkış Sendromu

3- Aterosklerozis Obliteıaıs

4- Tromboangeitis Obliterans

5- Aıeırizmalar

6- Arterovenoz Fistiiüer

7- Göğis Travmaları

8- Kardiovaskiiıler Travmaları

9- Derin Ven Trombozu

10- Varisler

11- Kronü Venoz Yetmezlik

12- t-enfansit

13- Lenfödem
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c. Ü. TIP FAKÜLTESİ 79911994 EĞrfİM REHBERİ

1_ Öykü alma

2_ Genel duıum, baş_boyun ınuayenasi

}. Giiz- KBB muayenesi

ıl_ Dolaşın sfuemi muayenesi

5- Soluıum §istemi muayenesi

6- Nörölojik muayene I-II

7_ Elrstremite w Üro- genital sisten muayenesi

& Kanı muayenesi

9- Bğıume-Gclişme

1G Aİut romatizmal ateş

11- Beslenne bozukIuklan

12_ Sıu-elektrolit ınual,enesi

1} Beslenme

l,L Solumun ı,ollaıı enfekiyoılaıı

15- Malabsorbsiyon sendromu

16_ Yenidoğan .ıe prematiiırenin özellikleri

17- TüberküIoz ı,e tüberkii,loz menenjit

18- Yenidoğaı sarıl*ları

19- Nutrisyonel anemiler

20_ Hipc i:iperparatiroidi

21- Kan gruplan ve transfiizyon realciyonu

2?_ D v;, iiq'| ı,c r,.:.iti,,ıı

23- Streptokok cnfeksiyonları ve kızıl

2+ Hipotiıoidi

5- Diabet ve ketoasidoz
,2İ- ,TP

\,

I

I

l

!

l

I

!
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C. Ü. TtP FAİdıLrEsİ |9r|994 EĞrrn\d REHBERİ

Z7- Aşnaı

28- Soüter tümörler

29- Talasenileı

3{}. Neonatal rasusitasyon

3l- Ansefalitler ve polio

32^ Kalp yetmezliği ve tedavisi

33- A*ut hepatitler

34- Nefrotik sendrom

35_ AGN
36- Juvenil ıomatoid arırit

37- Kıonik hepatitler

38- Liisemiler-Difteri

39- Endokaıditler-myokaıditler

ılG Neonatalmortalile-Yenidoğan tetanozu

41- Kas hastalıklan

42- Menenjitler

43- Metaboük hastalıilar

ır4_ İmmiiınoloji

45- lmmiiuı sistem hastalıkları

,16- Kzaıı*-Su çiçğ-Dökiintiiüü ha§tal*lar

47- Genetik

49_ sLE

50- ALut gastroenteritler

5l- Kalsiyum metabolizması

52- ÇOcukluk çağ akut zehirlenmeler

53- Pıhtılaşma mekanizması

54 Hemofili|eı

55- Akut böbrek yetmezlğ
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C. Ü. TIP FAKIJLTESİ 7gg3-7gg4 EĞiTiM REHBERi

56- Febril konvüsiyonlar

57- PAN ve Öiğer kollagen doku hastalık]arı

58- Şok

59- Yenidoğaı sepsisi

60- Hipogİiseıniler

61- Yenidoğan konviiüsiyonlaı

62- Asiyonotik kalp hastahklan

63- Aşı uygulaması

6ıL İıtrauterin enfekiyonlan

65- ldraı yolu enfekiyonları

66- ORS ulgulaması

67- Siyanotik kalp hastalıliları

68- Yenidoğı respiratuar distres sendıomu

69- Kronii böbrek yetmediği

70- Hemoütik anemiler

71- Perikarditler

72- Sitokinler

ıj4



c, ü. TIP FAKüLTESi |993-1gg4 EĞİTiM REHBERi

1- Adü trbbın tanımı ve Tarihçcsi

2- Hekimlerin adli görev ve sorumluluklaıı (Bitik\ilik)

3- Öliim, Ölüm §aşitleri ve agoni

,t- Ölümün erken belirtileri

5- Ölümün geç beliıtilcri
a- Ölü morluğu,

b- a)lü katılığ1,

c- Çürumc
6- Ölünün keşif muayencsi

a- kimlik bcürıimi
b- ()lüm zamanının saptanması

7- Adli oıopsi

a- Prosedür

b- Adli otopsi tckniği

8_ Patolojik öliiml€r (Ani öliim, Çabuk ölüm, Kuşkulu öliiıoı)

9- Asi*sleı
a- Genel bilgiler
b- Ası
c- Elle-Bağa boğma

d- Suda boğulma

e- Tıkama-Tıkanma

10- Yaralar (Adli Travmatoloji)

a- Kesici, Kesici-Delici, Delici, Kesici-Ezici, Ezici Alet Yaralaıı

b- Kafa Travmaları

c- Tralık Kazası

d- yanıltma yaraları

e- Ateşli Silah Yaraları

t- Etkiti Eylemle Ortaya Çıkaı Yaıalanmalann TCY'nın 456, Maddesindeki

Kawamlar Doğrultusunda Rapor Dijzenlenmesi

g- Yanıklaı
h- Elektiik ve Yıldırım Çarpması
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c. Ü. TıP FAKULTESi |w3-I994 EĞiTiM REHBERİ

11- Adli GinekoIoji
a- Gebö[k ve Doğum
b_ Çocuk Düşürmc (Kıiminal Abortus)
c- Sterilizasyon-İnseminasvon-Tüp Bebek

12- Çocuk Öldiııne (İnfantisid)

13- Ahlaka Karşı Yapılan Şuçlar
I- Irza Geçme

a- Kadınlarda (Hlmen Muayenesi)
b- Erkekte (Livata Muayenesi)

II- Irza Tasaddi

IIl_ Seksüel Sapıklıilar
lzt_ Adli Psikiyatri

I_ Cezai Ehliyet

a- Küçüklerde Cezai Ehliyet (Faıik ve Müyyidii)
b- Erişkinlerde Cezai Ehtiyet (TCY'ıın zl6,47,ıl8,Maddeterinin

uygulanması)

II- Hukiki Ehliyeı
15- Adli Toksikoloji

a- Genel Bilgiler
b_ Sıklrkla Rastlanılan Zehirlenmcler (Karbon Monokit, Karbonğoksit,

Siyaıür, Organik Fosfor, Diğer Metal Zehirlenmeler, Korroziv Maddeler,
Alkol

c- Toksikolojik Olguların Olopsisinde Patolojik Bulgular ve Otopside
Alınması Gcreken Meteryal

16- Laboratuvaı
a- Kan, Speım, Mekonyum l-ekeleriniı İncelenmesi
b- kemik ve kıl İncelenmesi

17- Ölü Muayenesi ve Adli Otopsi (Adelet Bakanlığ Sivas Adli Tıp Şube Müdii,r-
lüğü ile Bağantılı o|arak Uygulanacakır)
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C. Ü. TIP FAKüLTESi 1993-|94 EĞiTiM REHBERi

1993 - 1994

§TAJ PROGRAM|

13 Eylül 1993 15 Kasım 1993 31 Ocak 193 4 Nisan 1994

3 HazJran 1994Stajm Adl 12 Kasın 1993 14 ocat 1994 1Nisan 1994

İç Hastalıklaıı IV III

Çocuk Sağ.ve Hast. II IV III

Radyoloji,Ge n.Cer
Kalp Damar Cer. III Il lV

Adi Tıp
Kadın Doğum lv III Il I

A- Radyoloji toplam staj süresinin ilk 2 haftasında, Genel cerrüi ve Kalp - Damar
Cerrahisi kalan 7. haftada yapılacaktıı. Stajyerler 6 hafta Genel Cerrahide, I
hafta Göğils - Kalp - Daınar Cerrüisinde eğitim göreceklerdir. Staj sonunda
Genel Cerrahi ve Göğüs - Kalp - Damar Cerrüisinde ortak snav yapılacaktıı.

B_ Adli Tıp toplam Staj süresinin ilk 3 Haftasında, Kadın - Doğum kalan 6
haftasında yapılacaktır.

STAJ soNU SINAVLAR:
Staj sınavları Stajtn son 1 velveya 2. güniilde teorik ve pratik olarak yapılacattıı

DÖNEM ry STAJ BtJTÜNLEME SıNAI.LAR|

Saaı :9.00

Saat:9.00

Saat: 9.00

Saat: 9.00

Saat:9.00

saat:9.00
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l

İç Hastahkları

Çocuk Sağlğ ve Hastalıkları

Genel Cer. ve Göğ. Kalp Dam. Ceı.

Kadın Hastalıklaıı ve Doğum

Adli Tıp

Radyoloji

3 Eylül 1994

8 Eylü 1994

7 Eylnl 7994

6 Eylnl 1994

2 Eylıdl 1994

1 Eylül 1994



c. ü. TIP FAKüLTESi lgg3j194 EĞiTİM REHBERi

DÖNEM v



c. ü. TIP FAKÜLTESİ :-|i(/3-:-|9g4 EĞiTİM REHBERi

1- Kırü tansı, Sınıflandırılnası, r§rık belirti ve bulgularr Kınklarda ilk yardım

ve genel tedavi prensipleri, rsrü iyitişmesi devreleri ve eüileyen faktörler,

Kırık kompükasyonları.

2- Doğuştan kalça çıkığ.

3- Omuz kuşağ kırık ve çürkları, Yumşak doku travmalan

,t- Omuz eklerıinin patolojileri, Omuz çıhğ, Humerus kıııkları,

5- Diısek eklemi, Ön kol kır*ları (eklem içi ve eklem dışı krr*laı),

6- El bileğ kırık ve çılürkları, El kıı* ve ç*rkları,

7- Postii,rel hastalıklar, Skolyoz.

8- Üst ekstr€mite konjenital anomali|eri, Tortikollis spine bifid4 Akondropla

zi, Osteogenezis imperfacta atlopripozis multiplek congenita,

9- Alt ektremite kongenital anonilerden D, Çaıpık ayak, D, Coxo vaİA D,

Diz çıkrğ, D. Metatarus.

10- Omurga krıık ve çüüları, Pelvis krııilaıı,

11- Travmatü kalça kıığ, Femur boyun ve uıolanterik kır*ları, Cisin ve alt uç

kırıklarr.

12- Diz yaralaımalan, Meniskils Ftüarı, Tibia kıı*ları, Ayak bileğ ve ayak kırü

ve çıkıkları.

13- Epifi z hastalıkları.

1zl- Poliomiyelit.

15- C. P. obstitrikal paralizi ve diğer nörolojit hastalıtlar,

16- Periferik sinir, Tendon yaıalanmaları V, İK ve T, A comp, sendromu,

17- Kemik ve eklem enfeksiyonlaıı,

18- Osteoartikü|er tüberkiiılodar,

19- Çocuk krrülan.

20- Kemik tümörleri.

21- Alçı uygulamaları.

22- Ameüyathane pratik

23- Röntgen saati + genel tekral,
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C. Ü. TIP FAKüLTESİ 1993-|994 EĞİTiM REIfiERi

1- Derinin histopatolojisi ve Elementleı lezyonlaıı.

2- Meteria Medica.

3_ Derinin fizyolojisi.

4- Veneriyen hastalıklaı,

5- Maıtar hastalıkları.

6- Deri til,nıörleri ye Prenkanseroz deri hastalıtları.

7- Urticaria.

8- Lepra, Deri j[bc. .-

9_ Derinin bakteriyel hastaİklaıı.

10- Allerjik dermatodar.
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c. ü. TIP FAKüLTESi |993-1994 EĞİTiM REHBERİ

1- Nöroanaıomi ve lokalizasyoo.

2- Nörodiagnostik yöntemler.

3- Serebrovaskiiıler hastal*laı.

,l Epilepsi.

5- Koma.

6- Demans,

7- Perifeıik nöıopatiler.

8- Myopatileı.

9- Ataİsiler.

10- Tremor.

11- Vergito.

12- Başağısı.

93

,Eı



C. Ü. TlP FAKÜLTESi |993-7994 EĞiTiM REHBERi

1- Fizik tedaü lehabilitasyon kavramı.

2- Fizik tedavide kullanılan tedavi yöntemleri ve fiziisel ajanlaı.
3- Hemipleji rehabilitasyonu.

,t Parapleji rehabilitasyonu.

5- Romatizmal hastalıkların genel özellikleri ve sınıIlandr ması.

6_ Romatoid arthritis ve rehabütasyonu.

7- Ankilozon spandilitis ve rehabilitasyonu.

8- Dejenerativ osteoartritis ve rehabilitasyonu.

9- Ortopedik ve travmatolojik hastalıklaıın rehabilitasyonu.

10- Bel ağsı sendromu ve rehabilitasyonu.

l1- Periferik facial paıalisiler ve rehabilitasyonu.

12- Nonartikiiler romatizmalar ve rehabilitasyonu,

13- Poliomiyeütis ve rehabilitasyonu.

14- Cerebral palsy ve rehabilitasyonu.
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c. Ü. TıP FAKüLTESİ 1çf/3-|94 EĞrrfor REHBERi

1- Pskiyatriye giıiş, Tarihç.

2- Rü sağlığ kavramr.

} Pskiyatride sınıfl ındırma.

a Pskiyatrik bozuilui.larm tipii işaıet ve betırtileri.

5- Hasta _ Hetjm ilişkisi.

G Rubsal gödem-

7- Güdiiüemeli davranş.

8- Engelleme, Çatr§ma, Anİsiyete.

9- Benliğin savun ıa &|zenelleri.

10- Psüanaliü kuraın (ruhsal agıt).

11- Ruhsal - Cinsel, Ruhsal - Sosyal gelişiın dtınemleri.

U- Şizofrenit bozuiluitaı.

1} Paranoid bozukluilar.

1ıl- Affektif bozukluklaı.

15- Nevrotü bozutluklar (Bunaltı boz., Panik boz., Fobik boz,, Obsefik kompul-

sif boz., Konversiyon boz., Somatoform boz., Hipokondriazis, Disse,siyatif

bozuklu}|ar).

lG Organik mental bozukluklaı.

17- Çocıitü çağ ruhsd bozuilülan.

18- Acil psikiyatri.

19- Genel trpta psikiyatri.

20- Antipsikotikler.

21- Antidepresifler.

22- Antianisiyete iladarı.

23- Lityum tuzlan.

2zt- EKT (e lektrokonviiüsif tedavi).

25- Psikoterapiler (bireyse! gıup, aile).

26- Davran§cı teknikler.
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C. ü. TüP FAKüLTESi 7y)3-I994 EĞİTİM REHBERİ

1- KBB muıvçnc \,ııııl,:nıleri,

2, Dış kulali vıı]u haı,iı]ıklaıı

3- Akut ve kronik orta kulak enfcksiyonları.

4- iltihabi -ııl,jcn kooıplikasvonlar.

_5_ ()KI], i)tosl:Icro,,. Prcsbiaİuzi, Akustik 1ravma, C)toıoksisite.

6_ Prclinguistik döncnı işitme kayıplaıı rc Kongeniaal kulak malformasyonları.
7_ Denge fizyolojisi.

8- Ve rtijinöz hastalrkları (Meniere Hast., Vertibüler Neuritis, BPV, Tempo-
ral kemik fraktürleri. t abirentit, Aİustik neuıoma).

9- Akut ve kronik rinitler, Nazal polipler.

10- Sinüzit ve komplikasyonlaıı.

11- Epistaksis ve Septum daviasyonlar1

12- l-aıenks hastahkları

1} Trakeostomi.

14_ Nazofarenls hastalıkları (Ad. hip., Anjioİibrom, Nazofarenİ Ca).
15- Orofarenks hastahkları ( A. ve Kr., Tonsillit, Komp|ikasyonlan,

Tonsillektomi).

16- Oral kavitenin mukozal lezyonları.

17- Tükük bezi hastahkları.

18- Boyrında kitleleı ve a},ürtcı tant ilk€leri.

19- Fasial paıalizileı.

20- Maksillo - Fasial travmalar.
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c. ü. TIP FAKüLTESi 199T7994 EĞİTiM REIBERı

1- Göz anatomisi.

2- Göz muayene yöntemleri.

} Refraisiyon kusurları.

,l- Kapat hastalıklaıı.

5- Konjonktiva hastalrtları.

6- Göz yaşı yollaıı hasta.Iıkları.

7- Kornea hastalrkları.

8- Orbita hastalıklaıı.

9- Katalakı.

10- Uvea hastalıkları.

11- Glokom. _

12- Şaşılıilaı.
13- Travmalar ve göz içi yabancı cisimleri.

14- Dekolman ve göz içi tümörleri.

15- Optik sinir hastalıkları.

16- Sistematik hastalı}lar ve göz buğüarı
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1- Nörodiagnostit Yöntemler

2- KİBAS ve Serabral Herniasyonlar

3- İntrakranial Tümörler

zt- Spinal Tiiunörler

5- Spinal Kord ve Kauda Equinanın Benigı Ekstradural Basılan

6- MSS Daııarsal Hastalrklan

7- Kafa Travması

8- Spinal Traımalar

9- Periferik sinir kesitleri ve Tuzak Nöropatileri

10- MSS'nin İnfeksiyöz ve Paraüteı Hasta_lıkları

11- Stereotaktik-Fonftsiyonel Nöroşirii,rji, Epilepsi ve Ağn Cerrüisi
12- Hidrosefali-Dğumsal ve Ge§imsel Aıomaliler
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1- Se mptomatoloji

2- Üriner sistemin muayene yöntemleri

3- Konjenital tiJbrek anomalileri

,! konjenitat alt üriner sistem anomalileri

5- Taş Hastalıp -1

6- Taş Hastalığ -2

7- Ürineı sistem Radolojisi

8- Böbrek Tümörleri

9- Mesane ve diğer Ürotelyal tiirnörleri -1

10- Mesan€ ve diğer Ürotelyal tümörleri -2

11- BPH

12- Prostat Tiiurıörleri

13- Testis Tümörleri

1.1- İntraskrotal kitleler

15- Nonspesifik Enfeksiyonlaı -1

16- Nonspesifik Enfeksiyonlar -2

17_ GÜs Tbc

18- Seksüel geçişli hastalıklal

19- GÜS Travma -1

20- GÜs Tİavma -2

2J.- Obstrüksiyon ve Staz

22- Erkek Seksüel fonksiyonları

23- Erkek seksüel disfonksiyonlar

2,1. İnmemiş Testis

25- İnfertilite

26- Ürineı Diversiyonlar

27- Vezikoüıeteral Reflü -1

28- Vezikoüreteral Reflü -2

29- Reno-vasküler Hiperlansiyon

30- Wilm's Tümörü
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l- Aıesteziye ğiş
2- İnhalasyon anestezisi

3- İüalasyon anestezik ajaıları
4_ intravenöz aıestezisi

5- l,okal aıestezi

6 Spinal ve Epidural anestezi

7- Endotraieal entübasyon

8- Kaıdiyo - pulnoner Resiisitasyon

9- Anestezi Komplikasyonlan

10_ Soluıum Tedavisi

11- Ağn tedavisi

12- Preopeıatif hasta değerlendirıne

13_ Sinir kas bloğu

1,t- Suda boğulııa ve zıhirlenmeter

15- İntraoperatif sılr tedavisi

16- Kan transfüzyonu
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C. U. TlP FAKULTESI 7993-1994 EĞiTiM REHBERi

13 HAZIRAN
14 HAZiRAN
15 HAZiRAN
16 HAziRAN
l7 HAziRAN
2(l HAziRAN
21 }IAZİRAN
22 HAZiRAN
23 HAZiRAN
24 I{AZiRAN
27 HAZiRAN

1994

1994

|994

1994

19p4

|»4
l994
1994

1994

1994

I994

1993 - 1994

GOZ Aıabiliıı Dü
K . B. B Anabilim Dalı
ORTOPEDİ Anabilim Dalı
DERMATOLOJ İ Anabiliıı Dalı
ANESTEzioLoJ| 4p§ilim Dalr

FTR Anabilim Dalı
NÖRoLoJi Anabiüm Dalı
NÖRoŞiRÜRJi 411§ilim Dalr
iNTANİYE 4g2[itim palr

ÜRoLoJi Aıabi]im Daİ
PSiKiYATRİ Anabilim Dü
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C. ü. TIP FAKÜLTESi |w3-1ç94 EĞİTiM REHBERi

Dönem VI. oniki ay siiüıe ile mezuııiyel öncesi internlik (Aile Heli,nliği) eğtimi
görüı. Bir yllık eğtiın sii,ıesi içinde iıternler aşağda göslerilen klinil dallanndn
denetim altmda aktif olarak verilen görevleri yapmakla sorumludurlaı.

Başlangıç: 1 Temmuzl993 Bitiş ; 30 Haziran 1994

Staj yapılan bölüm Süıesi

1. Acil Cerrüi
2. Çocuk sğlrğ ve hastalıiları

3. Kadıı hastalıklaıı ve doğum

4- İç hastalıilaıı

5. Kusal hekimlii

6. Psikiyatri

7_ Elektif

2ay

2ay
2ay

2ay

2ay

lay
lay

Toplam 12 ay

ı _ AclL CERRAHi

İnıern doklorlaı Acil Serviste acil hastalarla bi:zat ilgilenirteı. Acil Servise gelen
hastaya ilk müdahaleyi yaparlar ve müşahadeleriıi alıılar. Daha sonıa hastanın
ilgili olduğu servisin konsultasyonuna vakay takdim ederter. Acil serviste 24 saat
süre ile ntibet tutarlar. Mütaıip 24 saat istiıahat ederler. Yine iki aylrk stajları
süresince kendilerinden Acil Hastaitlarla ilgili en az bir seminer hazrlamaları
istenir. Acil Cerrahi stajının 1 ayı Aci| Serviste, 1 ay Cerrahi kliıitlerinde yapılır.

2 - çocUKSAĞLrĞrvE HASTAL| KLARI

Bu Anabilim Dalında İntern hekimler pediatrit acil, İntaıiye, Yeni doğan
servisi, Pediatri servisi ve polilCinik çalışmatarına aktif olaıak katt]ular. 16 yaşın
altındaki tiim acil vata]arın ilk acil mi§üadeteri intern]er taraindaı alınrr ve
konsültan hekime dan§ılır. Poliklinikte ve acil serviste yaklaşık ola_rak bir ay
kadaı görev verilir. İnternleı ayrıca servis nöbeti futtuıuluı.

1o,1



c. Ü. TIP FAKÜLTESİ 1993-1994 EĞiTİM REHBERi

Yutanda ti görevleri dşında vata 6}dimi, setıinerler ve tonferanslar,
Rontgen ve pdtoloji topİantıtatına katılırtar.

3. KADıN HASTALIKı"ARI vE DOĞUM

lki ayl* staj süresinin yailaşü olarak 3 _ 4 haftası poülılini} çalşııasç 3
haftası serviste aktif olarak hasta baiımı, 1 - 2 haftası da travay odasmda dğun
takibi şeklinde geçmekıedir.

Klinik çüşnalaıı dışında nöbetlere kalan internler, seniner hazırlana ve
seniner dinleıne, mekale saatine iştirak etme, konsii,ltasyonlaı ve vaia taidimlerine
katılma gibi görevleri üstleniıler.

4. İç HAsTALlKrnR

lnternler klinik ve polikliniğinde çalşoalaıa katıtıılar. Aİtif olaıak servis
çalşma|aıı dşında gece nöbetine katılırlar. Ma*ale saati, vata tatdiml rongen ve
patoloji saati, seminer ve konferanslara katılular ve gerekirse buralarda altif olaıai
görev alırlar.

5. KIRSAL HEKİML|K

Halk Sağ|ığ Aıa Bilim Dalı Başkanlığ denetiminde, intern tğenciler iki ay siire
ile kıısal hekimlik stajini yapar. Bu siire zarfında iğenci, bir sağ|ıl< 6gPo6u 1uÇ.
İntern dokorlar;

a)- Ocai çaişmalarına katüılar ve }endi|erine verilmiş olan internlii
dosyasındaki prograııı uygular.

b) Ocak hekimi, bölge başkan1 hastane uzmanlaıı ile gerekli konuları taıtrşıılaı.
c) Devamlı olaıai bir sağlık ocağnda kalrrlar.
d) Biliın dü öğetim üyeleıi ile tarttşmalara katılıılar, seminerler hazırlaılaı.
e) Halk Sağğ ile ilgili konularda bir ça\ma ıaporu ve aıaşürmayı bilinset

kurallar çerçevesinde hazularlar.
f) Her hafta sonu saha çüşmaları ve aiademik çalışmalaıa i\kin konuların

talt§ d,ğı Aıa Bilim Dalı toplantısına katrklaı.
g) AdIi Hekiolikle ilgili oIarak bilgiteri ve bu arada geçici ve kesin rapor

yazma)a öğğnirler.
Her intern doktorun bulunduğu sağlık ocğnda S haftaik sii,renin sonunda

çalrş.u sonuçlaıı sorumlu eğtim yönetickine testim edilir. Dos-yalar intern
hekimin eğtiminden sorumlu hekimi ve Arrabiliın DaIr Baş|çanhğnca değerlendirilh.
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6. PSıKIYATRı

geçiriİler.

7. ELEKTIF

|gg3jr94 EĞrriM REHBERi

Aile hekimliğ içinde 1 aylık bir dönemi kapsar, Bu bir aylıt staj döneminde

internler klinik nöbetlerine katürlar. serviste yapılaı vaka toplarıtılalı ve hasta

vizitlerine katı-lırlar. kendileri bizzat hastalaıı hazırlarlar, seminerler

hazırlaılar. Stajlaıının ortalama olaıal yarısını poliklinikte hasta muayenesi ile

1 aylık bir staj dönemidiı, Elektif staj, intern öğencilerin istediğ bir dalda

yapabilmekle birlikte ilgili Anabilim Dalınrn ve koordinatörliiğtin görı§ü

ıın-*,uarr. Elektif çalışma bütiin Ana Bilim Dallarından birinde

,*J'*"Un birlikte, öz-ellikle aşağda göstğrile n Anabilim dallarından

birisinde yapılabiür.

- Anesteziyoloji Anabilim Dalı

- Dermatoloji Aıabilim Da]ı

- Genel Cerrahi Anabilim Dalr

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

- İç Hastalıkları Anabilim Dalr

- K. B. B. Anabilim Dalı
- Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dü
- Psikiyatri Anabilim Dah

- Radyodiognostik Aıabilim Dah

- Halk Sağlığ Anabilim Dalı

- Üroloji Anabilim Dalı

- Nöıoloji Anabilim Dü
- Nöroşirürji Anabilim Dü
- Göz Hasta,lıkları Anabilim Dalı

- Çocuk Sağlğ ve Hastal*]arı Anabilim Dü
- Kadın Hastalıklaıı ve Doğum Anabiüm Dalr

- Patoloji Anabilim Dalı
- Göğüs - Kalp Damar Ceırüisi Aıabilim Dalı

- Göğüs Hastahkları Anabilim Dalı

- Klinik Biyokimya

- Klinik Mikıobiyoloji

l09
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BÖLÜM I

ABıç

Mıdıle 1 - Bu yönetmelğin anacr, Cumhufiyet ii,ıiversitesine bağlı Fatiilte ve

yii,tsekokııllarda eğtin, iığetiıı ve snavlarda uyıdacai ortai ilieleri saptanattrr,

Çıımhufiye1 Üniversitesinde uygulanan eğtin, öğetiın ve sınav esasları 25,-7 Sıylh
yilk.eköğetim xduıu ile bu yönetnelik hiiıhinlerine tabidh.

(ıpsım

Mıdıle 2 - Bu yönetmeük hil*tlmler! Cumhuriyet Üniversitesiıe bağlı Fak'üte ve

Yiiksekokullan kapsar. Tıp Fakiiütesi "Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğetin ve Smav

yönetmeliğ,nde gerekli agılana bulunmayan lıonıılarda bu yönetmelik hiiıkii,mleri

uygulaııı.

Tııım|ar

Madıtc 3 - a) Ön l-isans : Ortaöğretime dayalr en az 4 yanyllık bir programı

Lapsayan, ara insan gücü yet§tirmeyi amaçlayan veya bir lisans progıammrn ili
kademesini oluşturan yiiüsektğetindir.

b) Lisans : Ortaöğetimğ dayü en az 8 yanyllü ya da ön lisansa daya\ eı az

4 yarıyllık bir programı kapsayan yiiü<seköğetimdir. Tıp Faiültesinde ise eğtin-

iğetim 6 yl olup, yii*sek lisans diizeyindedir.

c) Yükeköğetim kurumlaıında ikinci iğetim, normal örgiin iğetimin biıimini

takiben yapılan örgrin öğetimdiI.

BöLüM II

Xıyt ye Kıbul

Mıddc 4 - Öğencilerin üniversiteye kayıt ve kabiiüeri içiı aşağıdaii koşullardan

birinin gerçptleşmesi gerekir.

a) Ö6enci Se§ıne ve Yerleştiıme Merkezi tarafından diizenlenen merkezi

smavda yeterli puan al,n,ş olmai.
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b) Yabancı uyruklu öğenciler için ÖSVl,r taıaflndan açılaı sınavı kazanınrş
olmak,

c) Ön kaytla öğıenci kabulünde yeterli puaıa sahip olmak.
d) Yatay ve dikev gcçiş|crde gerekli koşullara sahip olmak.

Kayt İşlemleri

Madde 5 - Kesin kayıt işlemleri ÖSYM tarafından tespit edilen belgelerle yine
ÖSYM taıafından belirlenen esaslaıa göre yapılır.

Yalay Geçişler

Madde 6 - a) Cumhuriyet Üıiversilesine bağlı iğetiıı kurumlaıma, gerek bu
iiniversitenin öğetim kurumlarındaı, gerek başka iiniveısitelerden yapılacat yatay
geçişler, yüriirlil&teki "Yüksektğetim Kuıumlaıı Arasındaki Ön Lisaıs ve üsans
Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslanna İlişkin Yonetmelik" esaslarına göre diızenleniİ.
Aügeçn yöDetmelik hükümlerinin uygulanabilmesi için, her fakiilte ve yiiüsekotul
kuru|u taıafından belirlenen kontejantar, ders y|ının başlanasndan en geç bir ay
önce Rekıörlüğe bildirilir.

b) Meslek Yüksekokulu mezunlarından her programrı en başarılı i|k Vo |0'u
başaıı notu oıtalam a|arı en az 70 olınak kaydı ile neslekleri ile ilgili bir datda lisaıs
diizeyinde bil iğetim progranına yil,riiırlilılae olan "Meslek Yii,ksekokullan
Mezunlaıının Lisans Ögenimlerine Devamları Hakiında Yönetmelit" hii&iimterine
göre dikey geçiş ile öğenimlerine devaın edebilirler.

BöLüM IrI

Egitim ve Öpıtim Esastan

Madde 7 - Fakülte ve Yüksekokullarda, ilgili kurulların karaİları ve Rektörlüğiin
onayı ile Yükseköğetim Kurulunun (YÖK) saptayacağ ilkeler çerçevesinde,
örgiiı, yaygn ve açık öğretim ile her türlü eğitim ve öğetim yapılabilir.

Üniversitenin Açılış Tarihi

Madde 8 - Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüsekokullarda ğtim
_ öğetim her yıl Ekirn aynın ilk haftasında ve Üniversite Sğnatosunun belirleyecğ
biı günde akademik törenle başlar. Ancak, Tıp Fakiiıltesinde eğtim ve öğetiıne bu
tarihten önce de başlanabilir.
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Eğİtım ve Öğrctİm Dönemleri

Madde 9 - Eğitim ve iğetim dönemleri, gii" ya.ry,i ve büar yarr 1ılı olmal
üere iki yarıyıldan oluşuı. Her yany| 70 eğtin _ tğetim gii,niiıden az
olmamak üzere her ders plr başında Üniversite Setralosu taıafından belirlenir.
Cuınaıtesi, pazar ve resmi tatil günleriyle yarı yl sonu, yıl soDu ve bütüDleme sıDav

günleri, bu sürenin dışındadır. Güz yanyl bitiınindeki sııavlardan sonra eğtim
ve öğetime en az bir hafta ara verilir. Her falüte ve yüsekokul, yıllık eğtim -

öğetim ve sınav takvimiıi yetkili kurullarıoda kaıaılaştııaıak, o yIıı Eyliiıl ayı içinde
Rektörlüğe bildirir. ikinci iğetim ve farklı stajgereksiniıri olan öğitin _ iğetim için
ayrı akademik takvim Senato kararıvla düzenlenebilir.

Eğitim ve Öğrtıim Sürcleri

Madde l0 _ Yükseköğeıim Kurumlarınd4 iiğenim yapan tğenciler iki yıllık ön
lisans programını a yldE a yllık lisans programını 7 ylda, 5 yllü eğtiın programnı
8 ylda 6 yllık eğilim programmı da 9 ylda taınamlamak mrundadır. Ancak bu
süreler sonunda; kayth olduğu iiğetim kurumundan mezun olabilmek için 5 dersten
başarısız olanlara 4 yarıyl (sınrf geçme e§asına göre öğretim yapılan kuıumlarda 2

öğetiın yıIı), 3 veya daha az detsten başarsız olanlara ise sınrrsz, başarsız
olduklan derslerden adacak sınavlara girme hakkı tanınır.

Bunlardan uygulamü, uygulaması olan ve da-ha önce alrnmamış dersler
drşmdaki derslere devam şartr aranmaz. Aglacai sınavlar4 üst itste veya aralıtlı
olarak toplam üç eğim - iğetim plı hiç ğmeyen öğenci, sınırsız sınav haikndan
vazgeçm\ saylır ve bu haktan yaraılanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yliçi ve yılsonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükiimlere uygun biçimde yerine
getirmedi-kleıi için irğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir
dersten, aıasınflarda ise en fazla üç dersten başarsu olan öğencilere üç 1rl içinde
kullanaca-kları üç sınav hakkı vcrilir

öğretim Diri

Madde 11_ Üniversitede deısler Tiirkç olarak verilir, Aıcai dil ve

edebiyatlaıla ilgili bölüm ve aıabiim dallarında dersler, gerekli göriiıldüğü ölçüde
ilgili yabancı dille verilebiliı.

Ögretim Blrlmi

Madde 12 . Üniversitede dersleı kuramsal ve/veya uygulanü olaıak yiiııüttiüii'r.
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Oğetim birimi kedidir. Bir yarıyılda, haftalü deıs programında yer alan
kuıamsal derslbıin her saati 1 kredi, laboıatuvaılarrn 4 saat kadarı 1 kredi, 5 - 8 saat
arası 2 kredi; problem çözümü, arazi çüşmaları, bitirme tıdevi / tezi ve proje gibi
uygulamalt çalışmalaruı 2 saati 1 kredi olarak değerlendiriliı. Biı ders hem
kuramsal, hem de uygulamalı çahşmay içeriyorsa, bu iki tür çal5ma için
hesaplanacak kredilerin toplamı, o dersin kredisini oluşturur. Toplam mezuniyet
kredisi, her faküIte ve yüksekokulun kendi yönergelerinde belirtilir.

BöLüM Iv

Öğpenci Statüteri

Madde 13 . Üniversitede tam zamaü öğrencilik esastr. Bir öğencinin haftada
alacağ derslerin süre olaıalç toplamı 36 saati geçmez. Ancai, Meslek Yii*sekokul-
larının Yükseköğetim Kurulu - Dünya Bankası Projesi kapsamındaki bölilmlerinde
kayıü irğenciler için, devamını a.ldğ ders veya derslerin en fazla 4 saati bu sii,renin
d5ında lululur. Öğenciler her yarıyıVyıl başında ders programlnı yaparken, öıce-
likle geçen yıllarda başaıısız olduklaıı dersleri, daha sonıa danrşman,,,,n önerileri-
nide göz önüne alarai, o yarıylda / ylda açıIıp alabileceği dersleri .Ders Kayt Fişf'
ıe yazar. Ders kayt fişinin, haıç makbuzunun, ders kaytlarınm ve gerekli göriiılen
dğer belgelerin, akademik takvimde beliıtilen siiıre içinde ilgili yerlere teslim edil-
nesi zorun]udur. Bu işlenıleri ilğli yönetim kurulunun kabut edeceğ bir öziiırü ol-
maksızın zamanrnda bitirmeyen öğencinin başvurusu kabul edilmez,

Mazereti kabul edilenler, kaydını yaptııdığ tarihe kadaı devamsız sayılrr. Ögen-
ciler, heı yarıyl baştnda kayüt yenilemek zorundadır. Kay( yenilemeyen öğenciler o
yarıy| l yıl, eğitimc devaırı edemezler ve bu süre, eğitim - öğetim süresinden sayılır.
Öğenciler kayıt yaptlkları sınıftn üst sınıf]arından ders alamazlar.

Özel Ögrenci

Madde 14 - En az lise mezunu olup, belirli konulaıda bilgilerini arttırmak is-
teyenler, ders sorıımlusu ve iigili birim yöneticisinin uygun görüşü ve yönetim ku-
rulunun kararı ilc, her yarıvılda ençok iii derse özel öğrenci olarak ğebiliıler. Bu
öğencilere, not, ı(redi ve diploma verilnez; ancak istendğ takdirde izle.liğ dersleri
belirten bir belge veıilebilir.

Dersler

Madde l5 - Dersler, bir yarıyl veya iki yaııyıl süreli olarai düzenlenir. Fa-
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külte ve yüsek okul kuıulları, Yiits€köğetim kurulu taraindan her yanyıl için tes-

bit edilen derslere ve belirlenen ilkelere göre, prograıılaıına koyacakları deıs ve

uygulamaları, ayrıca haftaik progriima bağlamayp sii,ıekli okutulacak derslerle uy-

,Ju-" ," stajİarla ilgili diizenlemeleri yapabilirler ve Rektörlü onayna sunarlar,
-Bunun 

dışında dersler için ayıı önkoşul belirlenmesi yönergelerle diizenlenir,

I)anışmaolar

Madıti 16 - Öğencilere, eğtim ve iiğetim konrılannda kaışılaşacakları problem-

lerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders ylr başlamadan önce bölil,m başkanla-

.rorn İur,l, önerisi göz öniine alrnaıak fakülte dekanr ve yii&sekokul müdürü onayı

ile ilgııi bölümiim öğetiın elemanlan aıasından dan5maıtar görevlendirilir,

junrş-"ol"rın lOrevlerine ilişkin ilkeler, Fakii,lte, Yütsekokul tarafındaı aynca

belirlenir.

Devan Zorunluluğxı

Maıtde 17 - a) Folklor veya Spoıt( Kültürel ve bilinsel faatiyetler gibi alanlarda

üniversiteyi temsil eden aiğenciler hariç, her iiğenci, kuramsal ders|er|ıı en az Vo

70'ine, uygulamaların eı az Vo 80'ine katılma* mıundadır, Bu koşulu yerine

g"ti.-"y"n iğenci, o deısin yanyıl / ylsonu ve bütiinleme srıavına giremez,

İu."-""l ve uygulamü krsımlarr aynlmayan dersler, devan yukiimlilüuğü aEsındaı

kuramsal dersler gibi değerlendiiliı,
Ders sorumluları ad okuyarak, imza toplayarak ya da uygun bir başka yöntemle,

her ders için yoklamaları yapar. Bu yoklama en az iki yıl saklanır,

b) Bir öğenci almış olduğu her hangi bir mesleki seçmeli dersten başansız

oldugu t*aira" , isterse bunu izleyen yılda ilgili yönetim kurulunun karanyla yerine

başka bir seçneli ders alabilir.

izln

Madıle lE , Yükseköğrcnim Kurulunun 83,36,363 saylı karan ile belirnenen

haklı ve geçerti nedenler sebebife öğenime devam edemeyecek öğenciler,

yunylro ilk iki haftası için başwrdukları takdirde, ilgili Faküte ve Yüksekokul

yOo"ti. ku.ulro"u bir veya iki yanyl izinli saylabitirler, Öğenciıin daha önceden

kabul edilebilir haklı ve geçrli nedeni devam ediyorsa, ilgili yönetim kuıulunca

tekrar izin verilebilir; ancak bu izin, iist üste iki defadan fada olamaz, öğencinin

ınazereti nedenife izinli olduğu bu siııeleı, eğitin - iğetim süıesine dahil edilmez,
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Sınavlar ve Başan Notu

Madde 19 - a) Üniversitede başarı, dersiı özeüğine gore yazılı, sözlü ya da
uygulamah ulaıak yapıIan sınavlaı ile saptanr-r. Varsa staj, proje, bitirme tezi ve
diploma ça\ması gibi özelliğ olan çalışmataı, ilgili bt lüm veya anabilim dalrnca
değerlendirilir. Dönem sonu snavları her yarıylın sonunda, iki yarıylı kapsayan
derslerin sınavları ise, tıahar yarıylrnın sonunda yapılır.

b) Her deıs içiı, hcr yaıryılda enaz bir aıa sınav yapıIrı. Düa faz|a sınav
yapılrrsa bunların aritmetik ortalaması alrnır. Aynr sınfta bir giinde birden faz|a ara
srnav yapılamaz. Ara sınav sonugları, sınavlann yapıtdrğ tarüten itibaıen iki hafta
içinde duyuulur. Ara sınava giımemiş olanlaı, mazeretini eı geç 7 gıln igndc
Pgf,anlığa veya Yilksek okul müdiirlüğiuıe başwrarak bildiımek zorundadır. Bu sil,re
geçtikten sonra yapılan başvurulaı kabuI edilmez. Mazeretıeri yönetim kurutlarınca
geçerli bulunanlar, Dekanhkca (Yüksekokul|aıda Müdürlii&çe) tesbit ve ilan edilen
tarihte mazeret smaıına alınırlaı. Sağlık kurulu ya da doktor raporu §unulması
devan yüiiımliiıliiğunü ortadan kalürmaz. Ancak yönetin kurulu karan ile
öğencinin raporlu bulunduğu silre içiıde ğemediği aıa sınav hıtlaıı sak|ı kalı..

Folklor, sporğ kütiiırel ve biliınsel faaliyetler gibi alaılarda ilııiversiteyi temsil
eden (ğenciler, faaliyetleri srasında giremed,iileri ara sınav, yanyl / yılsonu sııavı
ye bütünleme sınavlarına Fakiiüte ve Yüksekokul Yönetim kuıulunun beliıleyeceğ
tarihlerde ğerler.

c) Bir dersin sınaıııa girebilmek içiı:
_ O derse kaptlı olmak,
- o derse devam etmek
- O dersin uygulamalarrnı başaıı ile tamamlamak gerekir.
d) Yarıyl / ylsonu sınavlannda başarsız olan tğenciye, a)mı srnav döneminde

olııak kaydıyl4 başarısız olduğu heı ders için bir bütünleme snav hatiı tanını..
Yarıyıl / )nlsonu ve bütünlome srnavlarınrn sonuçları son sınavı taiip eden hafta
içinde ilan ediliı.

e) Başarı notu, Tıp Fakültesi d4ındaki Fatiiılte ve Yii&sekokullarda, ara $nav
notunun 7o 40'u ile yarıyıl / yılsonu notunun Vo ü1 loplaıarak hesaplanıı. Ancak
yrıyıl / yılsoıu ve büıuııüemc sınavından en az 50 almak şarttu.

1) Yarıyıl / ylsonu veya bütünleme sınavı sonunda bir dersten başani say|mak
içiı, bu şekilde hesaplanan noturı, en az 50 olmas! şaıttıı.

g) Uygu|anatı derslerin değerlendirilmesi ve uygulana notunun ba§aıı notuna
katİısı ilgiü yöıetim kurulunca belirlenip Rekıörlii,k oluru ile uygulanıı.
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h) İki yarılıl devam eden derslerde, yapılan aıa sınavda alınaı notlaıın

ortalaması, o dersin sınav notu olur.

ı) Atatil,ık ilkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleriıin

değerlendirme işlemlerinde (d e ve f) bendi hükiiuıleri uygulanır.

k) Beden Eğıimi yg Güzel sanatlar dersleri için ara srnav, yılsonu smavı

yapılmaz, Öğencinin y1 içindeki, derse devamr, çüşması ilğsi ve gösterdğ gelişme

gözönüne alınarak başarı durumu belirlenir. Başaıısz olanlar dersi tekar ederleı.

l) Bir dersin, kayt devaın, uygulama, srnav veya bütünlğme şaıtlarından birini

yerine getirmeyen öğrenci, o dersi tekar eder. Öğenci bir deısin tekannda;

- Derse kayıt yaptırır.

- Devam şartınn yerine gelirmemişse, derse devam edeı.

- Başarısız olduğu uygulamalara katılır.

- Açılacak sınavlara giıer.

Tekrar edilen derslerde o dersin başarı notunun hesaplanrıasında, dersin tekıar

edildiği dönemdeki ara sınav notunun katlosı dikkate alınıı.

Slnavın Duyırulması

Madde 20 - Yanyl içi ara sınav tarihleri, dersler başladıktan sonra 30 giiı
içinde, ilgili biilümlerce; yarıyl sonu ve bütiiınleme sınavlaıının yapılacğ giio, saat

ve yer enaz bir hafta önceden ilgili Fakülte Dakan|,ğ ve Yüksekokul Müdii,rlügii,nce

öğencilere duyurulur.

Sınavda kopya yapan ya da kopyaya yardım edenler ile sınav kğılının
incelenmesi sııasında kopya yaptığ ya da yaıdım ettiği anlaşılaılar, o sınavdan "sıfır"

alarak başaısız say,ılırlaı ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

Her türlü sınav ewakı, en az iki yıl saklaırı.

NotIır ve DeğlerIendirme

Madde 21 - Başarı notlaıL 100 üzerinden verilir. Başarı notunun kesir[ çıl«nası

halinde, notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlaff.

Ayrıca notlar, istenildiğinde derecelerle de ifade edilir.

NOT DERECESi ANLAMI

85 _100

65_84

50-64
0-49

Pekiyi

iyi

Orta

Zayrf

Geçr
Geçr
Geçr

Geçmez
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Ders puanlan ve Akadtmik ortalama

Madde 22 - Bir deısin kredisi i]e dersten aiıan notun çarpımı o dersiı puaıııı
veriı. Öğenciniı FalrüIte ya da Yüksekokula kayıt yaptırmasında itibaıen aldğ ve

başardğ tüm derslerin puanlaıının toplamı, toplaün kıedi miktarına böliiııerek
"akademik başarı ortalaması" hesaplanır. Bölııe işlemi, viıgülden sonra fü basama.k
yiiırütüerek yapılıı.

Sınav Sonuçtanna lüraz

Madde 23 - Ögrenci sınav sonuçlan haikındaki yazlı iüaznı sonuçların
ilanından son a en geç 7 giln içinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders
sorumlusuna iletilir; maddi hata vaİsa gereHi not d;izeltmesi yaşıılr.

Kıyt Silme

Madde 24 _ Aşğdaki hallerde, iğencinin kaydı silinerek Faküte ve
Yiiü<sekokulla ilişiğ kesilir.

- Ek siireler sonunda dtsenimin tamamlanması veya trmrrnlrn2ıniyacığnrn
kesinlikle anlaşılması durumunda.

- Fatii,lte ve yiiüsekokullardan Eiaıma cezası alma durumunda.
- İkinci tlhetiırıe devam ede n öğencilerin ikinci tğenci kaü payını biray

içrisinde ödememe durumunda.

Yüsekiğetim Kurulunun 83\36\363 say]r karan ile haki ve geçerli nedenlerle
kayü silinme duıumuna dı§enlerin, haiları satlı tutulur. Budara, yönetmeliğn
başaıı ve devam koşullarına aiı hilkii,Elerini yeıine geıirmek iizere, gerekli siiıre
verilir. İli§iğ kesilme durumunda butunan (ğencilerin listesi, Öğenci İşleri Daire
Başkanlığnça, 1gili Faiülte Dekaniğ veya Yii*sekokul Müdialiiğüne bildir n.

Diplomalar

Madde 25 - Fakülte ve Yüksekokullar tarafından verilecek diplomalar, özel
işaretler, rentler konrnai ve ihvan beliıtmek kayüyla ön lisans ve lisaıs diizeyiıde,
Cum-huriyet Üniversitesinin bütiin ku-rumlarında müşterek olmak üere diizenlenir.

Diplomalanı Ön Yüzünde;

- Öğencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve nnm.rası,
- Ön lisaıs ve lisans düzeyinde bölümü, lisaıs dalr ve iinvanr,
- Fakiilteıerde Dekan ve Rektöriın, Yii(sekokullaıda Müdii.r ve Rektöriın

(Fakiiltelere bağIı Yüksckokullaıda Müdüı, Dekan ve Rektöriin) imzaları bulunur.
Diplomaya mezuniyet deIecesi yaz t]m^z.
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Diplomanın Ar*a Yüzünde;

- Doğum yeri ve tarihi, baba ad1 uyuğu, faküte numaras gib! iğenci kinliğiyle
ilgili bilgiler yer alır.

- Diplomalar iiğencinin mezun olduğu taıihten itibaren en geç 1 yıl içinde
diizenlenir.

Diplomalar seıi numarası ile Üniversite senato§unun tesbit ettiği şekilde
hazırlaıır ve soğuk damga ile mühüıIenir. Diplomalar haanlaırncaya kadaı
öğrenciye, istedğ taftdirde Öğrenci İşleri Daire Başkaı|ığnca hazulanan ilgili
Dekan veya Yüksekokul Müdüıünün imzasını taşıyan bi, 'Ç*§ Belgesi'' imza
karşüğ elden verilebilir.

Tıp Fakülesi üşında Faltülte ve Yükekokullarda, mezuniyet tarihi, sınavlano /
sınaıın bitiminin ertesi günü olarak beliıleniı. Tıp Fakültesi ile staj gerektiren
meslek yüksekokullarında ise staj bit;mini izleyen gün mezuniyet tarihidiı.

Diplomalar tğencinin kendisine yeya noterden vekalet verdiğ k§iye verilen
geçici mezuniyet belgesi ile değiştirilmek suıeti ile imua |1.şılığ elden verilir.
Diploma bir kez veriliı. Kaybedilmesi halinde, diploma yerine geçmek iizere,
zayiinden dolalı verildiğ beürtilerek, 25. maddedeki bilğ ve imzzları taşıyatr ba
belge düzenleniı.

BöLüM V

Madde 26 - Bu yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 17 Şubat 1993
taribli toplanhsında göıüşülerek kabul edilmiştiı.

Madde 27 - 2a.1.1989 tarih ve 20063 Resmi Gazete'de yayn.lalan ''Cumhuıiyet
Üniversitesi Eğitim - Öğre tim ve sınav Yönetmetiğ" yıiırii,rlükten kalalu.llmtştf.
Ancak bu Yönetmelik yüıüryüğe girmeden önce kaydolan öğenciler 28.1.1989 tarü
ve 20063 sa},ılı Resmi Gazete'de yaynlanan eski yönetmeliğe tabidir. Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Faiültesi eğitim - öğretim ve srnavlarda uygulanacak esasları
hazırlayacağ ayn bir yönetmelikle belirler.

Madde 2E - Bu yönetmelik L993 - |994 eğitim - öğetim ylı başından itibaren
yürürlüğe ğrer ve yürüılüğe ğrdiğ taıihte yeni kaydolaı öğencileri kapsar.

Madde 29 - Bu yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
yıiüİütiiür.
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BiRiNCi BöLüM

Amıç vc Eıpsın

Mııtde l - Bu yönetmeliğin amacı: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakiiltesi

öğencileriıin iğetim diizeyi, kabul ve çıkarılma şaıtlar! eğitim sii,resi derslere

devam, srnavların aç ması ve değerlendirilmesini bir bütüntü içiıde sağanaktır,

Kıpsım

Mad& 2 - Fatiiıltede uygulanan eğitin - iğetim ve sınav esaslaı1 547 saylı

Yilüsekiğetin Xaıunq Yiiüsekiiğetim Kuıulunuı ilgili ilke kararları, Cumhuriyet

Üniveı§itesi eğtin - iğetin ve sııav yönetmeliği ve bu yönetmeıik hii,tiiımlerine

tabüdir.

iKiNci BöLüM
EğtimSürcsi

Eğtİn Süresi:

Mııtdc 3 . Öğenci, 6 yıtlık tıp doktorluğu eğtimini en çık 9 yl<la tamanlanai

zorundadır. fucaı 9 yh sonunda başarsız en çok 3 ders ka1,|ığ takdirde bu site

aşılabilir.

üçüxcü BöLüM
Devaıı

|23

I}evam Zorunlu|uğu:

Madde 4 - Devamsızl* Vo ü'yı geçmediğ tatdhde öğenc! devam etmediğ

pıatü çrl§malarr anabilin dalının olanakları ölçiisiinde iğetin üyesitin g(»terdiğ

;i"d" ;" saane telafı etmek zorundadr, Telafi ça\nalarını yapmayan iiğenci o

ders ya ü derslerin hiç bir sınavına alınııaz ve "F1" notu alır,

Teorik derslerin vo§,!ıdan fazlasına ınazeretsiz olaıat devaın etmeyen iiğenci

o ders kuıulu ya da derslerin biç biı smavına alnmaz ve "F1" notu alıı,
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçmez Notlar

Geçm€z Notlar:

Madde 5 - F1 mazeıetsiz devamsız, genel ve bütiinleme sınavlaıına game haktı
yok.

F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi
F3: Sınav değerlendirmesi 0 - 49 arasında başansz.
F4: Mazeretli geçmez.

BEŞiNCİ BÖLÜM

Ders kurulu sınavı

Madde 6 - Döncm I. II ve lll'deki ara sınavlanna ''ders Kurulu Sınaır'' adı
veriliı.ve bu sınav hcr kurulun sonunda yapılır.

Dönem Sonu Genel Sınav

Madde 7 - Her döncmin sonunda, son ders kuıulu sınaı,ının bitiıninden en
erken 15, engeç 2l gün sonra ders kuru||arını kapsayan ve adına ''Diinerı: Sonu
Genel Sınaır" denilcn tek bir sınav yapılır.

Dön€m sonu Bütünleme sınayr;

Madde 8 - Bu sınav Eylül aynın ilk iki haftası içinde Faiülte Yönetim
Kurulunca saptanan bir tarihte yapılıı. Bu sınaya sadece dönem sonu genel
sınavında "F2" ve "F3" alanlar girer.

Ders Kurulu Notu:

Madde 9 - Ders Kurulu sonunda yapılan sınavda alüıa-o nottur.

Dönem Notuı

Madde 10 - Ders kurullaıı notları ortalamasınrn V6O'ı 
.ıle 

dönem sonu genel
sınavı veya dönem sonu bütünleme slnavı notunuD vo 40'ı İ,oplan,n,n verdği
sayıya karşılık olan nottuı. Biı dönemden başarıh saylmak için bu şekilde
hesaplanan notun en az 50 olması şaıttır.
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Sınav Noüannın Hesaplanması:

Madde ll - Bir sınalın bütün dallafından elde edilen puanların toplam! o sına-
vın başarı notunu tayin eder. Ancak ders kurulu, dönem sonu genel ya da dönem
sonu bütünleme sınavlaıında öğenci sııavın datlaıın biı veya biı kaçından 7o50'nin
altında not alırsa o dalda elde ettiğ puaı ile o dalıı toplam pu2ninın 7o50'si ara§n-
da kalan puan farkı toplam puanından düşülür.

Dönem Te}ran:

Madde 12 - Dönem sonu genel sınavına girmeyen öğencinin dönem sonu bütiin-
leme sınavına giımemesi halinde dönem notu "F3" oluı. Bu duıumdaki öğencinin
ders kuıullaıı ortalaması dikkate alınmaz. Ögenci o dönemi tekar eder.

ALTINCI BÖLÜM

St4ilann Taınamlatılması:

Madde 13 - Stajlarda Vo?a snınnı aşmamai tızere mazeıetli .J^ da fraz;;reasia
devamsızlık]arı olan iiğenciler sınava giıebilınek için devamsız olduilan sii,rğl ta_

mamlamak zoruıdadırlrr.

St4j Sınavı:

Madde 14 - IV. ve V. dönemlerde heı stajın sonunda sınav yapılu. Bu sınav teG.
rik (yaztı ya da sözlü ya da hem yazü hem sözlü olaıak) yapılır. Not takdiıirıde
iğencinin staj siiıresindeki ça\ma ve başarsı da göz öniiııe almır,

stqı Bütünıem€ stnavı;

Madde 15 _ Döıem IV ve V'deki stajlarrnda biı ya da düa fazlasında başa_rılı
olaınayan öğenci bu stajların bütünleme srna!,ına aİııı. Bütünleme sınaıı ya da sı-
navlarında başaıü olamayan öğenciye siieleı elverdği takdirde bu staj ya da staj-
laır bir sonrakı ders yrlrnda biı defa daha tekraılama hakh verilir. Başarr göstere-
meyen öğıenci ilk açtlan bütüDleme sınaıııa alrnır. Öğencinin tekaıladığ staj ya da
stajların notlarında bir ya da bh kaçı "F1", "F2" ya da'F3" ise süıe elverdğ tatdirde
o staj ya da stajlaıı birer defa daha tekrarlar. Yine başarıh olamayaı öğenci ilk açı-
lan staj bütünleme sınaı,ına alınır.

§taj Bütünleme Slnavlann|n Açııma Zamanı:

Madde 16 - a) Dönemini noımal la-mamlayan dönem V öğencileri için o ders yı-
lrnrı son stajının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra.
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b) Dönemini normal tanamlayan dönem tV (ğencileri için Eylü ayınm ilk fi
haftası içinde Fakilüte Yönetim Kurulunca saptanaı biı tarihte.

c) Dönem'kaybeden öğenciler son stajını tamamladütan sonr4 ilerdeki staj s-
navlarından birine girer. Başarıi olaılar, eğtiın devam ediyorsa biı ilst döneme ge-

çer.

§tqi Notu:

Madde ı7 - Staj sonuıda yapılan sınavda ya da bütünleme sınavında alınan
nottuı.

mnem Notu:

Madde lE - Dönem IV ve V de başaıılı öğrencileriı dönem notlarını tesbit için
staj notlarınrn ortalamaları a]rnrr.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dönem VI (Ai|e Hekimliğ) ile itgili Hükünlen

Aile helıimliğ Kademesi:
Madde 19 - Bu döncmde iğencilerin başarısı heı anabilin da.lında yapılan ça-

hşma sonunda, Llinik, poliklinik, laboratuvar ve süa çaİşmaları, yazdüan hasta
müşaiıadeleıi ve epikrizler ve hastalara muaneleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıilaıı
seminerler, kliıik ve klinikopato§ii toplanlrlardati başarılan ayn ayn göz öniine
ünaıai notla değerlendiıiür.

Dönem Vl "Aile Hekimliği' stajlaıınrn bir ya da bir kagndan başarü olamayan
tğenciye Cumhuriyet Üniversitesi Eğitin - Öğetim ve Sınav Yönetmeliği hükiiımleri
uygulanu.

Aiı€ H€kimliği Kademesi :

Mıdde 20 - Bu kademede başarılı öğencilerin notlaıını tespit içiı staj notlaıınm
ortalamalan alrnır.

sEKiziNCİ BÖLÜM
Diploma

Diploma :

Madde 21 - 6 döncmlik cğtim sürcsini başarı ile ta-ınamlayaılaıa ''Tıp Doktorluğu
Diplaması" veriliı.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Genel Hüküınler

Ön Şart ve Dönem Tekran :

Madde 22 - Tıp doktorluğu eğtiminde bir dönem bir sonralıi dönenin ön

şartıd[. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğenci bir üst döneme devam edemez
ve kaldğ dönemi aynen tekraılar.

§rnav Günleri ve Tekrarı :

Madde 23 _ a) Sınav günleri ilan edildiiten sonıa değ\tiıilemez Ancak gerekli
hallerde Fakülte Yönetim Kuıulu en az yedi giiuı önceden ilan etmek şartı ile
değştirebiür.

b) Sınav teofü (yazılı ya da södü ya da hem yazü hem sözlü) ve pratit (yazılr

ya da sözlü ya da hem yazlı hem sözlü) olarak yapılır. Gerekli hallerde prat_it

sınav yapılmayabilir. Praü ve teorik sınavlar aıabilin dalındati ders veren iğetim
üyesi ve görevlilerinin katılması ile yapür.

c) Öğenciler, belirlenen giin ve saatte smavlaıa girmek zorundadırlar.
Mazeretsiz olarak sınava ya da srnavın teorü ya da pratik kısınlarından herhangi
birine zamanında ğmeyen öğenciye "F2" notu vğrilir.

d) Sııavlaıda kopye yapan ya da kopyaya leşebbiis eden iiğenciye "F3" notu
verilir ve Öğenci Disiptin Yönetmelği'nin ilğü hiikilmleri uygulaıır,

e) Ortak zorunlu dersleriı (Türk Dili, Atatiiırk İlkeleri ve İniılap Tarihi,
Yabancı Dil, Beden Eğtiıni / Giizel Sanatlaı Dersleri) sınavları ve değerlendirmeleri
Yüksek Öğetim Kuıulu'nun ilgili yönetmelik ve kararları ile Cumhuriyet Ünversitesi
Eğtim - Öğetiın ve Sınav Yönetmeli$ Hükümlerine göre yapür.

Öğrencilerin Genel Göriinüşü ve Giyinişi :

Madde 24 - Öğencinin genel göriinüş ve ğlnişi iiniversite iiğencisine yaloşır

bir şekilde ve tıp eğitiminin saıtlarına uygun olmalrdır.

Madde 25 - 18/1/1983 ıetih ve 77932 saylr Resmi Gazate'de yaymlaıan
"Cumiuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğenci Fğitim _ Ögıetim ve Sınav
Yönetmcliği" yıirüılükten kaldııılmıştır.

GEçİCİ MADDE 1 - 1988 _ 1989 öğetim )ıİıda klasik sisteme göİe ders alan

öğencilerin öğTetim ve sınav işlemleri Cumbuıiyet Üniversitesi Fıitim - Öğetim ve

Sınav Yönetmeliği hükümleıine göre yapılıı.
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GEçİCİ MADDE 2 - 1988 - 1989 öğetim ylı sonunda borçlu olarak b üst

sınrfa geçen öğenciler ile birden fazla dersten başarsız olduğu için sınıfta kalaı
öğrencilerin öğetim ve sınav işlemleri Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim - Öğetim ve

Sınav Yönclmelğ ve Fakülto Yönetim Kurulu kararına göre yapılır.

Yüriirlük :

Maddc 26 - Bu yönetmelik yayımı ı.arihinde yilırilrliğe ğer.

Yüriltme :

Madde 27 - Bu yönetmelik hiüifunlerini rektör yiı,rütiL.
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YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından :

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetıneliği
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BİRİNCi BÖLÜM

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, kaıun, tiieii&, yönetmelik ve yönergelerin öğencilere
yi!,iledği görevleri yükseköğetim kuıumu içinde ve üşında yerine getiımeyen,

uyulması gerekli hususlaıa uymayan, yasaklanan işleri yapan veya öğencilik
sıfat, şeref ve hasiyeti ile bağdaşmayan hal ve haıekette buluıaı öğencilere

veıilecek disiplin cezalarııı, usul ve teşkilatla ilgili hiiıkii,ııleri belirtmek

aınacıla düzeıılenmiştiı.

Kapsam

Madde 2 - Yükseköğetiın kurumlarında eğitin - iğetim gören tğencilere i$kin
disiplin suçları, disiplin cezalan ve bu cezalaıı vermeye yetkili disiplin amiıleri,

disiplin kuralları ile disiplin soru§tuıması, disiplin cezalanna itiraz ve bu cezalaır

uygulama usul ve esasları bu yönetmelikte gösterilmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - 2547 sayı|ı Yüseköğetim Kanunıinun 54 maddesi ile 65. maddesiıin

a / 9 bendi bu yönetmeliğn hukuki dayanğ teşkil etmektedir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

Yükseköğetim Kurumlaıı : Üniversiteler, fakiiüteler, €nstitüler, yüksekokullaı,

konservatuvaılaı, meslek yii&sekokulları ile uygulama ve aıaştlrma merkezleridir.

ÖPenci : Herhangi bir Yükseköğetim kurumunda önlisans, lisans, yüsek lisans

(masler), doktora veya tıpta uzmanlrk veyüut da sanatta yeterük öğenimi gören

kişileıi.
Yükseköğretim Kurumundan Uzatlaştırma : Öğenciıin belttilen siiıre içinde

bağlı bulunduğu yıikseköğetim kurununun bina, büçe, eklenti ve tesislerine girme-

sinin yasaklaımasın, ifade eder.

iriNci BöLüM
Disiplin Cezalan ve Suçları

Disiplin cezalan

Maiide 5 - Disiplin cezalaıı şunlardır :
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a) Uyaıma : Öğenciye, öğencilik göıevleıinde ve dawanrşlarında daha diktatli
olması gerektğnin yazı ile bildiıilmesidir.

b) Kınama : Öğrenciye, öğrenci[k görevlerinde ve dawanrşlannda kusuılu sayıl-
drğnın yazı ile bildiıilmesidir.

c) Yükseköğetim Kurıımundaı Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştrma :

Öğer.ciye, Yükseköğetim Kurumundan bir haftadan biı aya kadaı uzaklaştırıldığ-
nrn ve bu sürede öğencilik haklarındaı yararlanamayacağnın yazı ile biüdirilmesi
dir.

d) Yükseköğetim Kurumundan Bir ve ya İki Yarıyl uzaklaştınldığnın ve bu sür-
ede öğrenciük haklarından yaıarlanamayacağnın yazı ile bilidirilmesidir.

e) Yükseköğetim Kuıumundan Çıiaıma : Öğenciye, biı daha yükseköğretin ku-
rumlarından heıhangi biıine alınmarrıak üzeıe öğenciikten çıkaııldığıın yazı ile bil-
diıilrnesidir.

Ularma Cezasını Gerektircn Disiplin Suçlan

Madde 6 - Uyarma cezasınr gerektiren ftil ve haller şunlardır;
a) Öğencilik sfatının gerektirdiğ vakaıa yakışmayan tutum ve dawanrşta bulun-

mak-

b) Kişilerle olan i|işkilerde, kaba ve saygsız davraımat, başkalarıru rüatsrz
edecek biçinde bağrmak, şaıIo söylemek, çalgı çalmat, güriiltü etmek, çevresini te-
miz tutmamak.

c) Yetfüli merci]erce sorulan hususiarı hakl bir sebep olınad6n z^manrndx çgya_
plandırmamak.

d) Toplanh ve törenlerde (ğetim elemanlarına veya davetlilere aynlan yeıleri
işgal etmek.

Krnama Cezasrnı Ger€ktiren Disiplin suçlan :

Madde 7 - Kınama cezasrnı gerektiren fiil ve ha]ler şunlarür;
a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunmak.

b) Yükseköğetim kurumlannda duvarlaıa, deniıbaş eşya üzerine ya:l yazmak,
işaret, resim ve benzeıi şekilleri çizmek.

c) Yükseköğetim kuıumu yetkililerince istenilen bitgileri eksik ve ya yani§ bil-
dirmek veya hiç bildirmemek.

d) Yüseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler üşına ilan asmak.

132



C. ü. TIP FAKüLTESi 1993_1994 EĞiTiM REHBERi

e) Ders, semiıer, uygulama, laboratuvar, atölye çalqması ve konferans gibi ça-

\maların düzenini bozmak.

f) Yükseköğetim kurununun ders, semineı, konferans ve uygulama faaliyetlerine

içkili olarak katılınak.

g) Kumar oynamak, o1ınatmak,

Yüksekiiğetim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar

Uzaklaştırma Cezasınr Gerektiren Disiplin Suçları

Madde E , Yii*seköğetim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uza,kla§tırma

cczasınr geıekthen fül ve haller şunlardu;

a) Öğenme ve Ogretme hiiırriyetini, doğudan ve ya dolay!ı olaıak kısıtlamak, yii'k-

."tog."İi- kurumlarıııı siiıkun, huzur ve glşma diizenini bozucu dawanişlarda bu-

lunmak.

b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören prograttııDı ihlal edecek dawa-

nışlarda bulunmak,

c) Yükseköğetim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,

d) Toplanl ve törenlerde öFetim elemanlaıına ve ya davetlilere ayllan yerleri

uyarıya ra@en \galde devam etmek,- 

"j 
»i.lplio kovuşturmalarınrn sağlıklı bir şekilde yilrütillmesini engellemek,

0 Yiltsel<Oğetlm ruıumu içinde bildiri dağıtnak, af§ ve pankaıt asma},

g1 Viil.."tög"tl. kuıumundan aldığ kendine hak sayılan biı belgeyi başkasına

vererek kullandrrmak veya aynı kurumdan ahnan ba§kasına ait biı belgeyi kullan_

mak.

h) Yükseköğetim kurumundaki demiıbaş eşyaya, kapı, duvaı ve benzeri yerlere

ahtak drşı yazılar yazmai, resim yapmak veya yapıştunak,

i) Yükseköğetirn kuruınunca veya kurumun iziniyle asılnış duyuruları, progran

ve benzerleıini koparmak, yırtmak, değştirmek, karalamak veya kirletmek,

Yükseköğretim KuruınunJan Bir veya İki Yanyl İçin

Uzaklaştırma Cezasrnı Gerektiren Disiplin Suçları

Madıte9-Yüseköğetimkurumundaıbirveyaikiyanyıliçiıll,akla§tırmayrge.
rektiren fıil ve haller şunlaıdıı;

a) Yükseköğetim kurumu idarecileri ile iiğetim elemanlannr ve,diğer görevlileri
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tehdit etmeb onların şeref ve haysiyetlerini veya şahıs|6a kar§ı sözlü ve ya }razlrolarak her haıgi bir saldırıda bulunmak veya hakaret etmek.

b) Tek başııa veya toplu otarai, yüksekirğetim kurumu idareciterinin şahıslanveya kararlaı.ı aleyhine saldııgan nitelikte konuşma, yayıılar yapm4 bunlar ateyhine
öğencilcri krşkııtmak veya bu gibi lıil|ere teşebbüs etmek.

c) Siyasal ı,e idolojik amaçla-r dışında boykol, işgal, engellene gibi eylemlere
teşebbüs etmek veya yükscköğetiın kurumunun hizınetlerini 

"t"unJ.t 
jr."nş'u

buluımak.

d) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açrından kutuptaşmalara yol açıcı faaliyetlerde
ğulınmak.

e) kurum personeline ve öğrenci aıkadaşlarına fiili tecaviizde bulunınak.
Q Yükseki!ğetim kurumundaki demirbaş eşyay4 Lapı, duvaı ve benzeri yerlere

idolojit veya siyasi amaç taştyan yazlar yazmak, resim, amblem ve benzerleıini yap-
mak ve yapıştıİmak.

g) Hırsız!ık yapmai.
h) Yüksekiğetim kurumıında a-lkollü içki içnek.
i) Yükseköğetim kuıumlaıınrn çalışmalarını sekıeye uğatacak nitelikte bir ey_

leme, iiğencileri veya dğer kioseteri tahrik etmek.
j) Yuksekiğetin kuıumuna ait kapalı ve agi matallcrde }etiililerden izin elına_

dan loplaıtılaf düzenlemek veya bu liir toplaıtlaıa Latı|,n,l", iğeıcileri tğmsil yet_
kisi olınadğ halde iğeıci tsmsilci§i $faıını tut 

"rr"ı t p-tt-" bıılunmak toplantı
veya törenlere kat mal.

k) Yilü«sektğetinı kuruınu binalaıına girmeleıi yasai olduğu hatğ bu lıaraıa
itaatsidik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan tlnlaıl girne\ zaıaı ııer_
met veya aatrip etmek.

i) Yil&seköğetim kuruın]arında yasailanmş heı türlü yayını bulunduımak, bun_
laıı çoğaltnak, d4ğtmak.

m) Sınavlarda kopye yapmak veya yaptıımak veya bunlara teşebbüs etmek.

Yükseköğretim Kuruınundan Çıkarma Cezasını Gerektiren
Disiplin Suçları

Mıdde l0 - Yükeköğetim kurumundan giarma cezasıır gerelitiıen fiili ve ha]-ler şuılaıdır;
a) Görevüleri ve öğencileri cebir ve şiddet küanarai kurum a,ş,,,x giaımalq

görevin yapılmasına engel olmak ve ya öğencileri bu tii,r davı,anşlara zorlamak.
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b) Yii&sek,öğetin kurunlannın ideo§ik ve siyasi anaçlarla huaır, süiuı rıe ça-

\na diizenini bozmıi veya boykot, §ga! engelleme, personelin işini yavaşlatma gi-

bi eylemlere tahıii etmek.

c) Yii,ksektğetin kuıumiarııda siyasi veya ideolojü anaçh bildiri, afş, pankaıt,

bant ve benzerlerini bulundurma.lq çoğaltmak, dğtmai ve ya bunlaıı kurum binala-

rına veya binalardaki eşyalaı iizerine yazmal«, resiınlenelı, teşhir etmel, sözlü ,veya

yazılı ideo§ik propoganda yapmak.

d) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç saplaı bir eylemi diizenlemeye veya böyle

bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda buluımaya veya sahte deül göstermeye,

suçu yüklenmeye zorlamak.

e)_ Kanun d5ı kuruluşlara üye olınak, bu kuruluşlaı adına faaliyet yapmak veya

yardımda buluımak.

f) Uyuşturucu madde kullanmak, laşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

g) Devletin şahsiyetine kaışı işlenen cürüoler sebebiyle cezalandııılmş ohak.
h) "6316 Sayh Ateşli Silahlahtar ve Bıçatlar ile Diğer Aletler Hakkındakı Ka,

nun"'a muhalafet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve biçakla saldııı ve savunına-

da kullanılmak üzere özel olarak yapılm4 bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri

taşımak, yükseköğetim kurumları içinde bulunduımak veya bu suçlardan ma,htum

olmak.
i) Yüsekiğetim kurumu binalaıında veya eklentilerinde izin almadaı açü ve ya

saklr dernek ü, kuruluşlar tespit etmek.

j) Sınavlarda tehditle kopye yapmak. Kopya yapan öğencilerin dersaneden çrka-

rılmasına engel olmak, kendi yeıine başkalaıını sınhva sokmak veya başkasının ye-

ıine sınava girmek.

k) Disiplin kovuştuıması ile ilgili \leri veya disiplin kuıulunun çalışmasını zor

kullanarak Veya tehditle engellemek.

l) Irza tecavüz etme k.

m) Güvenlik kuwetleri tarafından aranılan kişileri saklamak ve ya barmdumak,

n) Deıslere ve sınavlara girilmesine, ders ve srnavlaıın yapılmasına herhangi bir

şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmal çıkmaya kışkııtıcı veya

ztırlayıcı dawanış|arda buIunmak,
'o) Bir k§iye veya bir gıuba her nc sebeplc olursa olsuı iskence yapmak veya

yaptt rmak,

ö) Bayrak törcnlerine engelleyici tutum ve dawanışta buluınak veya tören csna-

sında gereken saygıyı kasl(lı olarak göstermemek.
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Öngörülmemiş Disiplin Suçlan

Madde 1l , yukarıda savılan ve disipliı cezası verilmesi gerektiıen lıil ve haller-
den nitelil ve ağrlıkları itibariyle benzcr eylemlerde bulunanlara da aynı tiirden di-
siplin cezası verilir.

Dislplin Cezasının Tekerrürii

Madde 12 - Disiplin cezası veıilmesine neden olmuş bu fiil veya halin öğencilik
süresince tekerlfuünde biı dcrece ağı ceza uygulanır. Aynı derecede cezay gerek-
tiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle vcrilen disipliı cezalaıınrn üçiincü uygulama-
sında da bir derecc ağıı ccz.ı reriliı.

üçüNcü BöLüM

Disiplin Soruşturması

Madde 13 - Disiplin stıruşturmasını yaptırmaya yetkili aınirler;
a) Fakülte öğencilerinin işIemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Dekan,
b) Enstitü öğrcncilcıinin işlemiş oldukları disipün suçlarından dolay Enstitü

Müdürü,

c) Yükseliokul tiğrenciIerinin işlcmiş oldukları disiplin suçIaıındaı dolayı Yii*se-
kokul Müdürü.

d) Konservatuar öğencilcrinin işlemiş oldukIarı disiplin suçlaıından dolay Kon_
servatuar Müdürüdür.

Soruştuıma vapınaya vetkili amirlcr, soruştuım ay bizzat yapabileceğ ğbi so-
ruşturmacl veya soİuşturmacılar tayini süreti ile de yapırabilt.

Soruşturma Sürtsi

Madde 14 - Disiplin soruşturmasına olayın öğenilmesini müteakip ilk mesai gü-
nünde başlanır. Soıuşturmanın, soru§turmao tayini süıetiyle yapılması haliıde, so_
ruşturma kaları geciktirilmeden soruşturmacıya bi|diritir. Soruşturma, onay tari-
hinden itibaıen en geç 15 gün içinde sonuçIaıdırılır.

Soruşturmanın [ıu süre içerisinde belirilememcsi halinde soruşturmacı, gerekü
olarak ek süıo verilmesi talebinde bulunur. SoIuştuıma emıini veren disiplin aniıi
uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzalabilir.
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Soruşturmanın Yapılış Şckll

Mıdde 1§- Soruşturmao tanık dinler, keşif yapabilir ve bilir kişiye başvurabile-

ceğ ğbi bunları gerektirdiğinde istinabe süıetife de yaptırabiliı. Her soruşturma

işlemi bir tutanak]a tğspit oluıur. Tutanak; işlemin ne zaman ve nerede yapı1.1,ğ,

işlemin müiyeti, kimlgli1 kaldd1ğ, ifade aiımış ise soruları ve cevapları belirti-
lecek şekilde diizenlenir ve soluşturmacl katip ile ifade sahibi veya keşif sırasında

hazır bulundurulanlaı veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabt taligıatında

şüidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayo bilgilgr iyice beliıtilir. Tanrğa usıiiiuıe
uygun olaıak yemin ettiıilir ve yapılan yeminin şekil de yaz:hı.

Yilükeköğıetim kurumlarının bütiin personeli; soruşturmacrlaıın istedikleri her

türlü bilgi, dosya ve başka belgeleıi hiçbiı gecikneye mahal bıraimaksızn vermeye

vğ islenecek yardmlan yerine getiımeye mecburdurlar.

Savunma Hak|a

Madde 16 - a) Hatkında disiplin soruşturması açılaı öğenciye atfedilen suçun

neden ibaret olduğu sawnınasınr yapacağ tarihten en az üç gün önce yazü olarak

bildirir. Bu yazıda; öğenciden beliıtilen gün, saat ve yerde savuımasını yapmai

iizere hazır buluıması istenfu. T€bligat yapılmasının miimkiin olnaüğ hallerde,

öğencinin savunmasını yapmak üzeıe soruşturmacıya başwrması hususu, mensubu

hiunduğu kuruluşun beliıli yerlerinde ilan olunur.

b) Öğenciye gönderilecek davetiyede; çnğıya özürsiiz olduğu halde uyma.|ığ

veya özüriinü zarnanrnda bildiınediğ taktirde, salrınmadan vazgeçmiş sayılacğ ve

diğer delillere dayanrlmak suretiyle hakkında gerekli karaıın verileceğ kaydolunur.

c) Makbul saylan bir özür birdiren veya mücbir seb€p dolaysıyla davete uyma-

drğ anlaşılan iiğenciye yeniden uygun bir sii,re veriliı veya belirtilecek biı siire
içinde yazıIı sawn-masınr göndermesi istenir. Tutuklu öğencilere sawnmalaıııı yazı-

lı ola-rai gönderebileceğ duyurulur.

d) Her türlü tebliğat işleriıde; bu yönetmeliğn 35. ve 37. maddelerin hiikiimleıi
uygulanrr.

e) Soruştuıma; Ögencinin kendini gereğ gibi savunmasına imİan verecek

şekilde yiaütülüı. Ancak sawnma bahanesiyle soruşturmanın uzatrlmasııa imian
verilınez.

|37

soruştumı Raporu

Mıdde 17- Soruşturma sonuçlandğnda bir rapor diizenleniı. Raporda; so-



C. ü. TIP FAKüLTESİ 7993-|994 EĞİTiM REHBERi

ruşturma onay, solusturma başlama taihi, sofuştuıulanı kiıııliği, suç maddesi ayır

ayrı ta.hlil edilerek deli|lere göıe suçun sabit olup olnadğ tartşılr, uygulanacak di-

siplin cezası teklif ediliı. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına ba-

ğlanaıak rapora eklenir.Soruşturma raporu dosya ile birlikle soru§turmayt açan

merciye tevdi edilir.

Sonrşturma Sür€sind€ki Tedbir

Madde l& Soruşturmac ar, zaruri gördükleri taktird€ soİuşıurma süresince, ta-

nlk öğencilerin yükseköğIetim kurumu binalarna girmesinin yasaklanması hususun-

da karar veıilmesini disiplin soruştuımasın yaptırmaya yetkili merciden isteyebilir-

ler. Yetkili merciıin kararı aynen uygulanrr.

Öğencinin disiplin suçunu işledikten sonıa yüsektğetim kurumu içiıde yer

değiştirmesi veya yükscköğetim kurumunu dğştiııniş bulunması veya yükseköğe-

tim kurumundan her ne sepeple olursa olsun ayrılrıış olrıası, soruşturma açılınasına

, devamrna ve gerekli kaıarlaıın alrımasına engel teşkil etmez

Ceza Kovuşturnası İıe Disıpıın Kovu§turma§uın 8ir Arads YüriitülmGsİ

Madde 19 - Aynı olaydan dolay, iiğenci hakkında ceza kowştuımasının başla-

mrş olrnası, disiplin koıuşturmasınr geciktirmez.

Sanrğn ceza kanununa göre mahkum oIması veya olmaması disiplin cez^<,n,n uy-

gulamasına engel teşkil etmez.

Soruşturtanrn Sonuçlanünlması

Madde 20 - a) Soruşturma ıaporu v€ya dosyası fakülte dekanı, enstitü, konser-

vetuar veya yüksekokullarda müdür taıafindan incelenerek ya doğudaı sonuçlandr-

rılıı veya yetkii disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin kurulu en geç üç gün igiıde
toplanarak gerekli incelemelere girişir.

b) Soruştuıma dosyasrru inceleyen Dekan, müdür veya disiplin kuıulu gerekli gö-

rürse noksan saydığ belirli soruşluıma işlemlerinin tamamlanmasını yani soruştuı-

macıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebiliıler.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kunıliar

Madde 2l - Uyarma, kınama ve yiil§etöğetim kurumundan bir haftadan biı aya

kadar uzaklaştırma cezılan, doğrudan doğuya ilgili fatiiılte dekanı, enstitü, konser_

vatuar veya yii*sekokul müdürünce,
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Yiiıkseköğetim kurumunda bir veya fü yarıyıl için uzaklaştrma cezası ile yüke-

köğetim kuıumundan çüaıma cezalan, yetkiti disiplin kurullarınca verilir.

Fakiiüte, enstitü, konservatuar ve yükekokul, yii*sekokul yönetiın kuıullaıı aynı

zamanda kendi kurumlannıı disiplin kuıulu görevini de yapar.

Disipıın Kuruıunun Toplanması

Madde 22 - Disiplin kuıulu, başkanıı çağnsı iizerine belirlenecek yer, gii,n ve

saatte toplanıf.

KuruI Çalışmalannın Düzenlenmesi

Madde 23 - Toplantı giindeminin hazırlanması, ilgililglg drıyuplmas, kurul 9-
hşmalaıının dilzenli yii,rütil|mesl başkan tarafından sğanır.

Toplantı Nisabı

Madde 24 - Disiplin kurulu olarak yönetim kufulunun toplantı nisabç kurul üye

tam say§ınm yarıdan fazlasıdır.

Raportörlük

Madde 25 - Kurullarda raportörliü görevi, başkanın görevlendiıeceğ üye tara-

ftndan yiiııütüilı. Rapoltör üye, havele edilecek dosyaııı incelenııesini en geç iki

giin içinde tamamlar ve hazırlayacağ raporu başkana sunar.

Göüşne Usulü

Madde 26 - Kurulda; raportödn açıklamaları din]endikten sonra \ görüşiiüme-

sine geçilir. Kurul gerek görillrse soruşturmacılaıı da dinleyebiliı. Konunun aydın-

landığ ve görüşlerin yeterliliğ sonucuna va-rıldğnda oylama yapür ve karaı başkan

taıafrndan agklanır.

Oylama

Maılıie 2? - Disiplin kurularında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle

görevlidir. Çekimser oy kullan,lmez. Karaılaı toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile aiır.
Oyların eşitliği haiinde başkaıın bulunduğu taraf çoğunlü saplr. Karaı özeti

üyeler tarafından imzalanan bil tutanaila saptanıI.
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karar süresi

Madde 28 - Disiplin cezasr vermeye yetkili aınirler; uyarma, kııama, yfüseköğe_
tim kurumundan bir haftadan biı aya kadar uzakla5trrma cezalaırnı soru§turmanın
tamamlandığ günden itibaıen beş gün içinde vermek zorundadır.

Diğer disipliı cezalarıı:ın verilmesini geıektiren hallerde dosya derhal disipün
kuıuluna havele ediliı. Disipilin kurulu dosyalr aldığ tarihten itibaıen en geç on gii!
içinde karaı vermek zorundadır

Karar

Madde 29 - Disipilin cezası vermeye yetkili amirler ve ya disiplin kurulu; so-
ruşturma raporunda önerilen cezay kabul edip etmemekte muhtardır. Gerekceleri-
ni gösteımek kayt ve şartı leyhte veya aleyhte başka bir disiplin cezası verebilir.

Disiplin Cezası Verirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 30 - a) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amiıler ile disiplin kuıulu, bu
cezalardaı birini taln ve takdir edeıken, disiplin suçunu oluşturan fıil ve haıeketle-
rinin ağrhğını, sanık öğrenicinin hanğ maksatla hareket ettiğini ve amacrıı, da.ha
önce bir disiplin cezası alrp alrnadığnr, darranış, taırı ve haıeketlerini işIedğ fiil ve
yaptığ haleket dolaysıyla nedamet duyiup duymadığnı dikkate alınıı.

b) Başka yükseköğretiın kurumu öğrcncileri ile birlikte, kendi yükseköğetiın ku-
rumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece disiplin cezası veritir. Toplu
olarak işlenilen disiplin suçlarında, suçluların münferinden tespit edilemedğ hal-
lerde topluluğu oluşturan öğrencileıin her birine yetkili amir ve kurullarca uygun gö-
rülecek cezalar veıilir.

Uygulama ve İtiraz

cezalarrn Bildirilmesi

Madde 31 - Disipilin soluşturması srınunda verilen ceza soruşturma yapnrmaya
yetkili amir tarafından;

a) Hakknda disiplin soıuşturması yapılan öğıenciye,
b) Öğrenciıin ana veya babası yokluklaıı halindc, öğrencinin göstermiş bulun-

duğu en yatın aile mcnsubuna.
c) Ceza alan öğrenciye buıs veya kredi veren kamusal ve özel kuruluş r,eya

kişileıe,

d) Yükseköğİetim kuIuluna,
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e) Üniveısiteden çıkaıma cezası verildiğ taktilde yukaııdakilere ilaveten;

1) Bütiin yüsekğetim kuİumlafına,

2) Emniyet ma,kamların4

3) itgili Askeı|iİ şubelerine,
4) Yii,ksekğetiın kurununa (Ö.S.Y.M. Başkanlığna) yazü olaıat bildirilir,

Disiplin cezalaıı gerekiıse ilgi[ yüseköğetim kurumunda veya bunlara bağlı ku-

nıtuşlarda ilaı yoluyla teblğ edilebiür.

UJ€ulamı

Madıle 32 - Disipiliı cezalar1 yetkili merci veya kurullarca verildiği taıihten iti
baıeı hiiFuın ifade eder ve uygulanır.

İtiraz Sürtsl ve İdıri Yargı Yolu

Mıdık 33 - Disipilin amirlare tara.frıdan soruşturma dosyasına dayaıılarai re-

sen verilen uyarma ve trıana cezalan kesin olup, bunlara karşı idari yaıg yoluna

gidilemez.
Disipilin amirlerince verilen bir haftadan biı aya kadar veya disip lin kurullann-

ca kararlaşürılan bir veya iki yaııyıl için yiüseköğetin kurunundan uzaklaştııma

cezalarına karşı herhangi bh iist idari merciye iüaz edilemez, Aıcat, bu cezalara

kaış1 idaıi yaıgı yoluna başvuıabilir.

Disipilin Kurullan tarafindan verilen yiıksekiiğğtim kutumun,lrii çıiarma karan-

na karşı onbeş giln içinde ii,niversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir,

ıtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı iıceleyere\

verilen cezalı aynen kabul veya reddeder.

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

öniiııde bulundurarak itiraa kalara bağlaf.

Üniversite yönetim kuıulunca alrnan ve öğencinin aleyhine sonuçlaıan kararlara

karşı idari yarg yolu aglıır.

Zımın Aşımı

Maılde 34 - Bu yönetmelikte saylan disiplin suçu niteüğindeki fril ve halleri

işleyen öğenciler ha*kında bu fıil ve hallerin §lenr|iğnin soru§turnaya yeıltili aııir_

lerce iiğenildiği tarihten itibaıen;

a) Uyarma, kınaııa, yiiüsekiğetin kuıumundaı bir haftadan bir aya kadar uza-

klaştırma cezalannda biı ay içinde,

b) Yiiüsekiğetiın kuruınundaı bir veya iki yanyıl için uzaklaştırna ile yilıksek'l

ğetin kurumundan giarna cezalaıında altı ay içinde,
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Disiplin soruşturmasına başlanınadğ takdirde, disiplin cezası verme }€tki§i za-

man aşımına uğaİ.
Disiplin cezasr gerektiren fiil ve hallerin işIendiğ tarihten itibaren, nihayet iti yd

içinde disiplin cezası verilmediği taktirde, ceza verıne yetkisi zaman aşımına uğar.
Aıcai disiplin aıııiri veya kurulu, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde;

bu zaman aşımr süresi adli yargı hükmünün kesinleştiğ günden itibaren başlaı. Anr-
tan ihtiyaç, yetkili disip- lin amiri veya kurulunun alacağ bir aıa kararı ile tespit edi-
Iir.

BEŞİNCi BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 35 - a) Disiplin koYu§turması dolaysıla hğr türlü tabıigat, öğr€ncinin
yükseköğretim kurumuna kayıt esnasında bildiıdiği adrese yazü olarak yapılmak

veya tebIiğ vaıakası ile yukseköğetim kurumunca ilan edilmek süreüyle tamamlan-

m5 sayılır.
b) Yükeköğetim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştiıdikleri

halde, bunu mensup bulundukları kurumlara kaydettirme,niş bulunan veya yan\ ya

da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğrenim Kurumunda mevcut adresle-
riıe tebligatin yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadıbnr idüa edemezler.

Dosya Teslimi:

Madde 36 . Disiplin soru§turmasına ait dosyalaı, dizi pusulasryla birlikte teslim
edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Yazışma Şekli:

Madde 37 _ Kişilerlc olan yazışmalaı iadeli taahütlü olarak yapılu. Evrakrn elden
verilmesi halinde, irnzalı bclgc dosyasında saklanıı. 35, maddedeki teblig saklı kal-
mak üzere, diğer hususlarda 720l sayth tabligat kanunu hükümleri uygulanrı.

Yasaklar:

Madde 3t - Soruştulmanın her safhasında gizlilik esastıı. Buna uymayanlar hak-
kında idari işlemlerle birlikte duruma göıe bu yönetmeliğin veya '' Yükeköğeıim
Kurumlari Yönetici, Öğrctim Elemanı ve Memurlan Disiplin Yönetmeliği'' niı hü-
kiimleri uygulanır.
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yüriirliiı<ıen kalörma;

Madde 39 - 13 Nisan |974 taih ve 11857 saylı resmi gazete'de yayml,nm,ş bu-

lunan 'Üniversite Öğencileri Disiplin Yönetmeliği" yürülükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE l - Bu yönetmeliğin yürürlüğe giıdiğ taıihden önce işlenmiş

bulunan ve disiplin cezasını gerektiren iıil ve ha]ler hakkında, bu konuları diizen-

leyen ve daha önce meı'i olan ceza hii&iiımleıi uygulanıı.

Bu yönğtmeliin 34. maddesinde disiplin kowşturmasına başlama ile ilgili zaıııan

aşımı siiıreleıine iüşkin hiiüümler bu yönetmeliğin yaymrndan önce işlenm\ fiil ve

hallere ilişkin \leııler, yayım taıihinden itibaıen iki yıl içinde sonuçlandırılır.

öĞRENcİLERLE iı-çiıi renenı-ın
I. FAKÜLTE KURULU KARARI-ARI;

Kırar 89\6 - 1989-1990 Eğitim - öğetim ylııdaı itibaren entegre sisteme geçilen

fakültemiz dönem I ve II deıslerinden daia önceki dönemlerde tıp dersleriıin tama-

mından başaıısrz olan öğencileriı entegre sisteme göre, tıp derslerinin bir kısmm-

dan kalan öğencilerin klasık sisteme göre okumalarına ve kaldüları derslerh anla-

tıldğ ders kurüarma devam etmelerine, bu iğencilerin sınav değerlendirmelerinin

kla§ü sisteme göre yapılınasına karar verildi.

II. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU I(ARARI-ARI;

Karar E[236- Tıp fakütesinde yabancı dil olarak 1987 - 1988 öğetim yılından

itibaren İngilizce okutulmasına yeni kayt yaptıran ve yabaıcı dili Almanca veya

Fransrzca olan öğencileriı intibailarınıı yabancı diller bölümü başkanl,ğnçn ylpd-

masna karaı verildi.

Karar 88\25E- Fa}ültemiz öğencilerin aldıklan sağrk raporlarıııı faiülte yöne-

tim kurulunda göriişüebilmesi için;

a) Mesai saatleri içinde Dekanlıktan hasta s€vk kağdı alarak Mediko - Sosyal

Merkezine gitmelerine,

b) Mediko - Sosyal Merkezi hekinrinden alrnan raporların Üniversite hastanesine

tasdik ettirilmesine,

c) Mediko - Sosyal Hekinliğince üniversite hastanesine sevk edilenlerin raporla-

nn uzman hekimce imzalanmış ve Başhekimlikce tasdik ettiIilmesi,
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d) Mesai saatleri dışında acil olarai her hangi bir sağlık kuruluşuıdaı alınaı ıa-
porla-rrn Üniversite Hastanesine tasdik ettiıilmi§ olmasına,

e) İl dışından alrnan sağlık rapoılarının üniveısite hastanesinden verilmiş veya

üniversite hastanesine tasdik ettiıilmiş olmasrna,

f) Usulüne uygun olaıak alınmış raporların 7 gün içerisinde Dekanlğa verilme-

sine,

g) Yukarıdaki esaslaıa uyınayaı raporların kabul edilmemesiıe kaıar verildi.

Karar 89/52 _ Tıp fakültesi öğencileıinin (entegre sisteme dahil öğenciler hariç)

önceki yllaıda devam yükümlülüğünü yerine getiıip sınavlarda başarısz olduğu için
tekrara kalan öğencilerin C.Ü Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğnin 19. maddesi-

nin 1. fikrası gereğince isterlerse bu derslere devam etmeden sadece sınavlara gire-

bileceklerine kaıaı veıildi.
Karar 9ll279- 2547 sayıl,ı kanun'un 3747 sayılı Kanunla değşik 5\1 maddesinde

yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi , Türk Dili, Yabancı Dil ve Seçmeli ders-

lerin programlanması ve okutulması hakkındaki Yiikseköğretim Kurulu Yiirütme
Kuruluıun 19.8.1991 tarih ve 9|.30.920 sayh kararı ile Cumhuriyet Üniversitesi Se-

natos[nun 11-9 1991 tarih ve 191\24 sayıh kararı doğrultusunda;

a- AtatüIk İlkeleli ve İnkilap Tarihi ve Türk Dili derslerinin dönem I de haftada
iki saat iki yarıyl okutulmasına,

b- Yabancı dil (İng.) dersinin Dönem l de haftada üç saat iki yarr)nl okutulması-
tri,

c- Seçmeli derslerin haftada bir saat okutulmasına,

d_ Dönem I de Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi deıslerini başaran

dönem Il, Ill, IV öğrencilorinin bu derslerden muaf sayılmasına,

e- Döneİ! II öğrencilerinin |997 - 1992 Egitim - Öğretim yllnda haftada bi, saat

iki yarıyl Tüık Dili dersi okumalarına, (Dönem II de olup 1990 - 1991 Eğitim -

Öğetim yılmda.sınfta kalan ve Türk Dili dersini başaran öğıenciler hariç) karar ve-

rildi.
Karar 91/280- Fakültemiz dönem I, II Ye III'te klasik sistemde okuyan ve ön-

koşullu tek deısten başarısız olan öğıencilerin kaldıkları önkoşullu dersten sorumlu
olmak üzere bir üst sınıfa boçlu geçmelerine karar verildi.

Karar 92140- Fakültemiz dönem Vl öğencilerinden Elektif Stajını 1urt dşında
yapmak isteyenlerin eğitim 1ılı başlamadan önce gerekli evrakları i]e Dekanlğ
başwruda bulunmalarına, istekleri kabul edileı öğrencilerin elektif staj programları
ve staj gruplarının buna göıe ayarlanmasna karar verildi.
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