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l . Açılış ve I. yanyrl deslerinin başlamasr:

Dönem IV, V

Dönem I, II, [I

2. I. Yanyılı tatiü:

E. tI. Yanyrl deİslerinin başlamasr:

4. II. Yanyrl aıerslerinin sona eımesi:

Dönem I z5yliaw 1997

Dönem II - tll 50 Mayıs 1997

Dönemlv 2? flazfuan |997

Dönem V 6 İl.aziıan |997

5. Yrl sonu sınavlaİr

Dönem l 2 ,27 |taziran 1997

Dönem U 6,27 |4aziran 1997

6. Bütünleme stnavlan:

Dönem V 9,27 flaziran |997

Dönem I, ll, ll], lV 18 Ağustos,4 Eylül 1997

7. Dönem Vl eğtim (İgretim süresi: 1 Temmuz 1996,5 Eylül 1997

8. TrD dısü derslerin başlama ve bitiş taİihleri:
Üniveisite Akademik Takvımine göre yapılacaktır,

9. Kayıt Yenileme Tarihi:

Dönem l. II, ItI 25 Eylül ,4 Ekım 1996

Dönem lv, V, VI 9 Ey]ılıl , 27 Dylül r 996

. Yanyrt 27 ocak,7 Şubat 1997

9 Eylül 1996

25 E9ül 1996

25 Ocak - 9 Şubat l997
l o Şubat l997
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c. Ü, TIP nAKÜLTDsi 1996 - 1997 EĞiTiM RErıBERi

İİEKiırtüK ANDI

Itekimlik mesleği üyeleri araslna katıldığm şu anda hayatrmı
insanlrk yoluna adayacagımr açtkca bildiriyor ve söz veriyorum.

Hocalarıma

saygı Ve gönül borcumu }iier zaman koruyacağıma, sanatıİru,
vicdanımın bulrukları doğrultusunda dikkat Ve özenle yerine getireceğime,
hasta Ve toplumun sağlrgünı baş görev sayacağrma, benden hizmet
bekleyen kimselerin sırlarına sa}gıı olacağıma Ve onlan saklayacagrma,
hekimlik mesleginin onuru Ve temiz töresini sürdüreceğime,
meslektaşlarrmr kardeş bileceğime, din, millet, ırk, siyasi eğlim ya da
toplumsal srnıf ayrrmlartnrn görevimle hastam arasrna girmesine izin
vermeyeceğime, insan hayafuna kesin sa}g]. göstereceğime, bas} altrnda
kalsam bile tıP bilgilerimi insanl ( değer Ve }ıasalarrna karşr
kullanmayacağım a, aç;ikca, özgürce Ve namusum üzerine and içerim,
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c. ü. ,flP rAKüLlEsi l996 - 1997 EĞiTİM REtıBERi

rıp FAKüLTEsinix vörcıiıı önĞffiı

DEKAI!Ltr(

Prof. Dr. Feİit KoÇoÖLU
Dr. Eroı ŞAİtLl

FAKÜLTE KİJRULU

Prof. Dr. nerit KoÇoĞLU
Prof, Dr. cülendame sAYoI

Proi Dr_ Fatoş TAltzER

Prof. Dr. Yusuf sARtoÖLU

Prof, Dr. ilhan sEz.oiN

Prof. Dr. suPhi MÜDDERRiS

Prof. Dr. Tolln BAYKAL
Doç. Dr. iıyas DöİtETAş
Doç. Dr. AMullah TAŞYURT

Yrd. Doç. Dr.ttaldun SÜMER

Dr, Erol ŞA|tu (Raportör)

FAı(üLTD YötETttt KURULU

Prof. Dr. FeIit KoÇoÖLU
Prol Dr. A.sım oÜLTEKiN
Prof. Dr. suphi MüDDEIüRiS

Prof. Dr. Yusuf SARIoÖLU
Doç. Dr. iüyas Döİ(METAş

Doç. Dr. Abdullah T§Yı,JRT
Yrd. Doç. Dr. serhat iÇAĞAsIoĞLU
Dİ. Erol ŞA|lu (Raportör)

Dekan V.

Fakülte sekreterl

9



c. Ü. TıP FAKÜLTESi |996 - |99? EĞİTiM RDttBERi

Dekan V.

Başkoordinatör

Dönem I Koordlnatörü

Dönem I Koordinatör Yrd.

Dönem II Koordinat6rü

Dönem tI Koordinatör Yrd.

Dönem ItI Koordinatörü

Dönem tIı Kooİdİnatör Yrd.

D6nem III Koordinatör Yrd,

Dönem lll Koordlnat6r YId.

Dönem IV Kooıdınatörü

Dönem tv koordlnatör yrd.

Dönem V Koordiİıat6rü

Dönem v koord inatörü yıd

Dönem vt koordinatörü

Dönem vı koordınatör yrd.

ffi EĞiTiMi YöüsTİciLDRi

Prot Dr. nerit KoÇoĞLU

Prof. Dİ. ilhan sEzcİN

Yrd. Doç. Dr. Selma sÜNoÜ

Doç. Dr. Erdem oÜMÜşBURUN

Yrd. Doç. Dr. Ferruh YÜCEL

"f€"-Df-şii*+ePff$Aş--\ı-t§' b\'t
.b.tç n. .İfllay r(oÇoÖl _Ll

Yrd. Doç. Dr. tlaldun SÜMER-

Yrd. Doç, Dr. Esin YıLDlz '-

Doç. Dr- z€hm sEı/FiKLi -

Prof. Dr. saniye ToPÇU

Doç, Dİ. M. Maruft nAfl

Doç. Dr. serap ÖZTüRKCAN

Prol Dr.Ş€ffk DENER

Doç. Dr. sadi T-UBİ(AY

L*,t\

lo



c. ü. TlP FAKüLTESi l996 - ı997 EciTiM REnBDRi

TrP FAKÜLTESi DERS PRoGRAl,tr

TEoRlKı. §IIIIF

Biyoistatisti k
nizik
Tıbbı Biyolojı Ve oenetlk
oİganlk Klmya ve Biyokimya
DeontoloJi
Daymnış PslkoloJısı
Tü}tt Dili
Atatürk hkelerl Ve inkilap Taİihi
Yabancı Dll
seçmell (oüzel sanatlar / B€den)

tr §l|tr
Anatomi
tlistoloji - EmbİlyoloJı
Fizyoloji
Biyofizik
Bıyoklmya
Tıbbı MlkrcbıyoloJl ve ParazltoloJl

ıtr. sıl]Ir
Halk sağlığl
Farmakolojı
Patolojı
Klınık Bıllmlere olİlş

ıv. sllllF
Qenel cerrahl
iç tlastalıklar
Çocuk sağhğı Ve tlastalıklan
Kadın na§taııklan Ve Dolİum
Adli np
RadyoıoJl
Göğüs naştaltklan
Qöğüs - İ(alP - Damar cerrahısl

L, ."t .
\

UYG[JLAlılA
z
4
4
4

4
2

3
l

- I. Yanyılı
l
ı
- I. Yanyılı

- lI. Yanyılı

l yanyıl

l

ı

5
5
4

5

6
4
6
15

(7 hafta stal 
}_

(8 hafta st4j} l
(8 hafta st4} 6
(7 hafta stqj} J
(5 hafra s,taj} 3
(3 tıafra slaJ' - L
(2 hafta ştal - 

-\

tz tıafiA Şİbİ.. -Ll,, "l ,1İn \ nl\

lloT: Dönem l, ıL lIl'de Entegİe cat m uygulanmaktadrr.

ll
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c. ü. ,ılP FAKüLTESi 1996 - 1997 EÖiTiM REHBERi

v. sıNlF

DermatoloJl
ortopedl ve Travmatolojı
NöıoşlrurJı ,-
üıoloJl
oöz Hastahklan
Kulak-Burun-B€az
AneğEztyoloJl/
NöroıoJı
Psikıyatİi
Klinik Bakter|yoıojl infeksıyon tİastalııilan

riı l c,ı ku Cr, , ..ı{V t§.,.. ıi _ı.ı v.
vl. sh!ür ' \. e .\. 16ü " \ 

"
Çocuk sağlıgı ve na§talıklan
iç tlastalıklan
Kadın İlastalıklan Ve D€um
Acll cf rrahl

kırsai tıeNmlik
Pslkiyatrl
seçmelı

(2 Ay staJ)
(2 Ay steD
(2 Ay staJ)
(2 Ay sta) (ı ay Actl l ay
cerrahl fi|ınlıüe yaPılacak Ve tek
not olarak dEıeİtendırllecel{
(2 Ay staJ)
( r Ay staj)
(l Ay staJ)

rEoRll( IJYGIJLAIlA

(4 hafta stal -"-(4 hafra staJ} ,-
" (2 hafta st4).----

" (4 hafta st4y -
"4 1+ tıafta st4L-
-(4 hafta staJ) --
stz nunu 

"t 
Jı -

ü(4 hafta sta) -
l^ (4 hafta staJ) --

§tz nam stalı --
' \ (2 hafta stal) --

l5
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c. ü. TIP FAKüLTESi 1996 - 1997 EÖiTiM RErıBERi

öĞnnriıı tryB vn cönnvıfu,nni mııreı rrp niıiıu»ni
u6ağıutı

BÖLÜM BAşKANı : Prot Dr. Tülln BAYKAL

Anabitim Dalr ünvaıu Adt soyad|

'nbbı Biyolojl

nlstoloji Embriyololi

Anatomi

FizyolojI

Ahmet ÇoLAK (Başkan)

ithan sEzoiN
selma sÜNoÜ
önürk özDEMiR
rerda PERÇiN

Yücel YALMAN

Necıa oÖKoöLU

Erd€an oÜRsoY (Başkan)

Tülın BAYKAL

Emel KoPrAoEL
Bllge oNARuoÖLU

E]dem oiiMÜşBlJRUN (Başkan)

Mehmet çiMEN
nemıh YÜCEL

z€hra AKoÜN

Abdullah ARsLA|t (Başkan)

sena ERDAL

Ahm€t ÜNAL

Tank Tt RAÇLAR

Turan oNARuoÖLU

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr

öğr. oör. Dr

öğr. oör. Dr

uz.

u2.

Prof. Dr,

Prof. Dr.

Doç, Dr.

Doç, Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yİd. Doç. Dr.

öğr. oör. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dİ.

Doç. Dİ.

öğı. oör. Dr

Uz. Dr.

Bıyoftzık Billm Datı uz.

I3

Ayşe DEMiRİ{AzlK



c. ü. TIP FAKüLTESi l996 _ l997 DĞiTİM REnBERi

Anabllim Dalı 0nvaıu Adı soyadr

Biyokimya

Biyolstaüstik

MlltrobiyoloJİ

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yİd. Doç. Dİ

uz.

Prof. Dr,

Pİıcl Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Uz- Dİ.

Prof. Dr.

Yİd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

öğr. oör. Dı,
uz,

Yİd. Doç. Dr. zyİıet ÇıNAR (Başkan)

Atllla ATALAY (Başkan)

Ahmet AKER
qİe ÇETiNKAYA
sevtap BAİ(R
salıh ÇETiNKAYA
&fat KURşUN

Qülendaİne sAYol (Başkan)

Yahya hAKQÜDENER

semra özÇELiK
Ömer PoYRAZ

Memnune EMNDAÇ
Tamer ŞANuDAÖ

Yusuf SARIo6LU (Başl(an)

TUen KAYA
serdar soYDAll
Kemal YlLDIRJM

Muammer cANoL

DAniLi rıp Biliüril.,DRi BÖIü,|u

BÖLÜM BAşXANI : Prof. Dr. Fatoş TAIİZER

Adli nP Ögr. oor. Dr. Metın ÖRSAL (Başkan)

FarmokoloJl

|4



c. ü. l]P FAKüLTESi |996 - |g97 DciTiM REriBERi

Anabilim Dalı ünvaıı AdI soyadl

iç rİastalıklan

cöğüs t|astalıldan

Çocuk sağlığı Ve

Hastahklan

AiIe ttekimliği

Kıınik BaldeılyoloJı Ve

Enfeksiyon tla§tahldan

Pskiyatİl

Prof. Dr.

Prol Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr,

Yrd. Doç. Dr,

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr,

Yrd. Doç. Dr.

PIof- Dr,

Yrd. Doç. Dr.

ögr. oor. or.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr sanlye ToPÇU (Başlgn)

saniye ToPÇU (Başkan)

Füsun aÜLTDKiN

serhat İÇAĞAsıoĞLU
cansel TÜtülü.AY

Mehmet ŞDNcA|t .

Ferhan cAllDA|t
sebile DÖKMETAş

Fatoş ÖNEN

z,ehm sEYFiİüLi (Başkan)

Aslm CüLTEKiN (Başkan}

Fatoş TANZER
Hayri Bozkurt ToKsoY
Diıara iÇAoAsıoĞLU
sadt TÜRIüAY

Qülden KAFALI
ömer ÇEViT
Ayça "ıöRoı

Mehmet tsAKIR (Başkan)

iıyas Dör\METAş
M. zahır BAKIcl

ortıan DoÖAİt (Başkan)

sema ERİ{EK DüNDAR
Qamze AKYÜZ

tl. tlüseyın PoLAT (Başkan)

Feİtt KoçoĞLU
cülay KoçoĞLU
Haldun SÜMER

tlalk sağlığüı

l5



c. ü. TIP FAKüLTESi ı996 _ 1997 EoITIM REHBERI

Anabilim Dalı ünvaru

Dermatoloji

Fiziksel TıP Ve

RehabilitaŞyon

RadyoJiagnostlk

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

ögr. oor. or.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç- Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr.

Prot Dr,

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

M. Mağrun nAn Gaşkan)
Sedat ÖzçELiK
serap öZTüRKCAN

sami ttizMETLi (Başkan)

ttasan ELDEN
Vedat Naci TARİiAN
Ece İ$PIANoĞLU

.q. oktay IŞıK (Başkan)

orhan soLAK
Mübeccel AsLAtt
ttuıusi EĞiLMEz
sema BULUT

Nörolojİ

Nükleer Tlp Yrd.Doç. Dr. Taneİ ERsEl-cAN (Başkan)

Kardiyoioji Yrd. Doç. Dr. süleyman AsLAlt (Başkan)

OaRR.Aİ* lP BİLiııil,Dni nöıüııııı

BÖLÜM BAşKANI : Prof. Dr. süphl I,IIJDERRiS

Genel cerrahı Prof. Dr. cıhan YILDIRJR (Başkan)

Doç. Dr. Fevzl cahıt İÇLi

Yrd. Doç. Dr. Şehsuvar oÖKoöz
' 

öğr. oör. Dİ. ' Bahattln DALKIuÇ

ı6

Ad! §oyadl

ŞeRk DENER (Başkan)

suat ToPAKTAŞ

A}tekln AKYÜZ

K.Kadir ToPALKARA



c. ü. TıP rAKüLTğsi ı996 - l997 EoiTiM REttBERi

AnabiıiE Dalr ünvaıu Adr soyad!

Pla.ve RekonstİüKlf cer. Yrd. Doç. Dr, Ahmet TERzioÖLU (Başkan)

kadın ttastalıklan

Ve Doğum

üroloji

NöroşIrürlı

Kulak-Burun-Boğaz

oöz tla§talıklan

oöğüş-Kalp Damar

cerrahl§I

ortopedl ve TmvmatoloJl Prof, Dr,

Doç, Dr,

Doç. Dr.

Yİd. Doç. Dr,

Yİd. Doç, Dı,

Abduilah TAŞYI JRT (Eaşkan)

Aıi ÇETiN
Meİal ÇETiN
Özkan Aydın LEYLEK

Yener CÜLTEKiN (E!aşkan)

cüneyd özKÜRKÇüoiL

Murat oÖKsEL (Başkan)

Musİafa AKoÜN

zeki iPEKoĞLU

suphi MÜDERRiS (Başkan)

Tanfer KUNT

Ercan cA|tBAY

sedat özTÜRKcAtt

cenap cÜtER (Başkan)

Ayşen ToPALKARA

Kemal ARlcI

Tanseı ÜNsALDl (Başkan)

sıtkı PERçiN

Yüks€l ÖzKAİt

okay BULUT

Mustafa KUllT

Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr,

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

öğr. oör. Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç, Dr

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

|7

Kasım DoÖAN (Başkan)

Melıh KAPTAl,toÖ LU

Öcal BERXAN



c. Ü. TlP nAKüLTEsi l996 - l997 EÖiTiM REt|BERi

Anabilim Da|ı ünvaıu Adı §oJıa<lr

Anestezlyoloji

Patoloji

Çocuk cerrahisi

Prof. Dr.

Yrd. Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr,

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr,

ögr. oor. or.

öğr. cör. Dr.

Uz.

caner IşriMARoÖLU Gaşkan)
rialuk KArALr
Bİlge KARsLt
zühal küçüıffAvuz
Nur KUNT

z. llandan Aİ{ER (Başkan)

Fahrettln QÖzE
Reyhan EĞiLMEz
Esln YILDIZ

sema ARJCI

Şahande ELAoÖz
cemal ÇERi

Yrd. Doç. Dr. o6khan KÖYLÜoÖLU (Başkan)



c. ü. TIP FAKüLTESi 1996 - lg97 EoiTiM REtıBERI

Tıp Fakültemiz l78a sayıh yasa Ile kurulmuş olup, 1974 / 1975 öğreüm

},ılında 50 öğrenci ile tlacetepe Üniversiteslnde eğltıme başlamlştrr. Igal. / l9a2,
yıında s4, |ga? / |ga3 yıhnda 44, 1985 / t984 ylında 55, 1984 / l9a5 ylında
?o, lga' / 1986 yülünda 57, ı9a6 /l9a7 yılında 64, |9a7 /lgaa ylında 66, 1988 ,/

1989 },ılında 47, rca9 / l99o }ıllnda 65. l99o /ı99l yılında 92, |991 , |992
yxnd; rr5 kişl 1992 - 1995 }ıllnda lzz |993 _ 1994 yıhnda lo5 1994_1995
yılında 87kişı, l996'da 126 kişi olmak üzere toplam lo55 tıP doktoru mezun
oımuştur. Halen Tıp Faküıtesi Dönem l de l32, Dönem ll de l93, Dönem III de
l79, bönem lV de l54, Dönem V de lo9 ve Dönem Vı l ı ı öğrencl olmak üzere
toplam 878 öğrenci eğ|um görmektedir. Bu güne kadar Fakültemizin çeşiüi
ınabiıim Daııann<la 323 tlp doktoru Tababet Uzmanhk Tüzüğüne göre lhüsas olmlş
olup, halen l55 trP doktoru ihüsas yapmaktadlr.

Sağlük Bakanlığı ile yapılan protokol uyannca Fakültemiz öğİencileri Sivas'a
40 kilometre uzakllktaki Ulaş, Koyuncu Ve tlanlı sağlık ocaldannda Sağİık
Bakanlığı elemanlan ile ışbiniği lçerİsinde 2 şer aylık süreler halinde t{ırsaı

tlekimlii eğiüml görmektedlrler.tlalen Fakültemlzde 50 Profesör, 26 Doçent, 5ı
Yardımcı p6çent, lz öğreüm görevlisi, 8 Uzman ve l84 araştlrma görevlısi görev
yapmakİadlr.

Aynca fakültemizde 7 araşİrma görevlisı Doktora, t55 araştrrma gorevlisi
Tpta Uzhanlık çahşması yapmaKa olup. şlmdIye kadaİ çeşiüI anabilirr,
di|lanmızd,a 525 tıp doktoru Tabab€t Uzmanlık Tüzüğü'ne göre lhtjsas yapmıştr,

GENEL BiLGiLER

ı9
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DÖüDıır l
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c. Ü. TrP rAKÜLTEsi ı996 _ l997 EĞiTiM REttBERi

TDıIDL BiLiMLEK DERS KUR[JLU I

25 Eylüt - ı8 İ(asım ı996

Dersler Teorik Pratik Toplam

Blyoıstatlsük

DeontoloJl

Flzik

oİg. Klmya - Bıyokimya

Trbbl BiyoloJı - oenetik

t6

l8

|2

34

25

|2

t6

l6

la

32

46

4l

|25 za l53

BıYoısTAd§rfi( :

istatlstikle iıgIıt 6en€ı Bilgiler, Sağhk llzneu_eİi_ ve_ Bıyoistatistlk, Frekans
Dağıltmlan ve Tanımlaytcl Ölçüler, Ömekıeme Teorlk Dağılışlar.

DEoltToLoJıı
sağIık Ve tlastalık,Hekimllk Anla}ışında cellşmeler, 2ooo yııınadek sağlık

tte<lefleri] sağlık Mevzuatı ve oeontoıoJi, Yenı Boyutlar, Herdm na§ta ilişklüert,

tlekimlerin Üeslektaşlan ile illşklteri, Temel sağlık tlIzmetlerl, Şarlatanıık
Hekimlerin Hukuki ve cezai sorumluluklan,

rlZtr ı
Skaıer ve Vektörel Büyüklükler, Moıeküler Kuwetler Ve steroizomeri, staük

Dinamlk, Klnetik, iş - Enerji - Qüç. implus ve Momentim, Dönme nafeketlerl,

oRGANiK KİrrYA ve nİYoKİııtYA :

Atom, Kimyasal Bilgiler, Moleküler Kuwetler, stereoızomeri, Alkanlar ,

Alkenler. Karboksiııi _ Dikarboksilli asitler, Aminler ve dlğer Azotlu bileşıkler, nücre
Ve Kimyasal KaPsamı, Su ve Blyolojik işlevleri, Asit - Baz ve TamPonlar, AIomatık
tiidrolrarbonlar. Amino asitler, peptldler, proteınlerln yapısal özeuikleri, btyolojik
işlevleri, Sınıflandınlmasü.

TIBBı BıYoLoJ .
canlılığın oluşumu, Bİyomolekülıer, tlücre, Enzımler

TIBBİ BİYOLOJ LABORATUVARI :

ı,aboratuvar çalüşmalanyla ılgili kurallar ve araç - gereçlenn tanıtılması,
Koa§ervatlann oluşumu, organik Madde Aranması, Moleküler tiareket Ve nücre
zan, Çözellj Konsatrasyonıan, A§itler, Bazlar, H ve Tampon Çözeltiler, Çeşİtlı
nüÇreler, Kromozom Analizi.

23

ToPlam



1996 - 1997 EĞiTiM REtİBERi

TDPIEL BILIMLER DERS KURULU Il

19 Kasım 1996 . ı3 ocak ı997

Dersler

BIyoIstatlstlk

DeontoloJl

oİg. Klmya-Blyokimya

Tıbbl BlyoloJi - cenet-ık

Flzik

Teorik

l6
l6
34

25

32

Pratık

lo
la

Toplam 2a t5l

BlYoİsTAdsTtK ı
Teorik Dağllışlar, Önemlilik Testleri, Khi - Kare Testi Ve Uygulandıği Düzenler

DğoFlTot,od:
Meslek sım, tlasta Haklan, tlekimlerln Hukukl Ve cezai sorumluluklan,

Deontolojı Tüzüklerl, Tıp Tarihı.

nlzlr :

Dönme tlareketıeri, Titreşme nareketleri, Alaşkanlar Mekanığı,
lsı, Termodinamik, Elektrostatik, Elektİlksel Alan, Doğru AJ$m Devrele-ri, x

lşlnlan, cözün optik Yaplsı, Büyüteç, Mikroskop, Elektron MikroskoP.

oRcANıK KhrYA . BıYoKİMYA 3

Enzimler, tleterosiklik Bileşilder, Enzim Kinetikleri,Atkoller - F€noıer, Eterler,
Aldehlt ve Ketonıar, Karbohldratlar, olıkoprotelnıer, Lipıuer, Metobolizmaya Girlş.
Termodinamlk, Nüldeik Asiller, Nükleoproteınler, ETs ve oksltatif fosforllasyon.
ok§Üen Toksisitesi ve süperoksid radikali, Aslt baz ütrasyonu, Enzimle hıdrollz.

TİBB| BıYoLoJ :
BiyoklmyaFisüal TePkimeler, DNA RfiA sentezl, Protein sentezl, operonlar,

Bakterl oenetiği. Bağşlkllk, tlormonlar, Vitaminler

TIBBİ BıYoLoJ LABoRATUVAR! :

riacre 6ölünmeleri, Enzİmatik Tepkimelerl Etklleyen Faktörler, Katalaz
Enzimi Aktivitesinin incetenmesi, Preperatlann nazrlanması Ve Boyama
Yöntemleri, Kan cruPlan, Vitamln Taylni, Deney tta}.r,anlan Dısek§iyonu, Elektron
Mikroskoblk Çalışmalann Hazırlanması.

c. ü. TlP nAKüLTEsi

Toplam

l6
l6
44
43

3z
l23



1996 - 1997 EĞiTiM REtıBERi

Dersler

TEIııEL BiLilştLER DEKS KtJRt LU rlr

Teorik Pratik Toplam

Biyo istatistik

Davranış tsilimleri

Tbbi Biyoloji - oenetik
Biyokimya

l6
32

55
36 6

l6
3z
35

42

l19 6 l25

BıYoısTATlsTiKı
Regresyon Analizi, Korelasyon N],6'llzi, z.aman serileri, Analiz Yöntemleri,

DAVRANIş BİLİİ!LER|:
Davranış tiiıimıerine oiriş, Davranlş Bitimlerl Ve Ttp, Davranüş Ve Özetlikleri,

sistem Kavramt ve canlü sistemler, tlomeosıazis Ve Heterostazis, Yaşam, celişme,
tlastalük, Ötüm. canlılarda Davranış DüzeyleIi, Davranışın Nöroblyotojik Kökenleri,
Psikoloji - Tıp§al Psikoloji, 6llinç Ve Dikkat, Duyu Ve Algı, Duygular, oğrenme,
Düşünme, Beilek, Ruhsaı Aygıt, cüdülemeli Davranüş, savunma Düzenekleri,

oRGANn( KıIIYA - BtYoKlHYA3
oksidatif Fosforilasyon lizyoloJik önemi, olikoliz. TcA, GlikoJenolizi§, Pentoz

fosfat yolu. clukronat, Karbonhidrat Metabolizmasl ilgili Koenzimler,
Clukoroıineogenezis. Diğer cHo Ve Etanol Metabolizma, olikojen ve diğer cİto
sentezİ. clikojen Depo Hastalıklan Ve Diyabet, Dolaşım tlPitleri, p oxsioasyonu,
Keton cisimleri, Lİpoprotein metabolizmasl, Kolesterol metabolizması, Yağ asiti Ve

lipit biyosentezi, irostoglandin metabolizması, Lipit metabolizması koenziml€rı,
ıipit metaıoıİzmasü hast;lıklan, Besin maddesi olarak Proteinler, Proteinlerin }rlQm
yollan, Kolorimetri.

nBBı GENDrİh
Temel cenetik Bİlgiler, Mendel Kanunlan Ve Kalltrmın Fiziksel Temeli,

otozomaI Ve seksüel 6ağlı Kalıtım, Moleküler cenetıkte DNAntn Yapısı, Anal|a Ve

oluşumu, Kromozomun Moleküler oenetlk Temell, Klomozom Anomalileri.
Seksüel cetişme Anomaliler, PoPulasyon oenetiği.

25

c. ü. TrP FAKüLTESİ

14 ocak " 24 MART 1997

Toplam



l996 _ 1997 EĞiTiM REttBERi

Dersler

TEMEL BiLilILEK DEns KLJRLJLU rv

25 MART - 25 MAII§ 1997

Teorik Pratİk Toplam

Bıyoistatisti k
DaVranış Bilimleri
org. Kimya - Biyokimya

Tıbbi BiyoloJi - Qenetik

ııx yardım

l6
32

42

36

Toplam l46

BİYoısTAdslİK :

sağlık alanında özel iŞtatistik§el yöntemler, Nüfus, Doğum. Ölümıe ilgllı
istasti§tİksel yöntemler, Klünük çalışmalarla ilgili istatiksel yöntemleı Yaşam
tablosu, Sağllk düzeyi Ve hastahklann uluslamrast slnıflandlnlması.

DAvRAİürş Bn ıruD.Rl !
Ruhsal - cinsel ve Ruhsal - ToPlumsal geıişim, NşiliK clnsellik, insan ve

çevre, Normal Ve anormal aynmü, Psikoz - Nevroz, Psikiolojik testler, Toplum bilim,
Toplum Ve öğeleri, Toplumsal kurumlar, Toplumsallaşma, Toplumsal Değlşme,
Kültür, Aİle, Dil Ve ileüşim, Tüp uygutanmaslnda davranrş Ve etitç Bilım, Bılimsel
araşldrma, oenel değerlendirme.

oRGAMK KIMYA ve BİYoKİrİYA :

Amino asltlerin yılQm yollan, Esa§i olmayan AA oluşumu, AA metabolIzması
koenzimıeri, AA kullanllmasl, Dokuıarda AA metabolizmasl, Purin nükleotid
sentezi, pfimidin nükleotid sentezi, Deok§irıbonükleotid sentezi, primidinlerin
yhmı, inoıganik metabolizma, Vitamınler,

Asit - baz dengesi, tlemoglobin sentezi, tiemoglobin yılQmı, Transaminasyon.

IIBBİ cENğiü( :

DermatogİRkler. Poligenetik, Konjenital Malformasyonlar, Kalıtsal Metabolik
tlastatıklar, Populasyon Taraması, Prenetal Tanı, cqnetik tlastahk Koruma Ve
Tedavi, Farmakoceneük Poligenetik Hastalıklar, oenetik Danlşma, cenetlk Tarama.

lLK YARDIMı
ilk yardım eğiümi Ve örgütlenme, insan vücudunun anatomik özellikleri,

hastanın dlş görünüşü Ve muayene İl€ değerlendiritİ4esi, travmatolojide genel
bilgiler, |iınk Ve çılüüklarda ilk yaİdım, omurga yafalanmalan Ve ilk yardım, Delici Ve
kesici yaralanmalar, spor yaralanmalan, Kann lravmalan, YanüK Donmalar, Kafa ve
omurilik travmalannda ilk yardım, Qöğü§ travmalan, Kardlak arrest Ve
kardiyapulmoner serebral resüsitasyon, Kulak burun Ve göz yaralanmalan Ve ilk
yardım.

l3a

26

c. ü, TIP FAKüLTESI

l6

34

56

20

a



c. Ü. TüP FAKÜLTESi l996 _ l997 EĞiTiM RErrBERi

Temeı Bilimıer Ders Kurulu l

Temel Bilimler Ders Kurulu lI

Temel Bilimler Ders Kurulu l|l

Temel Bllimler Ders Kurulu IV

la. ı 1.1996

ı5.1.1997

24.3.1997

23.5. |997

2.6.1997

6.6.1997

ı ı.6. ı997

ı6.6. t997

1996 - 1997

DÖNEM İ ENTEGR.E SiSTEÜU DERS KLJRALLAtrI VE
srNAv TAKvıui

komite sınavlan Flnaı Bütünleme

Mazeret Slnavlan 29 - 3o Mayıs 1997

1996 - 1997

DÖüEM ı KLAsiK sisTEM ve sERvis DEKSLERi
sINAv TAKvilıti

Servis De15leri l, Ara sın, ll. Ara sün Final 6ütünleme

Türk Dili

Atatürk ilkeleri

Yabancl Dil

2.4.|997

9.4.1997

l6,4. l997

4.6.|997

|2.6.1997

la,6, r997

5.9.1997

lo.9,l997

17.9.|997

2,7

la.a.l997

zo.a. |997

z2.a. |997

25.a. L997

l l. l2. l996

la.l2.1996

25.1z.l9s6



c. U. T|P FAKULTESI

DÖıEFi ıı

29

|996 - |997 EoiTiM REnBERi



c. Ü. ,l,IP FAKÜLTESi 1996 - i997 EĞiTİM REttBERi
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c. ü, TIP nAKüLTEsi t996 - 1997 EoiTiM REtiBERl

HüCRE BiYoloJisi DERS KIJRLJLU r

25 Eylüı - ıa Eklm ı996

Teorik Pratik Toplam

Biyofızik
Biyokimya
FizyoloJl

tlistoloji - EmbriyoloJi
Mikİo biyoloji-Parazito lojı

20

6

l6
lz
z9

20

6

l6
20

55
a

ToPlam B5 |4 97

gkoFlzİK:
Blyofiziğe giriş

Membmn tranŞPort
membran modeli,
temellerl.

Ve sl-birimıeri, Membran yaP6l ve flziksel özeılikleri,
blyoRziği. Membran potansiyelinin oluşumu, Dlnamiği ve
Resepsör biyoRzığl, elektromedikal e nstrümantasyon u n

nızyoıoıl ı
rizyolojiye giriş, tiücre iç ortam ve homeostaslŞln tanlmı. Vücut §ıulan

hakl0nda genei uiigiıer sıVı transportu Ve molaküleı akuvite: Brown hareketıerini,
Rltrasyon, difüzyon, ozmoz (l_.ab). ttücre organeılerlnln fonkşiyonlan, tlücre zannda
madde iletimi (Dlfüzyon, aktif iletım, ozmoz), ltlcal damarlarda madde altm
verimi, BlyoelektriK Potanslyeller

İtısToLoj - HılBİtİYoLoJ ı
cenel histoloji Ve Embriyoloji tanıtımı, oenel hl§tolojl, öğrencı mikros-

koplannın dağıtımı ve bakımı (lab.), tlistolojl metotlan, Mlkroskop çeşltleİi, lşık Ve
eıektromikroskoplann kulIanımı (lab.), tlücre ve hücrenIn morfolojik ayınmı,
Dokunun boyanması Ve boyalann etktlerlnin tartışılması (ıab,), Hücre bölünme§i
hücrenin yaşlanması ve hücre ldnetlğl, Mitoz (lab.).

ütffRoBlol-oJ - PARAzıToLod !

Başhca mıkİoorganlzma gruplan Ve genel özellikleri, Bakterllerin genel
özelllkleri ve morfolojiK yapüıan, Eaşhca Parazıt gruplan Ve genel özellllile11, ?arazll
konak ilişkİleri, Mantarlann genel öze|likleri ve morfolojlk yapılan, Protozoonlann
yap§t ve genel özelllkleri, nelmıntlerin yapt§l ve genel özelllkleri,
Eklembacaklılann yaplsl ve genel özellikleri, Vlrüslerin yapısl ve geneı özelliklerl,
Bakteriyofaj yaplst Ve genel özeuiklert, Bakterllerln beslenmesl Ve üretilmeleri-

BİYordüırYA :

Nükteik asitlerın biyos€ntezi, Proteln sentezi

3l

Dersler



c. Ü. TIP FAKÜLTESi l996 _ l997 EĞiTiM REtıBERi

Bakİeriler metabolizmasl ve enzİmleri, Bakterilerin genetlk özellikleri,
Mikrooİganizmalarda genetik madde aktanmı Ve plazmidler, Antlmikroblyal
maddelar Ve mikroo(ganizmalar üzerine etkisi, Antınükrobiyal maddelere karşi
direnç mekanizmalan, Mikrooİganizmalann hastalık oluşturma-$nda rol oynayan
faıütörler, Virüslerin üretilmesl, Virüslerln hastalık yapma mekanizmalan, Dış
ortamın mikroorgaflizmalar üzerlne etİisı, st€rlılzasyon, dezenfeksiyon, asepsi,
antİsepsi yöntem|eri, LAB: Mikrobiyolojl laboratuvannda çalışma kurallan, LAB:
Parazitoloji laboratuvannda çallşma kurallan

32



c. Ü. TıP FAKÜLTESi ı996 _ l997 EalTiM REtlBERl

Dersler

DoKu BiyoLoJisi onns KIJRI.JLu ıı

2l Eıdm - 6 Aralık 1996

Teorik Pratik Toplam

Anatomi

6iyokimya

Fizyoıoji

İlistoloji-EmbriyoloJi

44

lo
5o

56

4B

6

lB

9z
lo
56

54

Toplam l20 ?z l9z

ıııroııl ;
Anotomlye giriş. Kas, Kemik, Eklemler, oenel bilgiler. Üst extremlte

kemikleri. Üst extrem|te kemikleri (lab.), columna Vertebralis, costaıar ve stemum.
columna vertebralls, costalar ve stemum (lab.), Üst extremıte eklemleri. sırt
bölgesı, Yuzeys€l sırt kaslan. sırt bölgesi, Yüzey§el §ıİt kaslan (lab.), omuz Ve

kolun arka böigesi. omuz ve kolun afka bölgesi (lab.), omuz Ve koıun ön bölgeleri,
Memeler. omu} ve kolun ön tölgeleri, Memeler (lab.), Axilla anatomisi Ve plexus
brachlalıs.Axllla anatomisl ve plexus brachİalis (lab.), on kolun ön bölgeŞı ve fossa
cubuti (lab.), Ön kolun arka böıgesi, Ön kolun arka bölgesi (lab.), El anatomi§l. El
anatomisı (lab.). Alt extremlte kemitderl. Alt extİemite kemlkleri (lab.), Alt extremlte
eklemleri. Üst ve alt extremite eklemleri (lab.). cluteal bölge, cluteal bölge (lab.),

Plexus lumbo - sacralıs. Uyluğun arka Ve lateral bölgesi, fossa popıltea. Uyluğun
arka Ve letaral böıgesi, foŞsa Poplitea (Iab.), Uyluğun ön Ve medial bölge§l (ıab.),

6acağın arka bölgasi. Bacağın arka bölge§i (lab.}, 6acağın ön Ve letaral bölgesi.
Bacağın on ve letaral bolgesi (lab.), Ayak anatomisi, Ayak anatomisi (lab.), Kafa
kemiileri. kafa kemikleri (lab.), kafa iskeletinin bütünü. kafa ıskeletınln bütünü
(lab.), Yüz anatomisi ve kafa derisi. Yüz anatomisi Ve kafa derisl (lab,), Parotis ve
temPoral bölge. Parotis ve temporal b6lge (lab.), Fossa infratemporalls Ve
p}terygopalatina. Fossa infratemporalis Ve p}terygopalatlna (lab.), Boynun ön ve
yan ıoıgiıeı. Boynun ön Ve yan bölgelerİ (lab.}, suboccipital kaslar Ve derın sırt
kaslan. suboccipltal Kasıar ve derin sürt kaslan (lab.).

BıYoıflr,tYA ı
Yağ doku§u biyokimyası, Epitel doku biyokimyası, Kas dokusu biyokimyası,

Bağ dokusu bıyokjmyası, sinir dokusu biyokimyasl.

nlzvouo.ıİ :

Çizglli ka§a llişkin genel bilgiler ve kasılma teorileri, Çlzgili kasın mekaniksel
özel|Ikleri Ve düz kas firyolojisi, Sinir kas kavşa$ ve motor blrlmlerin fizyolojik
özellikleri, Periferik §İnir slstemi fızyotoji§i, Reseptörler, sinaptik lleüm, Spinal
reneks I, ReReksler Il. otonom sinir sistemi fizyolojlsi. Kas fizyolojlsl (lab.), Sinir
Rzyolojisİ (lab.).

33



c. Ü. TIP rAKÜLTEsi 1996 - 1997 EÖiTiM REHBERi

İrısToLoJ . DıaRlYoLo.rl :
Embriyolojiye girlş, spermium morfoıojisi ve biyolojisi. SPermlohİstogenezis,

sPermium, ovum, oogenezis, ovulasyon, oenital siklus, implantasyon,
Gastrulasyon, Emriyo dtşt oluşumlar, Plesenta çeşitlerl, eksoJen ve endojen
maddelerin embriyoya olumsuz etldleri, Embİİyoloji preparatlan Ve gem hücreleri
(lab.), Dokular, Epitet dokusu, Örtü ve gudde epiteli. Epİtel dokusu (lab.), tsağ
dokusu (lab.), Kan dokusu, Kan dokusu (lab.), Destek dokusu, ıiıürdak dokusu,
ıilüırdak dokusu (lab.), Kemik dokusu, Kemik dokusu (lab.), ı(as dokusu, Kas
dokusu (lab.), slnlr dokusu, sinir dokusu (lab.), Deri ve yan oluşumlan, Derı 0ab.).

34



c. U. TIP FAKULTESI |996 - |997 EĞiTiM REttBERi

Dersler

DoLAşIIq - soLtJl{uu DER§ KLJRLJLU Iıl

9 Ara|ıh 1996 " 17 ocak 1997

Teorik Pratik Toplam

Anatomi

Biyofizik
Fizyoloji

tl istoloji-Embriyoloji

Mikfo biyolojİ-Parazitoloji

zI
8

47

la
ll

zI

24
6

42
a

?|
2+

l5
Toplam l05 l5a

aiYoFİzlK ı
Elektromedikal enstrümantasyonun temelleri, fizyolojik sistem analizinin

temel kavramlan, Kaplo teorisi ve sinir hücresinde Pasif ileti,

r,inoıoıi:
Kanın görevleri, fiziksel ve kİmyasaı özellikleri, Kan yapümı (nematopoez) Ve

düzenlenmesi, Kan hücrelerl, Eritrositıer, Kan hücrelerİ, tökositier. Trombositler,
Kanamanün fizyolojik önlenmesi Ve pıhblaşma mekanizmalan, Kan alma yöntemi,
Efitrosit saytmı, riemoglobin, Hematoklit (lab.), Kan gruplan ve transfüzyon, KalP
kasının fizyolojik özellikleri, tökosit sayımı, bkosit formülü (lab.), Kalp
kapakıannın görevleri, Kalp seŞleri fonokardiogram, Kalp devrimi ve kalpte basınç
değişiklikleri, Trombosit saymı, Kanama, Pıhtılaşma protrombİn zamanü tayını
(tab.), kalp Verdisi kalbin yaPtügü iş, Kalbin metaboIizmaŞı, Kalp çalüşmastnın
düzenlenmesi, sedimantasyon, Kan grubu, tlemolİz, Eritrosit osmatik direnci (tab.),
EKo (lab.). ttemodinamiğin ilkelerİ, Kan basıncı, Kan bastncının düzenlenmesİ,
Nabız, Koroner dolaşım, EMc (lab.), Fötal Ve pulmoner dolaşım, Venöz Ve lenfatik
dolaşım, insanda kan basıncı, Nabız Ve kalP sesleri (lab.), solunuma giriş,
solunumun mekaniği Ve akciğer hacimleri, Akciğer alveollerinde co2'in taşınması,
solunumun düzenlenmesi, Atmosfer baslncı değişikliKlerinde karşülaşılan fizyolojik
sorunlar, Yapay solunum, spirometri (lab.).

35

55

ııııtoırd ı
Thorax duvan anatomisi, Kalp Ve Perikardium, Kalp Ve perikardİum (lab-),

6üyük damarlar Ve posterior mediastinumda bulunan oluşumlar, Mediastİnum,
Thorax duvan, Mediastınum (lab.), Burun Ve burunla ilgili yapılar, Burun Ve burunla
ilgili yapılar (lab,), larynx. Larynx (lab,), Trachea Ve akcİğ€rler, Trachea Ve
akciğerler (lab,), Diaphragma, Diaphragma (lab-), Ağız anatomisi, Ağız anatomisi
(lab.), Art. temPoromandibulads Ve çiğneme kaslan, Art. temporomandibularis Ve

çiğneme kaslan (lab.), Pharynx, Pharyx (lab.), tsoyun kökü (oesophagus'un cervical
lürsmı, derin arterler, Venler Ve sinirler), Boyun kökü (oesophagus'un cervical krsmr,
deİin arterler, venler Ve sinirler). (lab.),
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İrısToLoJİ . DlüBRİYoLo.rİ :
Dolaşüm sistemi genel açıklama, Damaİlar, Dolaşım sist€mi, Damarlann,

KaPilleİİn histoıojik yaP§ı, Kalp, Dolaşlm ŞİŞtemi (lab.), naemopoesiŞ,
Haemopoesis (lab,), L€nfoid §iŞtem, L€nfoid si§tem (lab.), oastropulmoner sistem
Ve gelışimi, solunum sistemi, Trachea, Brochuslar, Akciğeder, Alveol yapısı, Pleura,
solunum sistemi (lab,).

MİlüRoBıYoLoJı . PARAzİToLoJİ :

Antijenler, Doku anüjenleİi Ve MHc genler, immünglobinler, Antuen - Antikor
birleşmeŞi, immün cevabın regülasyonu, Bağtşıksal yanıtta rol €ynayan hücreter,
serolojik testler, Serolojik testler i (lab.), serolojik testlef lI (lab.), infeksiyonlara
karşı bağışıklık.
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FIETAEoLİZuA DEns KURIJLU lv
20 ocak " 7 vlaft 1997

Dersler Teorik Pratik ToPlam

Anatomi

6iyokimya

Fizyoloji

ttistoloji - EmbriyoloJı

Toplam

l9

36

la
96

l2

6

la

5l
23

36

24

I14

AN,dToİd:
Kann ön duvan anatomlsı Ve kann boşluğu topogmfisi, Kann ön duvan

anatomi§i Vekann boşluğu toPografisl (lab.), oesoPhagus'un abdominal krsmü ve

migae, perıton, omentum major - minor Ve bursa omentalls, Miğde, omentun,l

-u]"İ l -ln".. Bursa omentalis (lab.), Duedonum, jejenunı ve ileum, Kalın'»aÖrsarıar, 
ince Ve kalln bağırsaklar (lab.), Kamciğer ve safra yollan, Pankrcas

,.i"ı.x, Karaciğer, safra yoılan, Pankreas ve dalak (lab-}, Böbrek ve üİeter, Vesica
urineria ve urJnra, Böuiekler, Ureterler, Veşica urineria Ve urethra (lab,), Kann
arka duvan, kann arka duvanndaki damarlar ve slnlrler, kann arka duvan, kanıı
arka duvanndaki damarlar ve sinirler (lab.).

BIYoKİI,IYA :
Kaİbohidratlann sindirimi. Azotlu bileşiklerın sindlrimi, Yağlann slndiıimi,

Sin<ririien bileşiklerln emillmt - taşInması, Karbohıdrat metabolizmastnln
aOİenİ.nm."l,"VaE metabolizmasının düzenlenmeşl, Detoksifikasyon
mekanizmalan, Porfi rin ve safra pigmenİıeli metabollzması,

nlzyoıoıİ :
sindirim Rzyolojisine ait genel bilgiler, ca§trointe§tinal motitite, Besin

uı,n-*, iiğn.-. ," "yutma işlemi, Midenin motor fonksiyontan, Safra kesesınin
harexetıeri 

-ve boşaıma§ı, Kolonda motilite ve defekasyon işlemi, Sindirım

"iii"-i"o. 
salgı fonksiyonu, Pankrea§ salgısl, ince ve kalün bağırŞak salgülan,

oastrotntesünai absor-bsiyon besin alışının duzenlenmesi, Bulantı, Kusma,

x]...lİ.İ- r".x.ivonlan ve safranın sindirimdeki rolü, Vitaminlerin nzyoloJik
i"nx"ii""lu". Enerji metabolizması, iş ve spor fizyolojisi, Boşaltım
nzv"r;.iı"i, Böbrek gloıiıeruIlerinin fonksİyonlan, Böbrek tubuluslerinin fonksİyonu,

Kıir.nJ xrr.u-,, Üiktrri"yon Ve diuresis, uk§taglomerular cihaan fonksiyonu,
Renin oluşumu, Yapay böbrek, Diyaliz yöntemlerl,

İrısToLoJı - ElülBRlYoLoJı :

sindirim sisteminın gelişİmi, Yanaklar, Tükrük bezleri, Dil, Dişlerin yaPı§ı,

Yutak ve yemek borusu, -Mldenİn histolojisi,. ince ve kalın barsaklar, Karaciğer,
Pankreas hjstotojisi, sindirim sistemi (lab.), Ürogenital sistem, oenel açıklama,
aJJ..kl".in gelişİmi, Böbreğin hlstolojisi, Ürlner sİstem (lab,}, Tubuli renis , idrar
boşaltma yolian, Böbrek damar Ve sinirlerin hıstofIzyoloJisi,

31
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DersleI

NÖRoENDoKRiN - iJRDFIE ı DERS KLJRIJLU v

lo llart - 4 Nısan ı997

Teorik Pratik Toplam

Anatomi

BIyofizik

Fıqyoloji

tlıstoloji _ Embrıyoloji

23

t6

la

ll

14

4

4

37

ı6

i5
Toplam 6a 9o

AltATOİtl :

Endokrln organlar, Endokrln oİganlar (lab.), Pelvls, Perlneum, Pelvls ve
Peİineum (lab.}, Erkek genıtal oİganlan, Erkek genital oİganlan (lab,), Kadln genıtal
organlan, Kadln genltaI oİganlan (ıab.), Medulla splnalıs, Tractusıar, M;dulla
spinalıs, Tractuslar (lab.), Medulla obtangata, Ponc, Mesencephalon, Medulla
oblangata, Pons, Me§encephalon (lab.), otonom slnir sıstemi.otonom sinlr
sıstemi (lab.), cranial sinirler l - 6.

BlYoİlzlK:
__ B_iyomedlkal potansiyellerin temellerl. sinirs€l kodlama Ve bilgi ıleüml,
Flzyolojİk sinyallerln aoallzl, Radyasyon blyonz|ğinın temelıerl, Ultmsesin tehşıs ve
tedavide kullantlanılmesının biyoİızıksel temelleri.

FlzYoLoJı :
Nöroendoldn il!şkiler, normonıar hakl0nda genel bllgller, tllpofirn Ve

hipotalamus fonsiyonel İllşkiıeİi, Adenohipofiz Ve noronıpoflz horrrıonlannln
flzyoloJisi, Tiroid hormon ftzyoloji§i, Paratİroid hormonu ve kolesistokinin'ln
Rzyolojik etkileri. Böbrek üstü medulla hormonlannın fİzyoloJısi, Pankeas Iç
salgllannın fiz-yoıoJlk etklIeri, Kadtn genltat hoİmonlannın fizyolojisi, Erkei
genltal hormonlannln fizyolojisi. oelişme Ve yaşlanma, tıormon flzyoıo.1ıs'l 1ıau.1.

tll§lr)LoJı - EıBRİYoLod :
Endokjin sistem haklunda genel açıklama,

paratlroıd, suPrarenal gland, Endokfin Pankreas,
sistem (lab.), Erkek genİtal sistem hıstolojisi. Dişi
Erk€k Ve dlşı genltal slstem histolojisı (lab.).

tİiponz. Epifiz, Tlroid,
Paragangliyonıar, Endokİin

genltal slstem histotojisi,
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Dersler

NöKoEüDoKRiN - i.ınBıuş ıı DERs KuRııLu vı

7 lrllsan - 2 vlay'.s |9g7

Teorik Pratik TopIam

Anatomi

Bıyokimya

Fizyoloji

Histoloji - Embriyolojİ

23

|4

33

8

l4

4

3?

ı4

37

to

TopIaün 7a 2o 9a

ıııııoırıl :
cıanial sinirler 7 - |2, cmnıal sınlrler (tab,l, cer€b€llum, TlraIamus, Nuc,

subthalamicus ve corPus pineale, ttypothalamus, Basal ganglionlar, cereb€llum,
Thalamus, }lypothalamus, Basal ganglıonlar (lab.}, Beyin hemisfer|eıi (ıab,), corcital
merkezlet, 6eyaz cevher, Koku yollan rhinencephalort \,,e ıimbik sistem,
Merkezi sinir sisteml damarlan, rhinencephalon, tlerkezi §inir sistemi dama.lan
(lab.), Beyin zarlan y? sinüsler, Beyin vertlkülleri Ve §erebrospinal sü!ı dolaşrmı-
Beyin zarlan ve beyin Vertİikülleri (lab.), Kulak, Vestibüıer sistgm, işitme yc,llan,
Kulak (lab.). orbita Ve lçlndekiler, Bulbus oculi. cörme y(.)llan, oöz 1ldb-).

BlYoxlfiYA ı
tıormon ettü mekanizmalan, ttipotalamus Ve hiPofiz hormon|an,Adrenal bez

hormonlan, ca - P metabolizmaşı ile ilgili hormolar, Pankreasın endokrin
fonksiyonlan, Tiroid.

FİzYoLoJ :

Vestibüler sIstem Ve serebellumun motor fonksiyonlan, Merkezl
sensomotor sistem, Bazal gangllonlar ve retiküler formasyonunun motor
fonksiyonlan, Piramldal sistem Ve motor asosiasyon şistemi, Duysal yoı, Talamu§
ve duysal korteks, Retiküler formasyonun sensorik işlevi ve duysal asosiyonun
korteksi. Merkezl vejetatif sinir sisteml Ve uyku , uyanıkhk ritmi, B€yinin yük§ek
fonksiyon|an (öğrenme ve hahza]., serebro§pinal sıyt nzyolojısi, fujn fizyolojisi,
Deri duyulan. işitme Rryolojisı, oörme Rryolojİsi, Tat ve koku fızyolojİsi. EEc (lab.).

İrİsToLoJı . EllBnİYoLoJı ı
Merkez sinir ststemi hi§toloJIsl, Ylerkez sinir slstemi hiŞtolojisI (ıab.).

Kulağln gelişiml ve histoloji§i, Qözün gellşlml ve histolojisı.
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5 Mayıs - 3o llayrs 1997

Dersler Pratik Toplam

Mi kro biyolo.ii-Parazitoloji 24 Iz9

Toplam lo5 24 |29

ıdKRoBıYoLoJı - PAItAdToLo' 3

Mikrobiyolojiyt] giriş, Vücudun normal mikrop norasl, Streptokoklar Ve
oluşturduldan enfeksiyonlar, Tıbbı parazitolojiye giriş, Entemoeba histolytica Ve
a|möbiyaz, Serbest yaşayan amipler ve PA|'[E, Brucellalar ve oluşturduklan
enfek§iyonlar, Plasmod!umlar ve sltnla, Mikrobİyolojik örneklerin alınması,
Mikfobrganizmalann izolasyonu Ve antibiyogram, stafllokoklar Ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Nelsseria, Moraxella ve acinetobacterıer ve oluşturduklann
enfeksiyonlar. r'IV ve AIDS, Rabies virus ve Kuduz, Korinebakteriler ve
oluşturduklan enfek§iyonlar, t eishmanıalar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar,
Tr]panasomalar ye oluşturduklan Parazllozlar, Toxoplasma ve gondii ve
tok§oPlazmoz, Mlkrobakteriler V€ oluşturduklan enfekslyonlar, Riketsiyalar ve
oluşturduklan enfeksiyonlar, Klamidyalar Ve oluşturdukıan enfeksıyonlaı
Mikoplazmalar Ve oluşturduldan enfekşlyonlaf, Enterik bakteİılerin genel özellıklerl
Ve Esherichİalar oluşturduklan enfek§iyonlar, Salmonellalar Ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Shlgellalar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Klebsiellalar,
Enterobakterıler ve oluşturduklan enfeksıyonlar, Yersinialar Ve oluştutduklan
enfeksiyonlar, Proteuslar ve enterik bakteriler ve oluşturduklan enfeksiyonlar,
sıstemik mantar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Listerlalar Ve oluştuİduklan
enfeksiyonlar, nelikobakterler legionellalar oluşturduklan enfeksiyonlar, Vlral
enfek§iyonlarda tanl yöntemıeri, tlemoPhylusıar ve oluşturduklan enfeksiyonlar,
Vibriolar ve oluşturduklan enfek§iyonıar, Qiardia ve giardiaz, Trichomona§lar Ve
oluşturduklan Parazilozlar, sporsuz anaerop mikroorganizmalar Ve oluşturduklan
enf€ksiyonlar, sPorlu anaeroP mikİooıganizmalar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar,
camphylobakterller ve oıuşturduklan enfekslyonıar, Infeksiyonlarda bağtşıkıık,
immun yetmezliği olan hastalarda enfeksiyonlar, Yüzeyel mantarlar ve
oluşturduktan enfeksiyonlar. Pneumocystis ve diğer protozoonlar Ve oluşturdulılan
paraziloz|aİ, sindirlm ve Solunum sistemi trematodlan ve oİuşturduklan
parazitazlar, Dolaşlm sistemı trematodlan ve oluşturduklan paraziİ.ozlar,
Arboviruslar ve oluşturduklan enfekşiyonıar, orthom}xoviruslar ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Mantar enfeksiyonlannda tanl yöntemleri, Ekinoklar Ve
oluşturdukIan parazilozlar, Tenyalar ve oluşturduklan pamzllozlaI, Nonfermantatif
bakteriler Ve oluşturduklan enfekslyonlar, Basilluslar Ve oluştuIduklan
enfek§iyonlar, Bordatella,Pasteurella,Franci§ella Ve oluştuduğu enfeksıyonlar,
Hymenolepisler Ve oluşturduğu Patazitozlar, Dipylidium Ve Dlphylobotİium ve
oluşturduğu parazilozlar, İlerpesviruslar Ve oluşturduktan enfek§iyonlar,

10

TlBBi üüliKRoBiyoıoıi ve PAItAziToLoıi nens KIJRLJLU VII

Teorik

l05
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Poxviruslaİ ve oluşturduklan enfeksıyonıar, Pıcamavlruslar Ve oluşturduklan
enfeksıyonlar, İlepat]t Vlruslaİ Ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Fıİsatçı mantarlar ve
oIuşturduklan enfekslyoniaİ, Aktlnomyces Ve Nocardialar ve oluşturduklan
enfeksiyonlaı Deİİ alh mantarlar ve oİuştuİduıilan enfeksiyonıar, Askaİis ve
AskAryaz, Ankylostoma, Necator Ve oluşturduğu enfeı(sl}/onlar, ince barsak
nematodlan (strongyloideŞ, Tricho§tronlar), Ka|ln Mrsak nematod|ar Ve
oluşturduğu parazitozlaI, DeIi ve doku nematodla-r Ve oluşturduğu Pamzilozlar,
Paramyxoviruslar ve oluşturduklan enfeksiyonlar, onkojenlk viruslar, YaVaş üreyen
Vlrusİar Ve oluşturduğu enfeksii/onIar, oastroenterit yaPan vinıslar, Dolaşlm sistemi
nematodlan ve oluşturdııkl-..l Farazitozlar, Akarlar ve akaİilklar Ve olusturdulJaı.ı
parazilozlar, Blt,Pire Ve insaı] sağlığl },önünden önemled. l.iııiil i..ulusu, RedlvilIer
Ve lnsan sağlığl yönünden önenıleri, Kan emen sİnekler, Mlyaz etkenleri ve miyaz,
Ttbbl önemi olan bazl hawa.ılar, Palazilozlafln tanlsında kuılanılan serolojik
deneyler ve cilt testıeri, Pa{azilazlann ti]nısında kullan|lan besiyerlcıi, Antiviral
iIaçİar ye etKi nlelçrnizmalan, Antifungal llaçıar ve etki meIaıüizırıalan, Antıparaziter
iIaçlar ve etki mekanizmalan, Aşılar, Enfeksiyoil etlüenleri ar:]5ınoaki illŞkiler, HaYa,
su, süt Ve süt üİ,ünled ile tlavantn enfeksiyon hastaltidaıı y(-)nılrı.]en öııemi

ıü(RoBlYoLoJ . PARAdToLod LABo8ATUVARI ı
Boliaz, burun, kulak ve gözden allnan ömeıderin incelenmesi, Derin ve

yüzeyel mantal etkenıeİınin labomtuvar tanlsı, Dlşkllann mikİobiyoloJlk yönden
ln.elenm€si, Viral enfeksiyonlafda tanl yöntenlerİ, AnaeroP bakteriıerin
laboratuvar tanıŞı. Kan parazitleİinin incelenmesi, Antıbiyotik duyarlıhk testleri,
idrann mıkrobiyolojik yönden ınceıenmest, Çeşitli örneklerin nrikrobacterium
l.uberculo§ıs yönünden incelenmesi_ D|şkt ve seıofonband ömeklerinin
incelenmesi, Nakrosilobik ve mikroskobik parazit örneklerinln lırcelenmesi, Çeşitii
preparat ve kültüİ|erin gösterilmesl

.tl
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Ders Kurulu

|996.- 1997 DQr§ Ytll

DölşM ır ENmGRE sİsTEırr sINAv TARirİLERi

komite stnav|

Pratik Teorik Final Bütünleme

Ders Kurulu l

Ders Kıırulu ıI

D€r§ l(Lırulu lu

Ders kürutu lv

Deıs Kurulu V

Ders kurulu vl

Ders kurulu vll

Mazeret sınavı

la. to.1996

6.12.1996

|7.|-L99?

7.3.|997

4.4-1997

2.5.|99?

50.5. ı997

ta.a.l997

zo.8.|997

22.a.|997

z5.a.|997

27.a.|997

29.tr.|997

ı,9.1997

ı7.1o.1996

5. t2.1996

ı6.1.1997

6.3.|997

3.4-|997

l .5.1997

29.5.1997

6.6.1997

lo.6. t997

|3.6.1997

|7.6.|997

zo.6.|997

24.4.|997

27.6.|997

5-4flazlran|997
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Dersler

GEFiEL PAToLoJi , GEIİEL nABMAt(oLoJl
İIALK sAĞLlĞI DERS KURIJLU

25 EYLIJL 4 KAslM 1996

Pratik Teorik Toplam

ToPlam

lo

lo

5o

3o

6l

6o

5o

6l

l5ll4l

.ı5

Patoloji

Farmakoloji

ttalk sağlüğl

Patoloji Ve hücre doku zedelenmesi hakJ$nda genel bilgller, narmaKolojiye

qiris, ilaÇtann Veriliş yollan ve ,osorusiyonu, tlücie zedelenmesi Ve ölümü,

İoJ*i. 
,.*"irini 

ve,ineverziuı 
-ze;;L;;;i" yol açan nedenler. Nekroz Ve otoliz,

;;;;'.;;iil";, İıafıann etıri "l"ı,uni"uıjn, 
"lluç resepşötör .lıişkiıeri, ttücresel

]İ'pİj.r"İ.'İ;İ'?İı.İİİni a,Eisti,en faktörıer, Hücre dejenerasyonu ve

i n fi ltrasYon|an. sutanır şışm;, niaropiıı dejene.rasJon, Yaglı değİŞme",tlylan

lİljİİl,.İİ,lİ"İİ. 
'rı]ş,.i'nu,üıil,ıJu 

savas 'yontemleri, iıa(ıaı arasında etkiıeşme

Şrİr";""'İi,"l]oİir. ılı"ı"jl J,j"""u"yon, nükıeoprotein metaboıizma

İ]r-rllrİl^". 
-İl"ç,ann 

toksisite;i, üriko"sid infarktüsü, _Yağlt 
degenemsyon, Yağ

metamorfozu ve yağ in flltrasyo"n,, 
- - 

ı'ı,tuj"nix ve teratojenik.etki, F,anserojenik

etki. ilac allerjisi. Demir ve Uunİ'm,t"J"llİmu bozukltıklan, Kalsiyum matabolizma

Şİ;'*;İ;;lg;.;t.,yon, tıistamin ve antihistaminik lıaçlar, Depo nastaııklan,

Vücut stvllan Ve }€n ;I(r;, bozukıuklan, Su dengesi bozukluklan,

Dehidrasyon ve ödem pu'og;"i, ÇeŞitli biyojen amin Ve poliPePlidler,

prostoqlandinler. ı--ıno-oorİ]toİ-İİr.Üİ. Oo"- ç,İritleri._Konjcsyon (hiperemi),

l;a;İİ'";;;;;;'İ 
- 
İ,Xill", 

'X"nu,na, 
Şolı morfoloJisl. Trombozis ve trombüs,

embolizm _ Emboll, enrrrı.tı",liTnlp, 
-iltıtıapta 

va-sküler reaksiyonlar, iıtihap

hücreleri, iltihap tlpleri. yara iyileşmesi _ rejenerasyon ve reperasyon, hücre

qelişme bozuklulılan. rlmorİeİİn İarln ve genel özellikleri, Tümörlerin

stnıflandlnlması, Being ve rniiınj tu-o,ı",in genel özelIikleri, Tümörlerde

vavılma ve gelisme. ıümorı?;; p,g;", tayinİ tumor.-..llonaK canlı ilişkisi,

İrj.İr". "İ"'rİ 
.,l.i,i. 

"ayu"yonu' 
dğarlılık ve dirençlilik, Tümör|erde tanı

7o.",]ii?,.j"ioiu".J" ",tv"i"ii. 
Tümorlerde etyopatogenez ve insidans.

İ;jİ.';;İ ;;;;İ... ır.r,nşi-,İ İJmOrıer, Anti neopıastik 
. 
iıaçlar, t|alk Saglığına

Ö'iJ 'a,lrİ" celişim §amaİan, Çevre Sağlüğı, Yeterli_ve Dengeli B€slenme,

Erken Tanı. ilaçla Korunma, s,qİİk Esjtirnl, SagİıİMevzuatı,Toplumun ve Kişinin

Beslenme Durumunun s"ponrn-",İ, İİİlı.İv, a, -," Dünya da tlüfus Sorunlan ve Aile

Planlaması ttlzmetleri, nu-r" ron"tı,i' iır,ı",i, 
'ağllkll 

insan gücü, sağlık

Hizmetlerinde ninansman, sagıİx'rı-Jmeuerinde örgütienme, sağlık Ekonomlsi,

Temel Sağlık tlizmetleri ıı"ii",, oı"ı Sağlığı, TürKiye'de ve Dünya'da sağlık
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Yönetlmi, Türkiye'de Sağlık Düzeyi Ve sağlık soruntan, 
_ 
Türklye'de Beslenme

sorunlan Ve Çözüm Yollan, işçi Sağlığ! ve Mesıek tlastaııklan, Afetlerde Tıbbi
Önlemler, EPidemiyolojiye oiriş, sağtlk ve tlastaltklarla llgllı olçütler, fu9şt,_,,u
TlPleri, Temel istatlstİk, Frekans Ve olastlık Dağılımlan Ve Tanımlayıcı olçüler,
Sigara ve sağllk, Tablo Ve Qrafik Yaplmü Yöntemİ, Teorik Daolımlar,
r,n-idemivoloiinin Klinilrte Kullanımı, Anket Yöntemi, Çevresel Ve Mesıeki
nastaııxıami Epidemiyolojİnin KuIlanımı, sağltk tlizmetlerinin
Değerlendİrilmesinae Epiaemiyoıojinin Kuılanımıl __In,un_. 

Ekolojisi, sağlıon
Koirnmasında Beslenmenin Önemi, Epidemlyolojide Nedensillik Kavramı,
Koruyucu ttekimlikte EPidemiyoloji.
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5 trAsını - ı6 ARAL|K 1996

Dersler PratiK Teorik Toplam

24
22

95

ı-Patoloji

2-Farmakololı

5-Ktinik Billmlere cIrlş

- Pediatri

- nalk sağtlğı

- Klinik Mikİo Blyoloji Ve ParazıtoloJi

- iç nastalıklan

- PamziLoloJl

ToPlam 5

le

95

28

l9
ıl
6

],34 i59

solunum yollannın viral ve baKerial enfekslyonlan, Ktzamük, lüüzarrukclk

ve diqer döküntülü hastalıklar, StreDtokok enffeksİyon|an ve klzıl, Bolimaca ve

İ.]r]İ.İrj.r, 
- 
İ;"İİ"myelit. Yenldoğan ?psisi ve mqnenjitleıl, Difteri, Enfluenza,

Pnödomi, ve bronKopnom"n-İJ,, ll!n,n;itler, Tüberküloz,. salmonellozis,

Şd;;i" ;; i;;;-.H"P.tltı.i"s"; l;nirlenmeleri. Sa.rbon. tlruŞellozls.

Ktıduz. Tetanoz. Cinseı temas ;; brl;;". enfeksiyonlar, Ejfeksiyon hastalıklan
'r}İ"İİİı"j Öİİ.İ u*İ.İİ .nr"ı"ıv""ıun İutoıoji,i, ç;,:1 ]:hi|ı,İ: Kemoterapotjıder

'ffi;;;; 'g.".i biıgiü.r. sıır"nimiaıerl paraiiter nastaııkıann _patoıo;isi, 
tsağırsak

Irarazillen, Viral hastalıklann pri"l".iıri, İlantar hastalıklan fato]olisi Zoonozlar ve

)oonozlaAa savaş. Tok5oplazmo)]",' }"nl"ilinl",, Spiroket hastalıklan patolojisi,

immun sistem ve hastahKıan, Çruıorp"anı"r, Tetrasiklin grubu anübiyotikler,

TemaŞıabulaşanhastallklarVebunlarla.savaş,Sfillz't.ePra,.DerininmantarVe
diaer enfekslyonlan, ıluı"oıiJı"' " ırloromfenikoı,AminogliKozid yapülı

]İ.İİİı",iİİİ*,'d,İma. çeşitıi untioiy"Uı,ı", Tüberkuıoz tedavisinde kulıanılan

İİ;.i"ınİ;.;;İ'İı"-çl",. n"tiprot,İo'ul il"çlu,, Aşılar ve serumlar ile bağ,ışüklama

ve tedavi, Enfeksiyonlara *şin"Eşiı*ıiı, oluŞturan mekanizmaıar, Antİmalaryal

'u]a"İ-^,İrlnZ'..ntik iıaçıar, ı-nti",p-tİı, ve de2enfektanlar, Aşılar ve s€rumlar,

Antivirütük ilaçlar ve ertoparazıUeİJLş, lı.ullun,lun ila_çlaI,. Periferik kan ve kemik

İİ# ;;;İ;j;JĞemogıoiinin ;;; ;; özeııikıeri, Bi iuru bin metaboıizması, Kan
'İo".*İ",lr-i. ."r-al geİişimi ,"İ""İ"ia doku morfolojisi, Lökopeni ve reaküf beyaz

;;;;;iii;;;;r";ui Rpıasux ,-",_v.ıontıır anem-iler. Demlr eksİkliği anemlsi.

TrombositoDenIle.. ll.goıopı*ULnJmİ, tl,molllx, anemi. ve hemoglobnopat^ller,

;;;i.J;'iğ*.öl;İuş-İ- nİ,ır,"]"aİan, tlemoflliler, Dissemlne intravasküler,

#;;;İ;;. İİur-J nı.,."l aİ;;;lİ;,İ, Antlanemik lıaçıar, AML, KML, KLL, ALL,

tti§tiositozlaı, Anuasitler ve "rnoirı-. 
yafdımc,ı ilaçlar, t_€nfomalar, Kan gruplan ve

4,1
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tfanfüzyon İeaksiyonıan, Bilıİİısel Yöntem, Topluİİı§al Demograftk YaPrsının
incelenmeşi, AIDS Epidemiyolojlsi, Hastalıklann oluşumuna Epldemiyolojik
Yaklaştmlar, salgınlann Incelenme§inde Kullanllan Epldemlyolojlk Yöntemler,
Bulaşıcü tlastahklarla savaş Yönteml, sağlık Ve Hastallkla iıgiıi oıayıann
B€timlenmesi, Akut solunum Yollan Enfek§lyonlanyla savaş, ishalll tlastalıklaİla
savaş, Türkiye'de Bağlşlklama Çallşmalan, Besin sanütasyonu. içme ve Kullanma
Sulan, Kirlenme, Atıklar, Enfeksiyon İlastalıklannda Beslenme, Verem savaşı,
Kuduz savaşı, sltma savaşı.

4ıl
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soLUNUır . DoLAşItı sisrpıuıBnİ DERS K[JRı,.ıLU

ı7 ARALIK 1996 - 2() (rcAK ı9e7

Pratik Teorik ToPlam

l -Patoloji

z-Farmakoloji
s-t(inİk Bilimlere oiriş

_ oöğüs Hastalıklan

- iç tlastallkıan
- Pediatri

- Kulak-Burun-Boğaz tıast.

- Radyolojı
- Aneşteziyoloji
- tlalk saglığı

" Ktinik M ikİo biyo loji-Parazito loji

2o

24
5a

z5
27

5a
l4
l4
6

6

4

4
5

5

Toplam a I02 l lo

solunlrnr sisteıni anatomi, tıistolojı ve embriyolojisi, solunu,tı fizyolüji§i,
ilazal fİZyolojisi, ıormal akciğer radyoıojisi, otonom sinir sistelni, Ki, :-ia Eizıann
tasınmajı, Solunun1 sistemi savunma fiz},olojisi !,e akcigerleliı; ,rı€taboıik
aktivitesi, Nazal semptomatoloji. Soluııum sistemi enfeksiyonlannda viral
etkenler, Solunum sistemi enfeksiyonlannda bakteriyel etkenler. Burun Ye

Paranazal sinüs hastalıklan, Fariı]ks- Nazofarinks, Larirlks hastallklan. L,.ırinks
iemtomatolojisi, Antitussif, espektoral ve mukolitik ilaçlar, Trakeobronşıal
hastalıklar, Dolaşıın bozukluklan ve metabollk ha§talıklar. Kulak
semptomatolojisi, oöEüs hastalıklan semptomatolojisi, oöğüs hastalııilannda
fizik bulgulai. Çocukluk çağı Pnomonileri. Mikobakterium tüberkülozis Ve
atipik mikrobakterilerin bakteriyoıojisi, Pnomonler, Kronik obsrüküf akciğer
ha;taı!kıan, Pulmoner tromboembolizm, Bronkodilatör ilaçlar, Antikoaguıan
iIaçlar, Tüberküloz, Pnomokonyozlar, ast!m bronşitler, Normal olduğu halde
patolojik izıenim v€ren yapılar, antitromboıik ilaçiar, Fibrinolitık ilaçlar, Akciğer
iımo.i"ri, Plevra hastalıklan, KalP pompası, Kardivasküıer Kontrol mekanizmalan,
Farmakoloji ve toksikoloji yönünden §igara, Periferik vazodlatörler, Kalbin
embriyolojisi, Anatomi ve hi§toloJIsı, Dolaşım sistemi muayenesİ, KalP
hastaliklannda belirtl ve fizik bulgulan, Normal kalp radyoloJisl, Kalp sesleri,
Üfürümıer, Konjenital kalp hastahklan, Siyotonlk konjenltal kalp hastalılilan,
Kardiotonlk glikozitler, Elektrokardiyografiye giriş, Asiyonatlk konjenital kalp
ha,ştahkları, Perikard hastalıklan, Mlyokard ha§talıktan, 6eta admnerjik resepsör

,ı9

Dersler

5

5



c. ü. TıP FAKÜLTESi |996 - |997 EĞiTiM REtİBERi

blokürlerl, Hipolİpidemlk ilaçlar, Perlkaİd haŞtalıklan, Myokard hasİalıklan, k|a
adımerjlk res€ptör blokürleri, Polldermlk llaçlar, Peİikard ha§talıklan, Miyokard
hastalıklan, Endokard hastalıklan, Antİanjinal llaçlar, tlemostatik ilaçlar,
Romatizmal ateş, Romatizmal kalp hastalıktan, Arterioskleroz, skemlk l(alp
hastalıklan, Koroner kalp ha§talıklan, KalP yetmezllği, Arterial hlpertansiyon
Rzyolojisi. ttiPertansiyon ve hiPertan§ıf kalp hastalığı, AntıhiPertansif llaçlar,
nipertansiyon, kalP hiperfuofi Ve dilatasyonu, Damar ha.stalıldan ve Kardiovasküler
tümörıer, Pulmoner, Hipertansiyon, Korpulmonale, Şok, Boliulmalar V€

zehirlenmeler, oksijen tedavisi, semptomİmetik ilaçlar, KardloJenlk şoR Ani
ölüm Ve yeniden canıandırma, Anüarltmik ilaçlar, Ritm bozukluklan, Kronık
tlastalıklai Epidemiyolojisi. Kalp Damar tlastalıklannda Be§lenm€, Kronlk
tlastalıklarda 6eslenme,

50
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Dersler

sİIDİRiır ve ENDoKRilİ sİsmırıeni DERS KLJRLJLU

2t ocak " roMart 1997

Pratİk Teorik ToPlam

l -Patoloji

2-FarmakoloJı

5_Klınik Billmlere Gıriş

- iç tlastalıklan
- Pediatİl

- oenel c€rrahl
- Radyoloji
- ttalk sağlığı

lo 56

l3
6o

24

|3
9

9

5

Toplam lo 99 l09

Ağız, Tükrük bezi, Diş etl patolojisi Özafegus hastalıklan, cis radyolojik
incelemi yöntemıerİ, Pam§empatomimetıkler, Koııne§terler,
Parasempatomlmetlkler, Antl kolın_esterazlar, Özefagus patoloJlsı, MIde hastalıklan.
Mide patolojisi, Mide tümörleri, Özefagus, Mide duodenum radyolojisi, Bakteİly€l
gastroenterii yaPan etkenler, Viml gastroenterit yapan etkenler, ince bağırsak

ğatoıo;ısi, araiemptolltlkler, Bağlrsağın enflamatuar hastaııklan,Malobsorbsiyon
ienorJmlan, sempatometik llaçlar, Katekolaminler, semptometik llaçlar, Dığer
semPatometik ilaçlar, Katekolaminler, semPatometik ilaçlar, Diğer s_empatomeük
|laçlar, Kalın baorsak tüm6rteri, Akut kann, Kalın bağrsak Patolojisi, lntestinal
sisiem radyolojisi, Akut kann radyolojisl, Karaciğer fonksiyon testıeri, Kist hidatiK
Karaciğer xırt nla.tıgi. Pankreas. KiŞt hidaük radyoloJl§l, Kronik hepatıtıer, slroz.
tıepatikler, nepatomegaliler, A§it, safra kesesi Ve yoılan hastahklan, safra yollan
radyolojisi, A<liena[ik resepsör bloke edicileİ, Adrenaulk nöron bloke edicller.
roriaı hlpertansiyon, tlepatik koma, Karactğer tümörier|, Pankreas PatoloJlsl,
otonomik ganglionlan etklleyen llaçlar, Laksatif ve pürgaüf llaçlar, tliPotalamus Ve

nIpofiz hastaııırlan PatolojısI, Hipotalamus Ve hlpofiz hastallklar, seller bölgenln
radyolojisi Ve hastalüklannda görülen sistemık değlşiklikler, Endokrln
farmaxoıojisine giriş, TIroid hastallklan patotojisi, Tlrold hormontan sent€zI ve
tirold hastalıkıan fizyolojısı, Tirold fonk§iyon testlerl, tlipotİoldi, ttipertİoid ouatİ
(Tİroid nodülleri), Tirold ca, tılPoflz ön lob hormonlan, Ttrlodln hormonlan ve
iıacıar, antitroid hastalıklan radyolojlsi, Tiroidler, Paratıroıd hastalıklan, Paratirold
hastalıklan patolojlsi, Pr|mer hiperparatiroidlzm, Tlroid Ve paratiroid hastalıklan
radyoloJisi, Abrenaigland hastalıklan patolojişi, Adrenal koİteks fonkslyon te§tlerl,
Adaiso; ha§talığı, AcTn ve kortikosteroidler, Adrenal korteks flzyolojisi,
Adrenogenitel sendrom, cushlng hastaıığı, tliper ve hlpoaldoseronizm Tımus ve
epIflz histaİktan, Endokİin pankreas hastalıktan, Adrcnal medüllo Rzyopatolojisi

51
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Veneok.romosıtoma,diyabetktlnlğivetestıeri,PankİeasVesürrenalhastalıklarda
radvoloii muayene vöntemleri, Androgenler ve anabolizanlar, Karbonhldrat

-.iuu"jir-u oorrıırE, ve diabetes mll|utu§, Diab€tes insıbitus, ttipoglisemiıer,
Diabetin degeneratif komP|ikasyonlan, Dıab€tltç Ketoasidoz Ve non 

___ 
ketot

hDerosmoler korna, insülin ve oral antldlabetikler, Diabet tedavısı, ols
Hastalık]annoa Beslenme. Şişmanlık, zayRık. Beslenme, Endemİk Gutİ ve
Beslenme, Dİabet ve Be§lenme.
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- Kadln Doğum
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a 23

9

5l
6

5l
9

5l
6

Toplam 89 97a

53

Teorik Toplam

l6
|4
5

lo
6
'J

Üreme sistemi embriyolojisi Ve anatomisi, JinekoloJide muayene usulled,
Vulva - vagen ve §€rVIkŞ hastalıklan patoloJisl. tllpotalamus hıponz over
nzyolojisı, Menstİuel §iklus bozukluklan, EstroJenler, ProJestınler, Uterin
kalamalar, Embrlo. fetus gelışiml Amnlotjk slvı, Qebellkt€ anne fizyoloJışı,
Antinatal balQm, Feto - plasenıal matemal unit, oebelik, Dlabet ve gebellk, Doğum,
Pelvik bö|genln radyolojik muayene yöntemleri, Doğum komPlika§yonlan,
Pu€rperium flzyoloJisl, oebelİkte Rİl u}umsuzluğu, oebelikte hlpertan§iyon,
Trofoblastik hastaılklar patolojisi, Trofoblastlk hastalılilar, Vulva - Vagen
hastaltklan, oksltoksik ilaçlar, Prostat hastalıklan, Testis hastalıklan, serviks
hastallklan, Uterus hastalıklan. Düşükler, Kontrasep§iyon, over hastalıldan
patoloJisl, over hastaılklan, Amenore, steİilite, oral kontraseptlRer. Laktasyon,
Pelvik enflamatuar hastaltklar, Endometriozis, Adenomyzis, Meme hastalıkıan
patolojlsl, Meme hastal!klan, Böbrek ftzyoloJlslnin temel prenslpleri, Ürlner
semPtomatoloji, Konjenital anomaliıer, Böbrek fonksiyon testlerl, Ödem, Polluri,
Diüretik ilaçlar, olomerül hastahklan patoloJlsl, Nefrotlk sendrom, Akut
glomenllonefritler. Kronık glorülonefrltİer, Tubuler hastalıklann patoıojisi,
ilaçlann nefrotoslsıtesİ, Radyotojik muayene yöntemleri Ve kuılanılan kontİast
maddeler, interstisyel haŞtatlk]ar patolojisi, Üriner sistemln nonspesifik
enfeksiyonlan, Üdner sıstem tübefkülozu, Taş ha§talıklan, Ürlner stoz Ve reRükŞ,
Üriner enfeksiyonlan, Çocuklarda üriner sistem enfekslyonıan, intersüsyel. Nefrit,
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Damarsal tlastahklar, Ürlner enfek§iyonlann tedavisine ö4ü ılaçıar, tllpertansiyon,
Asidoz vG alkolozlar, Akut böbrek yetmezliği, sıvt Ve elektİolit dengesl. Asıdbaz
dengeslni etkileyen ilaçlar, Renal o§teodi§trofileİ, Dlabetik nefropaüler, tiemolitik
üremik s€ndrom, Mesane Ve üretİa hastallklan, Böbrek tümörıeri, Mesane
tümörleri, Üriner sistemin yer kaplayıcü leryonıan, Böbrek fonksiyon
bozulduğunun etkileri, Su Ve eıektroit dengesl bozukluklannda kullanrlan
ilaçlar, cenitoüriner §i§tem lravmalan, Bening Prostat htperplazisı ve prostat ca,
Testİs tümörleri, inmemiş testis, cinseı temasla geçen hastahklar, Böbrek Ve İdrar
yollan haslalıktannda Diet tedavisi, Aİle pıanlaması yöntemleri Ve govenirllliklerl,
Ana ölümlerı. oebelikte ve Emziklilikte beslenme,
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Konjenitalanomaliler,l(afatravmalan,ssstemelreakslyonpatolojisl,sss
.nr.xrivori 

-ni"uııklan patoıojisi. naoyoıojiı, muayene yö.ntemleri, ı(ranlumda

::;::;İr-';;-;;;rı üı"iRıİ"vonİ*,'spüuı r"",lur, SAiı, SsS degeneratif

H:Ü;,fi.,;;;;ji;. ;;J;y.li" nastaııı,ıan. Dlskler. intrakranlal tümörler. sss
;;;;; 'ç,"t"ı,İ.i*İ. sss -toı"lt ve metaboıik hastalıkıan patoloJısl, sss
İ"r"rl..l"lrİ." gIİriş, Spinal tl,Jİl",, Perlferlk slniı hastaltklan cerrahisl, SsS

;;;-Ğl,';;İanestezllılerln'xlİnilt kullanımı, SSS _vasküler ha§talıklan

;;;j;"İ:*'?;;;İ,ini, t,İ,t"ıİxı," patoıojisi, ceneı anestezlkıerln

famakolojisi, Bilgisayarlı "ğ-n 
iıe u"yfn ve vertebral kotonun mdyoloJlsi,

İa?^]J'rİ.l.[.l. O6z anatomisi, S,"trabismus, 
-Anestezik pı€medlkasyon, Alkoller,

ş;;;;il; t "it ı,xıur. riramio- sistem, Ekstrapramldaı ststem. AffeKif

;;;;il;;;;;-a;r.Jeıler sistem nu-"t"ı,ııun, sss denegemuf demyeılnlze hastaııklar,

Şı';;;;arii,;-r;tıar. Diger nijnoük iıaçıar, Yük§'k serebraı fonksıyonıar, oöz

hareKeılerinln nöroloJik -"'İu1,1l", İevrotik bozukluklaı, Blllncln oıganlk

;;;.';kİ;;, o.rnunİ, r.urnlJuİ sistem hastahklan, Ekstfaplramldal slstem

hastatıklan, NörooftalmoJik -,uv,n,, N, oPtlkus hastaltklan, Papl|la ödemi,

i_İxii' ^."ri"rı.ı.i, 
r.riroıx sinii nastaııkıan, bıganik mental .bozukluklan, 

Madde

ili;;;;;;;-ka"ırıan, Tranküizanıaf. Nöroeptik iıaçıar,_ Rehablıltasyon kavramı

ve üst nöron hastallklannda tıooi ienauııitasion, aı]1 1oro_n hastalıklannda trbbi

İ.nJJİllt rv"r. Parkinson nast,lıqı"ın farmakolojisl, Trtsllilik anti depresan

llaçlar. Veıtebrat 1.olonun ,O,"l""İİİİ, Periferi' sinir hastalıklannda trbbi

.lİ"İiliorr"., Antjepilepükleı. lİaç 
-nagımlıEı, 

Analepük_ ilaçlar, Hallusinojenler,

;:İİ;J;İ;ş. r,uİi .Ür. oinamiİ psiiyatıinın _iıkeıerl, 
psikijatıik bozukıukJann

İ*."İ-rJ Çllrİ:l.rl, Normal-Anormaİ ve Piskoz-Nevroz aynrnı, Ruhsal Muayene,

iiiijr"irı* o"iriırklann genel etiyolojisi, Çocuk ruh sağlığında temel kavramlar,
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Dersler

KAs iSKELET sİstrEltllDRi DER!ı KURIJLıJ

ı3 ıtAYl§. 5ı lıIAYIs 1997

Pratik Teorlk Toplam
t -PatoıoJı

2-raİmakoloJı

5-Ktinlk BıItmlere olrış
- ortopedl Ve Travma
- Flz. Tıp ve Rehabıtlta§yon
- NöroloJı
- Radyod|agno§ük
- iç ftastallldan

- Pedıatİl

- İ(adın tlastahklan ve D€um
- D€rmatoıoJı
. o€üs İlastaııklan
- oenel cerrahl

z ll
lo
5z

ıJ
lo
52

l9
|2
6

4
4
3

2

2

1

l
Toplam 73

osteomyellt ve atritıer, Nöroıojik oftopedik hastahıdar, Romatlzmal
hastalılüilar ve sınıRandınlmasl, Romatoid atİlüs ve rchabilitasyonu, Kas lskelet§steminln muayene yöntemleİi, Aseptlk nekrczlar, Nörolojlk ortopedlk hastaııkıar,orteogenezıs, osslnı,.asyon, celişme kusurlan, perıferik ilnlr ve tendonyaralanmalan, seronegatif artritler, Ankllozan spondiloartritls, rehabılıtasyonu,
kemık tümörleri, ortopedi ve travmatoıojıyi ilglıen<|tren dığer haştalıklar, paştür€ı
hastallklar. ıtnk lylleşmesi, Dolaşım bozukÜklan ve lşiemlk kemlk nekİozıan,Eklemıerin enfekslyöz, Nonenfeksiyoz hastalıklan, Kas hastallklan patoloJlsl,
Raşıtlzm, osteomalazl Ve osteoPoroz, santral etkili kas gevşetİclter, Nöromüskülerkavşağı etklleyen ila_çlar, Doğuştan kalça çllQğı, raratl-rold obfonlsIyonu, Pageihastalıo, FarmakoloJi laboratuvan. Doğuştan çirpık ayak, Kemlgln tümore benier|.eq.o!.a!, Anauezik Ve antipiretik ilaçlar. Kınk|a iıgill ginel bılglleı kasha§tahklannda tanl ve ayüncı tanl yöntemleİi, inflamatuar myapatileı -ıronjenltaı
heredİter myopatIler, slnir kas plaglnı tutan hastalıklar, Qut hastahği, auttedavlsjnde kuılantlan ilaçlar, antldotlar, osteoartfoz, Bel agnıi'n Verehablllta§yonu. Narkotik anauezlk ilaçlar. Yumuşak dokuda ultra;noğrafıkinceleme, Nonartlküler romaİlzmalar ve rehabilitajyonu, Naİkotik ant"g"nirtıa.,nikay€ alma, Pediatrlde hıkaye alma, Qenel durum, FarmakoloJı ıaıÖratuvan,Baş boyun muayenesi, Derl Muayenesl, Ekstİemlte muayenesl, solunum slsteml
İıyayene.sl: Do|aşım §lsteml muayenesı, _İüann muayeneil, NöroloJ|k -ruy.rra,Urlner §istem muayenesl, Anorektal sistem ve lizix muayenesi, .ııneıroıo.1ııt
muayene.
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t Akciğer radyoloJık muayene
metotlan Ve noımal akclğer
radyolojlsi

NonsPeslfik akcığer
enfeksiyonlan

Akciğer tüberkülozu

Akcığer kist hidatıği

Akciğer tümörleri
plevra ha§talıklan

kardıovasküler sist€m
radyoloJisl

Qastro intestj nal si§tem
radyoloJlsi

özefagus radyoloJlsi

üüşer

Tümör

ince bağlrsak normal
radyolojisl Ve hastalıklan

Kalün bağlrsak normal
radyolojisl Ve hastalıklan

safra yollan radyoloJlsi ve
hastalıklan

Pankreas radyolojısi

Akut Battn

Kemlk

EnfekslyonIar

Tümörıer

Metabolik kemik hastalılilan

Ektem ha§talıklan

Nonspesıflk artİitleİ

speslRk artritler

ı{lnklar

D€urrı§al kalça çıIülğı

Üroradyoloji

ürollthlasıs

Böbrek ve mesane
enfekslyonıan

Böbrek ve mesane tümörled

NöroİadyoloJi

Kİonlk Böbrek Yetİnezlığı

Kardiomiyopatiler
cis kanaması

ttipertansIyon

siyanoz
Akut Böbrek Yetmezlığl

ödem
sıu ğlektıolit tedavisi

AsIt Baz Dengesi

clomeralopatİler

Dıspne

Mlde tlasıalıklan

3-

4-

5-

6_

7-

l5_

a) Teorik Dğ9 Progran
l. Romatizmal Kapak tlastallğü

2- Akut Romaüzmal Ateş

5- DIabeüŞ Mellitu§ l
L Böbrek Fonksıyonlan

5- Koroner Ater tiasıalığl

6- Arterio skleroz
7- Interstısyel Nefrıt

a- ÖsefagusHa§talıklan

9- KatP Yetmezllğl

to- perikarditler

l l- tıipo Ve t|lpertlroldl

iç İlAsTALlKLAru ANABiLiM DALI DERS PRoGRAlılt

|2-

t,
|+
l5.
l6-
|7-

ıa.
l9_

zo-

2|-

23-

59
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l+

l5-
l6_

L7-

l&
l9-
20-

2L.

2L
25-

26-

27-

2a-

z9-

3o-

9-

ıo-
l t-

|2-



c.Ü.,PrAKÜLTEsi 1996 _ l997 EaiTİM REtlBERi

z4-

z5-

26-

27-

2a.

29.

50-

3|-

5+

5''
56_

5?.
5a-

39-

40-

4|-
42-

4,

44-

45-

46.

47-

4a_

49-

5o-

5ı_

ıGlsıyum Metaboıızrna$ ve
tllPerparaüroıdl
pollsıtemiler

Arıtmller

Mlyokadltler
out
Malabsorbıyonlaİ
seronegatıf aftrltler

HIpoparaüroıdl

cushlng
infekİlf Endolgrdit
ı{amcığer Fonkslyon Testleri
ve slİoz
EKo
Kaİdıyojenlk şok
Anemllerin sınıRandınlınası
Demır Ek§ıktığl Anemi§i

PoraI r peİtansiyon Testıerl

Megaıoblastİk Anemiler

Dlallz

MyeloRtızık Ve Aplastık Anemi

Adlson Ve Pİimer tllPer
Aldosteronlzım
pıazma ttücre Diakıazleri

l,enfoma
sıJeroderma

ığnama Dlatezleri

ImmunoloJiye oiriş
SLE

İlıpmolltlk Anemiler

L6semller

b) Pratü( D6 hogranı
l- nlkaye Alma

2- cenel görünüm ve cilt
Muayenesı

3" BaşBoyun t€nf Muayenesl

4. kardıvaskülersistem
Muayenesl

5- solunum sısteml
6- Batın Muayenesi

7- Ekstİemite ve Nabız

a- Ürogenttal slstem
9- NöroloJık Muayene

lo- PratiK

c) saırin€r hogranı
l. sanlıklar
2- tlematürileı ve idrarda rcnk

değişıktıklefı

5- Pollürller
4- ishaı Ve Kabızlık
5- Böbrek Fonksıyon Testlerı

6- Komalar

7- Anüogİ€gan, antiogagülan Ve
tıombolltık tedavi

8- oörİüs ağürılan

9. safİa Ke§esl Hastahklan

lo- Ateş Ve sedimantasyon

l l- Artrit ve aItraljiler

t 2- Karaciğer Ve mide tümöİlerl

t5- Kİonlk Hepatltler

l4- ı.ökosıtler, eosınoPeni,
ıökopeni, t€nfopenı,
[.enfosıtoz

15- Nabız

16- L€nfadenopadıer
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GöĞüs IIASTALIKLA"BI DERS PRoGınAI{I

l, Muayene Yöntemleri

2. Bronş Astması

5. Öksürüıç Baıgam

4, KoAK + Korpulmonale

5. Hemopüzl
6- ARDS + solunum Yetmezllği

7. Plevral Effüzyon

8. PuımonerTromboembeli
9. Akcığer Tüberkülozu

lo. AkciğerRadyolojisİ

Pnömeni
Bron şeKazi
Akciğer Abs€sl

Solunum Fonksıyon Teştlerı

Akciğer Kanseri

Paraziter Akciğer İlastalıklan

Radyotoji

Sarkoidoz, intertisyel Akciğer
tlastalüklan

Pnömokonyozlar

cerviks hastaııklan

Toksemlıer

Myoma uteri Ve sarcoma uteri

Endometİiumun premalign
lezyonlan Endometrium ca.

oveı tümörler

infertltite

Erytİoblastosis fötalis

Aile planlaması

AmenoreleI

Disfonksiyonel uterin
kanamalaI

Trofoblastlk hastalıIdar

Amileyat öncesi Ve sonrasl
balqm

Prematür Eylem Ve EıR
Endometrlozis
Sevriks oelışme Bozuklu}ilan

JinekoloJik onkotojik
prenatal Tanı

Jınekolojik EndoskoPi

ı l.
|2.

l5.
|4.

l5.
l6.
|7.

ta.

KADIN - DoĞUM DDRS PRoGRAlıtı

l Kadın tlayatının evrelerl

Anatomik ve embriyolojik
gelişme

Menstruasyon Rzyolojlsl

cebellk fizyolojisi

D€um öncesi Ve sonrası
ba}$m

Noİmal doğum

Patolojik doğumlar

Doğum müdahalelerl

Abortuslar

Dlş gebelik

Placenta previa

Dekolman placenter

cebelik ve diabet

6ebelik ve kaıp hastaııldan

Pelvik infeksiyontar ve genital
tbc.

cenltal organ anomalıleri

Pelvik relahiasyonlar

Vulva-vagen hastalıldan

ı9-

z|-
3-

4.

5_

6_

7-

9_

lo_

ll-

l3-
|4-

l5-

2lF

25-

26-

27-

za-

50_

l6-
|7-
l&

3l-

33-

54.
53-

56_
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GENEL cEBRAİri TEoRiIt DExs PRoctrAlıtr

l cerrahi haştalarda anemnez

Cerrahl infeksiyonla-r

şoR fizyoPatolojı§i

şokta Klinık Ve Tedavi

inguinal İlemiler

sıVı - Elektrolit Dengesl

Asİt Baz Dengeşl

Yanık Ve Tedavisi I - II

Kasık Kanalı Patolojileri

Özofagusun Benign
tlastalıklan

özofagus Kanse erl

castro intesünal slstem
Konjenital Anomalileri

Akut Kann

Iİann Travmalan

Meme Muayenesi

Memenin Benlgn Hastalıklan
peritonltler

Kann İçl Abseleri

Akut koleslstit ve Tedavisi

kronik koleşlstlt

Meme karşinoması ve Tedavisi

Pankreatitler ı - II

Pepetik Ülser Fiz]opatotojisi

Peptik Ülseİin cerrahı Tedavl
iükeıerl

üst Gis kanamaıan
po§t Qastıektoml sendromlan

cerrahl Dalak tia§talılilan,

lkraciğer Kist ttidaüği, Komlı.
ve Tedavisl

Karacilier Piyojenik Apse§l

Karaclğer Amip APsesi

Çocuklarda Akut Kann Ve
intraaMomınal Tümöııer

Yara İyileşme§i

Tiıoldln B€nıgn naŞblıklan

Portal tlipertansiyon l - II

Tıkanma sanlığt I - II

Kolon Polıpleri

kolon karsinoması

Tirold karsınomalan

Akut APandİst

Anorektal Hastalrklar

intast-lnal obstrüksiyonlar

Tran§plantasyon I - lİ

L?lastiler
Yara iyileşmesi

Hipeİtİoffk skaİ ve keloidler

23-

z4-

26-

2a-

29-

30-

5l-

32-

35-

34-

35-

56-

37-

5a-

39-

40-

4|-

42-

3-

4-

5_

6_

7-

a_

9_

1o_

ll-
|2-

|3-

|4-

l5-
l6-
l7-
la-
l9_

zo-

z|-

PLASTIK cDRRAİli lEoRİK DERS PRoGRAl!tr

l- Plastik cerrahlye giriş

2- Derinin f'iziksel özellikleri

3. Atİavmatik sütür tekniğl

L
5-

6-

62
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7-

a_

9-

l0.
ll-

Deri greftleİi

Flepler

Elin cerrahl anatomisi

Dlde tendon y aralanmalan

Elde Periferık sinir
yaralanmalan

Yanrk sonrası rekonstrüksiyon

Dudak yanıldan

Damak yanklan

Akut Arteriyel oklüzyonlar

Afterosklerotik Damar tıa§talığı

vanöz tlastaltklan

Torasik outlet sendromu

VazoŞPastlk Damaf nastatıklan

Kazanılmtş Kalp tlastalıklan (I

- II)

plevra nastalıklan

Mediaşten tlastahliıan
pefikard İlastahklan

KonJenital Kalp tlastalıklan (I -

tl)

KonjenItal el anomalileri

Konjenital Kulak anomatileri

Maxillo facial fraktürler ve
tedavilerı

Deri tümörleri

tlemanjiom lenfasanjiom ve
arteriovenöz malformasyonlan

Hipospadyas

Estetik plastik cerrahlsi

Burger Hastalıo

Arteritıer

Anevrizmalar

A-V Fistüller

Bronşektazi

Akciğer Apsesı

Konjenital ı-ober Anflzemi

kroner Aıter cerrahisi

Akciğer cA.

Travmalar (l - [[}

Akciğer Kisthldatiği

Nöıölojik muayene 1-Iİ

Ek§tremite Ve Üro- genital
sistem muayenesi
Kann muayenesi
Büyüme{elişme
Akut romatizmal ateş

l5-
l6-
|7-

l8_

l9_

Iz-

|3-

|4-

zo-

z|-

GöĞüs KALP - DAıIAK cERRAnİsİ DEKS PRoGRAlıil

5,

4,

5-

6-

l l-
|2-

l5_

|4,

l5_

l6_

17-

ta-

l9_

20-

z|-

7-

a-

9.

lo-

PEDiATKİ DEKSPKOGRAMİ

l- oykü alma

2- oenel durum, başboyun
muayenesi

3- cöz- KBB muayeneŞı

4- Dolaşım sistemİ muayenesi

5- solunum si§temi muayenesi

6-

7-_

a-

9-

lo-
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l l_
|2-
ı3-
|4-
l5-
l6-

|7-

Beslenme bozuııluklan
sıVl-elektrolit muayenesi
Beslenme
solqmun yollan enfeksiyonlan
Malabsorbsiyon sendromu
Yenldoğan ve Prematürenin
özellikleri
Tüberküloz ve tüberküloz
menenjit
Yenido!İan sanlrklan
Nutrisyonel anemiler
tılpo-hiperparatiroidi
Kan gruplan ve transfüzyon
reaksıyonu
D Vitamini Ve raşitizm
streptokok enfeksiyonlan Ve
lazıl
ttipotiroldi
Diabet ve ketoasidoz
ITP

Aşı|ar
soliter tümörler
Talasemıler
Neonatal fesusita§yon

Ansefalitler Ve pollo
Kalp yetmezliği ve tedavlsl
Akut hepatitıeİ
Nefrotlk sendrom
AoN
Juvenil romatoıd artüit

Kronlk hepatitıer
t öŞemiıer-Difteİi
Endokarditler-myokarditler
Neo natalmoftalite-Yenidoğan
teİ.aoozl.ı

ka§ hastalıklan
Menenjitler
Metabolik hastalıklar
immünoloJi
immün sistem hastahklan
Kızamlk§u çıçeğı-Döküntülü
hastaltklar
Qenetlk
sLE
Akut gastroenterıtleİ

Kalsiyum metabolizması

Çocukluk çağı akut
zehırlenmeler
Pıhtrlaşma mekanIzmaşı
tlemofililer
Akut böbrek yetmezıİği

Febril konVül§iyonlar
PAll ve dığer kollagen doku
hastalıklan

şok
Yenİdoğan sePsisİ
tlipogli§emıler
Yenıdolian konVülsıyonlar
Asiyonotık kalp ha§talıklan

Aşı uygulama§ı
intrauterın enfeksıyonlan
idrar yoıu enfekslyonlan
oRs uygulamaŞl
siyanotlk kalp hastalıklan
Yenldoğan respıİatuar dıstres
sendİomu
Kronık b6brek yetmezllği
tlemolitik anemiler
perıkardltler

sltokinler

4l-
42-
43-
44-
45-
46.

47-

48-
49-
5o_

5l-

5z.
53-
54-

5,
56-

57-
58-
59-
6o-
61-
62.
65-
6+
65_

66_

67-

1a_

l9-
zo-
2|-

23-

25-
26-
27-
28,-

29-
30-
5|-

53-
34-
35-
36,
37-
5&
39-
40-

6a-
69.
7o-
7|-
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ADLİ TlP DERS PROGRAMI

l- Adli tıbbtn tanımı ve Tarihçesi

2- t|elılmlerin adli görev Ve sorumlululdan (Bılırldşllik)

3- Ölüm, Ölüm çeşit|eri ve agoni

4- Ölümün erken belirtileri
5_ Öıümin geç belirtileri

a- Ölü morıuğu,
L Öıü katrııriı,

c- Çürüme
6- Ölünün keşif muayenesi

a- kimlik belirtimi
b. Ölüm zamanının saptanması

7- Adli otopsi
a- Prosedür
b- Adli otopsi tekniği

a- Patolojık ölümıer (Ani ölüm, Çabuk ötüm, Kuşkulu ölüm)

9- A§fiksler
a- Qeneı bilgller
b- Asl

c- Elle-Bağla boğma

d- suda boğulma
e- Tıkama-Tıkanma

lo- Yaralar (Adli Travmato loJl)

a- Kesicİ, Kesici-Delici, Dellci, Kesicı,Ezici, Ezlcl Alet Yaralan

L Kafa Travmalan

c- Trafik Kazası
d- yanıltma yaralan

e- Ateşlı silah Yaralan

f- Etkili Dylemle oıtaya ÇIkan Yaralanmaıann rcYnın 456-
Madde;indeıil Kavramlar Doğrultusunda Rapor Düzenlenmeşl

g- Yanıklar
h- Elektlrtk ve İldınm ÇarPmasl

ll- Adli Qlnekoloji
a- cebelık Ve Doğum

b- Çocuk Düşüİme (Kİimınal Abortus)

c- Sterilizasyon-ins€minasyon,Tüp B€bek

ı2- Çocuk Öldürme (infantisld)
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I3-

|4,

l5-

l6-

17-

Ahlaka Karşı Yapılan Şuçtaf
ı- Irza oeçme

a- Kadtnlarda (tlymen Muayenesi)
b- Erkel$e (Llyata Muayenesl)

II- Irza Ta§addi
IlI- seksüel sapıklüklar

Adıİ Psıkiyatİi
I- cezai Ehliyet

a- Küçüklefde cezaİ Ehliyet (Farik ve Müyyizlılü)
E Erlşkinlerde cezal ğhliyet (rcYnın 46,47,48.Maddeterlnın

u)ğulanma§t)
II- Huklkl Ehllyet

Adll Toksikoloji
a- cenel Bılgller
tr sıkhkla Rasttanılan zehirlenmeler (fiarbon Monokslt, Kaİbondıyoksıt,

siyanür, organik Fosfor, Diğer Metal zehırIenmeler, Korroziv
Maddeler, Alkol

c- Tok§ikoloJık olgulann otop§lsjnde Patolojlk Bulgular ve otop§ide
A|ınmast cercken Meteryal

t aboratuvar
a- Kan, sperm, Mekonyum Lekelerinin incelenmesı
E kemık ve ltl incelenmesi

Ölü MuayenesI ve Adlı otop§l (Adelet Bal(anhğl siva§ Adlı Ttp şube
Müdüİ|üğü ıle Bağlantılı olarak U}gulanacakfi İ)

66
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1996 - ls97

DÖNEİI IV EĞiTiM PKOGRAMI STAJ PROGRAIİII

stajın Adı

9 eylül l996 l8 Kasım 1996

15 Kasım 1996 24 ocak 1997

lo şubat 1997

18 tİisan 1997

2ı ıllsan 1997

27 nazlran 1997

cögüs-Ka\ü lV lll Il
Dam aı cer. pediatn

C€üs Hastalık]arı lll
Hastalikları

Radyoloji
cenel cerrahi lll ll

Adli TiP
Kadın Doqum

lll ll

A- Cöqüs cerrahisi lo haftalık dönüşümlü staj Programrnln ilk lki haftasünda

aııÜcaxıır. Öğrencİler daha sonra pediatrl staJına başlayacaklardlr,

& aöğüs tiastalıklan ıo haftalık dönüşümlü staj progr_amının ilk iki haftaslnda
- 

a-lin-acaktır. Öğrenciler daha sonra iç ttastaltklan stajina başlayacaklardır,

c- Radvoloii to haftalük dönüşümlü staj programlntn ilk aç haftasında- uı_i.uriı, Öğrenciler Daha sonra Genel cerrahI stajına başlayacaklardür.

D- Adli TıD ıo hafr.alük dönüşümlü staj programının ilk üç haftaslnda- 
"lİnu.ult., 

öqrenciler daha sonra Kadtn-Doğum §tajına başlayacaklardır,

DöüEırI rv STAJ BüI(rNLDüıIE slNAvLABİ

RadyoloJl

iç tla§tahldan

Adli TıP

Pediatİi

Kadün Doğum

Cöğüs HaŞtalüklan

c6ğl]s Kalp Damar c€frahlsl

oenel cerrahi

ıa.8, ı997

l9.9.1997

zl.a.|997
22.9.1997

25.9- |99?

26.g. L997

za.9.1997

z9.e.|997

saat :9.oo

saat:9.oo

Saat: 9,oo

saat:9.oo

saat:9.oo

saat:9.oo
saat :9,oo

saat |9.oo

6,7
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c. ü. TıP rAKüLTEsi t 996 _ 1997 EĞiTiM REttBERi

l- t(ınk tanısı, sınıRandınlmasü,
İ(ınk bellrtİ ve bulgulan,
Kınklarda Ilk yardım ve genel
tedavI Prensıpleri, Kınk
lyilişmesi devrelerl ve
etklleyen faktörler, Kınk
komplikasyonlan.

2- Doğuştan kalça çükığü.

5- omuz kuşağı l$nk ve çıl0klan,
Yumuşak doku tİavmalan

4- omuz eKleminln patolojileri,
omuz çııçğl, Fiumerus
lonklan.

5- Dlrs€k eklemi, Ön kol lonklan
(eklem içi Ve eklem dlşü

klnklar).

6- El blleğt t(ınk ve çlkııılan, El
t$nk ve çılüıklan.

7- Posİüre| hasİalüldar, skolyoz,

& Üst ekshemıte konJenltal
anomalllerl, Tortlkollls splne
bifida, Akondroplazl,
osteogenezıs imperfacta
atİoPrlpozis multlpleks
congenıta.

g- Alt ekstr€mite kongenital
anorrülerden D. Çarpık ayak,

l- Derinln hıstoPatolojısl Ve

ElementleI lezyonlan,

2- Meterla Medlca.

3- Derinın nzyolojlsı.

4- VenerlyenhastahlJar,

5- Mantar hastahlilan.

DDRMAToLoJİ ıxıriıiıır DALı DERS PRoGRAptr

D. coxo vara, D. Diz çıkığrı, D,

Metatarus.

omuıga }$nk ve çılrtklan,
Pelvls lQnklan.

Travmaük kalça lono, nemur
boyun Ve urokanterik lü]nklan,
cl§lm Ve alt uç l$nklan.

Dlz yaralanma|an,_Menlsküs
vırtnan, Tlbia klnklan. Ayak
tııeli,i ve ayaır l(lnk ve çll$klan

Epifiz hastaılklan.

Poliomıyelit.

c. P. obstttrtkal parallzı ve
dığer nörolojlk hastatıklar.
periferik slnlr, Tendon
yaralanmalan V. iK Ve T. A
comp. s€ndromu.

kemık ve eklem
enfek§lyonıan.

osteoarttküleı tüberküıozlar.

Çocuk l$nklan.

kenılk tümörlert.

Alçı u}gulamalan.

Ameliyathane prat|k

Röntgen saaü + genel tekraı,

Derl tfmörıeri ve pr€nkanseroz
derı haslalıkıan.

Urtlcarla.

t€pra, Derl Tbc.

Deİlnın baKerıyel haslaılklan,

AllerJık dermatozlar.

lo_

1l-

|7-

Iz-

l5_

|4-

l5-

la.
l9_

zo-
21-

6_

7-

a_

9-

lo-

11

oRToPEDi,yE TRAvMATor,oJİ DERS PKoGBAİII



c. ü. TüP FAKüLTESİ l996 - l997 EÖiTij*l REtlBERi

xönoıo.ri ANAEiLiri DALI DERs pRoGRAırı

1 Nöroanatomi ve loka liza§yo n

Nörodlagnostlk yöntemler.

serebrovasküler hastalıklar.

EpılePsi.

Koma.

Demans.

Perlfeİlk nöİopatller
Myopaüler.

Ataksıler.

Tİ€mor.

Veİglto.

Başalirnsı.

7-

a-

9-

lo-
ll-
|2-

3-

L
5_

6

l- Ankllozan sPondlllt
2- Dığer seronegatlf

spondıloaİtlopat| ler
3- Romatoİd Aftrit Veola§yonlan

Ve JRA
+ Romatoid AJtİlt

5- NonartikülerRomatlzmalar
6- Romatİzİnaltla§talıkıann

slntflandınlmalan
7- Akut Eldem RomatIzması

8. Fızık Tedavl ve
Rehabllıtasyonda Kullanılan
Tedavi Yöntemleİı (Fizik§€l
,{|anla5.

l- Psıkıyatİiye gİrlş, Tarihçe.

2. Ruh sağıığr kavramt.

3- PslkıyatridesınıRandırma.

4- Psıkanalitik kuram (ruhsal
a}gtt).

5- Ruhsal görem.
6- Qüdülemelıdavranış.

PSIIrYATBİ DERS Koll[JLARI

FTR DERS PKOGRAIİI!

9- I. Motor Nöron tlastahktannda
Ttbbl Rehabllltasyon Ve rlzik
Tedavi

lo_ B€l A!İnlan

l l- o§teoporoz

l2- Flz|k Tedavı ve Rehabllıta§yon
l{avramt

l} Doğuİn§al ve Do!ırrm sırasında
oörülen Bozukluklann
Rehabllitasyonu

14- seİebİaİ paİalızl utrele
tia§talı!irı)

lr, Pollomyelıüs Ve
RehabIllta§yonu

l6- Paraplq|llerveRehabllıtasyonu
l7- Mesane Rehabllıtasyonu

Engelleme, ÇatıŞma,
Anksıyete.

Benllğln savunma düzenekıerl
tlasta - heklm ılışklsı.
sızofrgnık bozukluklaf .

paranoid bozukıuklar.

Mood Bozukluklan

7

72
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c, Ü. TtP rAKÜLTEsi l996 - l997 EĞiTiM REtiBERi

15- Nevrotikbozukluklar
(Anksıyete boz., Fobık boz.,
obsesif kompulsif boz.,
Konverslyon boz-,
somatoform boz.,
tllPokondrıazIs, Postlıavmatlk
stres boz.)

ı4- organik menta| bozukluklar,

l5- Alkol tsağımlılığı

l6- Psikofizyolojlk bozukluıılaI

l7- Çocukluk çagı ruhŞal
bozukluklan.

Acll psikıyatri.

oenel tıPta psıkiyatİl.

Ant-ipsİkotlkler.

AntıdePr€slfler.

Anüankslyete itaçlan.

Lityum tuzlan.

EKT (elektrokonvülslf tedaVi)

Psikoterapller (bireysel. grup.
alIe).

DaVranışcı teknitder.

Epİstak§is ve septum
daViasyonlan,

t arenk§ hastaılklan

Trakeoştoml .

Nazofarenks hastalllilan (Ad.
hip., AnJloİibrom, Nazofarenk
ca).

orofarenlG hastalıklan ( A. ve
Kr., Tons|lllt,
KomPllhasyonlan,
Tonslllektomı).

oral kavltenln mukozal
lezyonlan.

Tükruk bezl hastalılilan.

Boyunda kitleler Ve ayıno tanı
ilkeleri.

Fastal paraııziler.

Mak§lllo - Fa§iaı tmvmalar.

la_

l9_

20-

2|-

23-

z4-

l l_

26

KBB ANABiLiM DALı DERS PRoGRAttlI

l-

3-

+

F

6-

?-

&

9-

lo-

|?-
l5-
ı4-

l6_

L7-

l8"

l9_
,ro-

t(BB muayene yöntemleri,

D!ş kulak yolu hastallldan,

Akut ve kronIk orta kulak
€nfeksiyonlan.
ittihabi otoJen
komplıKasyonlar.

oKE, otoskleroz, Presblakuzi.
Aku§tık travma, ototokslsite,

Prelinguistık dönem lşitme
kayıplan Ve Kongenltal kulak
malformasyonlan.

Denge fızyoloJisi.

Vertijinöz hastalıklan
{Meniere Hast., veİtlbüler
Neuıitis, Bny', TemPoral
kemik fraktürıeİi, |.ablrenut,
Akustik neuroma).

Akut Ve kronlk rlnıtler, Nazal
pollpler.

slnüzit ve komplika§yonlan.

cöz anatomisi.

oöz muayene yöntemleri

cöz AılABiLiü DALI DERS PRocRA!tr

t

2,

,73

l5_

5- Refrak§Iyonkusurlan.

+ KaPak hastalıklan.
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5-

6-

7-

8-

9-

lo-
lı-

t-
,-

ı
+

5.
6-

7-

&
9-

lo-

ıı-

|2-

|3-
KonJonKlva ha§tahklan.

cöz yaş yollan hastalıklan.

Komea ha.stahkıan.

orblta ha§talı}ilan.

Kataraıd-

uvea hastalıklan.

olokom.

NörodIagnostlk Yöntemler

KiBAs ve serabraı
tlemıasyonıaİ

İntrakranIal Tümörleİ

spinal Tümöder

spınal Kord Ve llauda
F,quinantn Benign Ekstİadural
Bas!lan

Mss Damarsal tla§talıklan

Ilafa Tİavmasü

semptomatolojı
Ürlner slstemln muayene
yönt€mlerl

KonJenltal böbrck anomallıerl
KonJenıtal alt üİlner sıstem
anomaııleri
Taş tlastaho -r

Taş Ha§talEı -2

Üriner slstem Radolojısl
BöbreK Tümörter|

Mesane ve dlğer Ürotelyal
tümörıerl -l
Mesane ve dığer Ürotelyal
t-!.]mörleİl -2

BPlt

& splnal Tmvmaıar

9" perıferlk sınlr kesıtlerl ve
Tuzak NöroPaüleİi

lo- Mss'nın infekslyöz Ve Parazıter
tlastaltklan

l1- st€İeotaldıkfonkŞlyonel
NöroşlrürJl, Epllep§i ve A{İn
c€rrahısl

ı 2- tildro§efalıDoğurİısal ve
oelışlrnsel Anomalıler

Şaşılıklar.
Travnralar Ve göz ıçi yabancı
clsımıeİl.
Dekolman Ve göz ıçi tümörleİi
optlk sınir hastalıklan.

slstematık hastalıklar ve göz
bulgulan.

prosıat Ttimöıleıl
Te§ls mmöneri
intıaskrotaı kıtleler
Nonspednk Enfekslyonlar - l
Nonspesıfl k EnfelGıyonıar -2

oüs Tbc
seksüel g€çışlı hastahldar

oÜ3 '!.tavma _1

QÜs Tmvma -2

o bstİuk§ıyon ve staz
Erkek seksoel fonksiyonıan
Erkek seksüeı dısfonkslyonlaİ
inmemlş Testls

l+
l5-
l6-

|>
l3-
|4-
t5-
ı6.
|7-

1a-

l9-
20-

2|-

?3.
z+

l

,
+
5-

6-

7

ıJRoLoJI AIİABILIıI DAL| DERS PR(XinA!tr
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25-

26-

27-

ı- Anestezlye glıiş

2- inhatasyonanestezısl

5- inhalasyon anestezlk aJanlan

+ İntravenözanestezisl

5- t kaı anestezİ

6- splnal ve Epidural anestezl

7- Endotrakealentübasyon

a- Kardlyo. pulmoner
Resüsltasyon<+>

9. AnestezlKomplıkasyonlan

infertilite
Ürıner DlVerslyonlar

vezikoüreteral Reflü - l

infetstyon tta§alıklanna giriş
ve ateş

Anüblyotlk kullanırİılnda
dikkat edılmesı ger€ken
hususlar

Brusellozl§

Şarbon
AiDs
infetd-if Endokaİdıt

Akclğer infeksiyonlan

Akut Vlraı ttePatıt

Besln z,ehirlenmesi

shlgellozıs
Kolera

selmonalle gestroenterit

intestinal ve sistemik
amoblyozls

Vezlkoüreteral Renü -2

Reno-vasküler tllPertanslyon

wıım's Tümöİü

soıunum TedavlsI

Ağn t€davİsı

Preoperatıf hasta
değedendırme

slnlr kas bıoğu

suda boğuıma ve
zehııtenmeler

İntraoperatlf sıvı tedavisl

ı9n transfüzyonu

Telanoz
Kuduz

sltma

Tlfo

Akcğer ve Akclğer dışı
tüberl(üloz
Akut bakterlyel menenjlt

sepsls

Viral üst solunum yolu
ınfekslyonlan

stafilakoksik lnfeksİyonlar

streptokokslk enfeksıyonlar

Barsak parazıtleİi

clardıaslŞ
Paraziter infeksıyonlan
tedavisi

2&
29-
30_

lo-
ll-
Lz-

t}.
l+

l,
ı6-

iııfş,KsiyoN IıAsTALıKLARı DERs pRoGRA!tr

|+
l5.
ı6-
|7-

l&

l9-

2|.

23-

2+

2>
26.

,75
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3-

L
5.

6-

7-

a-

9-

lo-
l t_

|2-

l5-
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1996 . 1997

DöıEM v BİhüNLEFIE sıNAv TARinLEni

9 tlAziRAll ı997
ıo rıAziRAN ı997
ı ı tlAziRAN ı997
12 tlAzRAİl 1997

ıJ tlAziRAN 1997

ı6 ttAziRAN ı 997

ı7 ttAziRAN ı997
ı8 HAziRAİi 1997

25 tıMiRAli 1997

25 rıAziRAıi ı997
27 ttAziRAN 1997

AnEsTEzioLoJi Anabillm Dalı

FlR Anabilim Dalı

DERMATotoJi Anabilim Daİ

aÖz Anabııım Daıl

ÜRotoJi Anabııim Daıı

K . B. B Anabilim Dalı

NÖRoşiRÜR.Ji Anablıim Dalı

iııınNiyr ınauıllm oaıı

oRToPEDi AnabllIm Dall

NöRotoJi Anabilim DalI

PsiKiYAT Ri Anablllm Datı

77
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c. U. TIP FAKlJLTLsl |996 - |997 EĞiTiM REHBERi

Dönem VI. oniki ay süre ile mezuniyet önceşi ıntemlik (Aile ttekimliği)
e}ğitimi görür. Blr yılhk eğitim süresİ ıçinde intemler aşaoda gösterilen kllnik
dallannda denetlm alt]nda aıdif oıarak Verilen görevleri yapmakla sorumludurlar.

Başlangıç : ı Temmuz 1996 tsiüŞ: 30 ttazİİan ı997

süresi

l. Acil cerrahl

2. Çocuk sağl(irı ve hastaltklafl

5. Kadın hastaltklan ve d€um
4. iç hastalıklan

5. Kırsaı hekimlık

6. Psikiyatri

7- Elektlf

zay
zay
2ay
2ay
zay
lay
lay

Topıam |2 ay

r . AdL cEnRAİrı
intem doktorlaİ Ac|l servlste acil hastalarla bizzat ılgılenider. Acil servi§e

qeıen hastaya ilk mİdahaleyi yaparlar Ve müşahadeıerin| alırlar. Daha sonra
hastanın ilgilİ olduEu servlsin konsultasyonuna vakayı takdlm ederter. Acll serviste
24 saat Şüre ile nöbet tutarlar. Müİaklp 24 saat lstirahat ederler. Ylne lkl aylık
stajlan süresince kendilerinden Acil tlastalıklarıa llgili en az blr semlner
haztiamalan istenir. Acıı cerrahi stajınln l ayı Acil serviste. l a},ı cerrahi
klinikIerlnde yapllır.

2 . çoctJK sAĞLrĞr vE flAsTALıKLAru
Bu Anabılim Dallnda intern hekimler pe iiatrik acil, intaniye, Yenı doğan

servisi. Pediatİi §ervisı ve Poliklınik calışmalanna aktıf olarak kattlırlar. l6 yaşın
altlndaki tüm aciI Vakalann ilk acil müŞahadeleİi intemıer tarahndan alınrr Ve
konsültan hekime danışülır, Poliklinikte Ve a.il serviste yaklaşlk olarak bır ay
kadar görev Verilir. intemter ayııca servıs nöbeü tutturulur.

Yukanda ki görevleri dışünda vaka takdımi, semlnerler Ve konferansıar,
Rontgen ve patoloji toplantılanna kablırlar.

3. KADI|I İtAsTALn$AK vD DoĞIJlıı
iki aylık stal Şüreslnin yaklaşık olarak 5 - 4 haftası poIlklınIk çaltşmast, 5

hafta§ı Şerviste aktif olarak hasta bakımı, l - 2 haftası da tİavay odasında doğum
takibl şeklinde geÇmektedır.

Klİnlk çalışma|an dtşında nöbetlere kalan ıntemler, s€rrılner hazıriama ve
semlner dlnleme, mekale saatine Iştırak etme, l@nsültasyonlar Ve vaka
takdimlerine katrlma gi bl görevlerl üstıenlrler.

al

Staj yapılan bölüm



c. Ü. TıP FAKÜLTESi 1996 _ 1997 EoITtM REnBERI

4. İç nAffAl,lt§,lıR
İntemler ktlnik ve polikllniğİnde çal§malaİuı katJhrlar. Aldıf olarak servls

çalışmalan dışında gece nöbetine katılıİıar. Makale Şaatı, valüa takdimı, rontgen Ve
patoloJt saaİj, seminer Ve konferanslara katrlırlar ve gereklrse buralarda aldif olarak
qörev alırlar.

ğ. ırrRsAt HEdü{Lİ(
ttalk §ağlığı Ana Bılım Dalı Başkanlığı deneunünde, int€m 6rencıler ıkl ay

süre ile liırsal hekimllk stajinı yaPar. 6u süre zarfrnda €renci, blr sağlık ocağında
kalır. intem doKortaD

a)- ocak çalışmalanna katrlırlar ve kendileİlne veİllmıŞ olan lntemllk
dosyasındaki programı u},gulaİ.

b) ocak hekimi, bölge başkanı, ha§İane uzmanlan ıle gerekll konulan
tartrşırlar.

c) Devamlı olarak bır sağllk ocağnda kahrlar.
d) Biltm dalı öğretim üyelerl ıle tartışmatara katılıİıar, semıner|er h,aaIlarlaİ.
e) ttalk Sağlığı lle ilgıll konularda bır çalışma mPoru Ve araştırmayı

bılim§el kurallar çerçevesınde haaIlaIlar,
f) Her hafta sonu saha çalışmalan Ve akademlk çalışmalaİa ıllşkln konulann

tartıştldığı Ana Blllm Dalı toplantısına kaührİar.
g) Adli nekimliıile ılglli olarak bllglleri ve bu arada geçici ve kesln rapor

yazmayı öğrenırler.
tler tntem doİdorun bulunduğu sağlük ocağında 8 haftalık sürenın sonunda

çalıŞma §onuçlan sorumlu eğlüm yöneticıs|ne tesllm edllır. Dosyaıar lnt€m
hekımtn <itımınden sorumlu heklmi ve Anabllım Dalı

Başkanhğınca değertendırllır.

6. P§BtYATal
Atle heklmllği içInde t aylık bir dönemi kaPsar. Bu bır aylık stqj dönemınde

lntemleİ klinlk nöbetlerlne kahlırlar. ServıstE yapılan vaka toplantılan ve hasta
vızıüeİine katılırtar. Kendiler1 blz7al ha§talan hazıİlarlar. semıner|eİ ıiaallaIlar.
stailannln ortalama olarak yansını poııldlnılde hasta muayenesı lle geçııirler.

7. DLDKrf
l aylık bIr st4j dönemldır. Elelüİıf §taJ, lntem öğrenclıerln istedığı bır dalda

yapabıımekle blİlikİe ııgili Anablllm Dalının Ve kooİdınatöİ|üğün görüşü
alınmaktadır. Elektif çalışma bütün Ana Blılm Dallanndan birlnde
yapılabılmekle birttkte, özeıllkle aşağıda gösterllen Anabllimdallanndan
bırısinde yapılabillr.

- Anesteziyoloji Anablllm Dalı
- Dermatolojı Anabllim Dah
- oenel cerrahl Anabilim Dalı
- Fızik Tedavl ve Rehabllıtasyon Anabillm Dalı
- iç tla§taııktan AnabılIm Dalı
- K B. B. Anabılim Dalı
- ortopedl ve TravmatoıoJl Anabllim Dalı
- Psinyatrı Anablllm Dalı
- Radyodtognosük Anablllm Dalı
- ttalk sağhğı Anabllim Dalı
- ÜrolojI Anabilim Dalı
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- Nörotoji Anabilim Dalı
- Nöroşirürji Anabilim Dalı
- oöz ttastalıklan Anabİlim Dalı
- Çocuk sağllgr Ve ttastalıklan Anabilim Dah
- Kadın tlastalıklan ve Doo_um Anabilim Dalı
- Patoloji Anabillm Dalı
- cöğü§ - Kalp Damar cerrahlsi Anabilim Dall
- oöğüs Hastahklan Anabllim Dalı
- Klinlk Biyokimya
- Klinik Mİkrobiyolojl

a5
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yöxnrtreı,iır

KARARLAR

vE
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Amaç
Madde r . Bu yönetmellğin amacl, cumhurlyet Üntverslte§ine bağh Fakülte

Ve Yük§ekokullarda eğiüm, öğreüm Ve srnavlarda uyulacak ortak ılkelerl
saptamaiitır. cumhuriyet Üniversiteslnde u}gulanan eğltlm, öğTeüm ve stnav
e;§an 7F,47 sayılı Yükseköğretlm l(anunu ile bu yönetmellk hükümleİlne tabldlr,

KaFsam
ıuaaae z - Bu yöhetrnelik hükümleli, cumhuriyet Üniversıtesine bağlı

Faküıte ve Yüksekokullan kapsar. Tüp Fakült€§i 'Önltsans ve Llsan§ Eğıtlm, Öğretlm
ve stnav Yönetmellği'nde geretdi açıklama bulunmayan konularda bu Yönetmellk
hükümleri uygulanır,

c. ü. ,IİP FAKüLTESİ 1996 - 1997 EĞiTiM REtiBERİ

crrüıffiURİYET ÜNivEBsİrEsİ pairİın öĞnBriııı ve SINAV
yöIEmreLiĞi

BoLLM l

Tammlar
lttadde 3 - a) Ön Lisans I ortaöğreüme dayalı en az 4 yanyıllık bır programı

kapsayan, ara ınsan gücü yetiştirmeyt amaçlayan veya blr llsans programının llk
kademesini oluşturan yükseköğr€tımdır.

b) Lisan§ i orİaöğreüme dayalı €n az 8 yanyıılık ya da ön lısansa dayalı en
az 4 yany]i.ll( bir programı kapsayan yüksekqıretimdır. Trp Fakültesinde ıse
eğitim- bğretlm 6 yıl olup, yük§ek lısans düzeyindedl.- ç) 1üksekforeüm iurumlannda lklnci öğretlm, normal öİgün öğretlmln
bitlmınl tak!ben yapılan örgün öğretlmdir.

nöıüıl u

Kaylt ve Kabül
ıı"aae + - Öğrencllerin üniversİteye kayt ve kabülıeri içln aşagrdakl

koşullardan bıİinln gercekleşmesi gereklr.
a) Öğrencl siçme ,e Yerleştlİme Merkezl taranndan düzenlenen merkezl

sınavda yeterll Puanı alm!ş olmak.
b)- Yabancı uyruldu öğrencıler için ÖsYM tarafrndan açılan sınavı kazanmış

olmaK
c} Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli Puana sahlp oımak
d) Yaİay ve dikey geçlşlerde gerekli koşullara §ahip olmak,

Kayıt lşlem|eri
lıladit€-6 - kesin kayt işlemıeri Ös'yıt tarahndan tesplt edilen belgelerle yine

ÖsYM tarafından betidenen esaslara göre yaPılır.

Yatay Qeçlşıcr
nıadde 6 . i) cumhuriyet ÜnıVe6it€sine bağh ö!İİetim kurumlanna, gerek bu

üniversitenin öğretim kurumlanndan, gerek başka ünlversıtelerden yaPılacak yatay
geçişler, yürürlükteki 'Yükseköğretim Kurumlan Arasındakl on Llsans ve Li§an§
Öaİİylnaİ Yatay Ceçiş Esaslanna ilişkin YönetmeliK esaslanna göre düzenlenlr,

a6
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Adıgeçen yönetmelik hükümıerinin uygulanabilmesi lçin, her faküıte Ve yüksekokul
kuruıu tarafından belirlenen kontejanlar, ders yllının başlamasından en geç bır ay
önce Rektörıüğe blldirilir.

b) Mesıek Yüksekokulu mezunlanndan her Programın en başanlı ılk % lo'u
başan notu ortalamalan en az 70 olmaK kaydl ile meslekleri ile ılgıli blr dalda lısans
düzeyinde bir öğretim programtna yürurtükle olan 'Meşlek Yüksekokullan
Mezunlannın Llsans Öğrenlmlerlne Devamlan tlakkında Yönetmelik hükümlerıne
göre dikey geçiş Ile öğrenImlerıne devam edebilirler.

Eıitim v€ Öğetim Esacan
Iıtadd€ 7 . rakülte ve yüksekokullarda, ilgllı kurullann karaflan ve

Rektörlüğün onayı ile Yükseköğreıjm Kurulunun (Yot§ saptayacağı ilkeler
çerçevesinde, örgün, yaygln ve açık öğretim ile her türıü eğltlm Ve öğretim
yapılabilir.

Üııiverılteııln Açılış Tüihi
ııtadde B - cumhurlyet Üniversiteslne bağlı Fakülte ve yüksekokulıarda

eğltim - öğreı.lm her yıl Ekim aylnın ilk haftasında Ve Universite senatosunun
oiıırıeyecğı bir günde akademık törenle başlar. Ancak Tıp Fakülte§|nde qİltlm ve
öğretlme bu tarlhten önce de başıanabilir.

nğitim ve Öğetİm Dönemleri
lr;dde 9 - Eğiüm ve öğretim dönemleri, güz yanyılı ve Mhar yan yılı olmak

üzere iki yanyıldan oluşur. tler yanyıt, 70 eğltlm - 6ğretım gününden az
olmamak tıiere ner ders yıl! başında Üniversite senatosu tamfından bellrlenir,
cumartesi, Pazar ve resml tatil günlerlyle yan yıl sonu, )nl so_nu Ve bütünıeme
sınav günleri. bu sürenin dışındadır. Güz yan)4l bitimindekı sınavlardan sonm
eğitlrn-ve öğretıme en az bir t.afta ara verilır. ner fakülte Ve yüRsekokul. yılhk
eğitim - 

"g.Jtim 
Ve sınav takvimini yetkili kuruılannda karartaştımrak, o yılın Eylül

uğ içino.-R.ı.torlüğe bildlrir. ikinci öğretim ve farkll stajgereks_ ln|ml olan qiltım _

ğ..iim lçin ayn akademik takvim senato karanyla düzenleneblllr,

Eğitim ve Öğretim Sürelert
ü;dd€ to - Öğrencıler iki yIıık ön llsans pİogramlnl dört yılda, dört yıılık

lisans Programlnl yedı },ılda, beş }ıllük eğiümprogramtnl sekiz yılda, ali yııhk eğitİm
p.ogru-,ni da doiuz yılda tamamlamak zorundadlrlar. AncaK bu süreler sonunda
kayitıı oıourıan öEritlm kurunıundan mezun olabılmek lçın son sınıftaki
ogrencilerine başnsız olduKlan bütün dersler içln blr| bütünleme olmak üzer€ lki
ei sınav veriıir. Bu sınavlar sonunda başansüz ders sayıstnı beş ders€ indirenlere ,u

beş ders için üç yanyıl ek sura verilır.. Ek stnavlan almadan b€ş derse kadar
baiansız oian qirenciiere dört yanyl (sınıf geçme esaslna göre, öğİetım yapılan
kurumlarda lkt öğretım yılı) ek süre tantnır. Uç Veya daha az dersten başansız
olanlara iŞe sınlrslz, başansız oldukıan derslerden açılacak ara Ve dlğer sınavlam
girme haklür tanınır.

tsunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış
derslerdışındaki derslere devam şartr aranmaz. Açılacak sınavlara ü§t üste veya
aralıklı oiarak toplam üç eğitlmiğretlm yılı hiç glrmeyen €rencl, sınırsız sınav
haklqndan vazgeçmlş sa},ıllr ve bu haktan yamrlar.amaz. sınırsrz hak kulıanma

BöLüFI lU
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durumunda olan öğrencller, öğrencl katjQ payı ödemeye devam ededer, ancak
şınav haklu dışlndaki dlğer öğıEncıllk haklanndan yaraİlanamazlar.

Der§lere devam yükümıülülderlni yerine getlrdikleri halde yıl içl ve ]al sonu
sınav yükümlülükterini bu maddede belirtilen hükümler€ uygun olarak yerlne
getirmediklerl için öğretlm kurumlan tle ilişiği kes|len hazrlık sınıh ve birinci sınıfa
;n fazla bir dersten, ara sınıflalda ise en fazla üç dersten başansı olan öğrencllere
üç yll lçinde kullanacaklan üç şnav haklq Verllir. stnav haklQ Verllenler yıl içi Veya

1ri 
- sonu sınavı olduğuna baı§lmaksıan başvurmalan hallnde

iakülte/Yüksekokulun her öğretim }rlı başında açacao sınavlara alrnırlar. sınav
sonunda sorumlu olduklan tüm deIslefı başaranladr öğrenlmledne kaldıklan
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencllerın slnavlara g|rdiklerİ süre,
bğretim süresİnden saylmaz. Bu sınavlara kat]lan ölirencıler öğrenclllk haklanndan
hiç bir şekilde amllal]amazlaI.

öğGdm Diti
Iİadd€ 1l-Ünlversltede dersler Türtçe olarak Veİlllr. Ancak dll ve

edebiyatlarla ilgill b6lüm ve anabllIm dallannda dersler, gerekll görüldüğü ölçüde
ilgiti yabancl dilıe verİlebılir.

öğettm Bırimt
lı^dilQ, 12 -Ünlversltede dersler kuramsal ve/veya u}gulamalı olarak

yürütülür. Öğretim birımı kredldlr. Blr yanyılda, haftalık ders progİamlnda yer
alan kuramsaü dersıerin her saat-i t kıedı, laboıatuvarlann 4 saat kadan l kredl, 5 -
8 saat arası 2 kredi, problem ç6z0.mü, aftzi çalışmalan, biürme ödevi / lezl ve
proje gibl uygulamalı çallşmalann 2 saatı l kredl olarak değertendırlur. Blr ders
İl",İı lİuramŞ, hem de uygulamalı çalışma)n lçerlyorsa, bu lkl tür çatışma Içln
hesaplanacak kredllerın toplarnr, o dersın kİedlsini oluşturur. Toplam
mezunlyet kredisl, her fakülte Ve yüksekokulun kendı yönergeleİlnde betirtllır,

röıİır ıv
ÖğGn i statiııerı
lr;dde rğ -ünlverşitede l,.m z,imar.h €rencitik esasttr. Blr öğİenclnın

haftada alacağı derslerin Şüre olarak toplamı 56 saatı geçemez. AncaK Meslek
Yüksekokullaİinın Yükseköğretim Kurulu - Dünya Banlrası PİoJe§l kapsamındalil
bölümlerinde kayıtıı öğrenciıer içln, devamını aldıli,ı derş veya dersıerin el fazla 4
saati bu sürenin dışında tutuluİ. Öğrencller her yanyıı/yıl başında ders prcgızımlnl
yaparken, öncelikle geçen yüllarda başansız olduklan dersleİı. daha sonİa
dun,şrnun,n,r, öneİllei;ıde göz önüne alamk o yanyılda/yılda açılıp alablleceğl
dersierl 'Ders Kayıt rlşi' ne yazar. Ders kayıt flşlnln, harç makbuzunun, ders
ka)ntlannın Ve gerekli görülen diğer belgelerin, akademik takvlmde belirtilen süre
içi;de İıgiıi yerıere tesıim edilmesl zorunludur. Bu ıştemleİı ılgili yönetım
(uruıunun kaÜul e<!ec<l bir özürü olmaksüzın zamanında bltirmeyen öğrenclnın
başvurusu kabul edılmez.

r,|azereü kabul edllenler, kaydını yaptrrdığı tarlhe kadar devam§ız sa)nlrr.

Öğrencll€r, her yanyül başında kayıt yenilemek zorundadlr. Ka},t yenllemeyen
öirenciıer o yan},ıllyıl, eğitime devam edemezler ve bu süre, eği mnğretlm
sireslnden saylır, Ögrenciler kayıt yaphrdıklan Veya yonetim kurullannca ınubak
ettirildıkleri sünıfin üst sınıRanndan ders alamazıar.

aa
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özel öğrcnci,
lladde ı4 .En az lise mezunu olup, belirli konularda bilgilerlnl atbrmak

İsteyenıer, ders şorumlusu ve ilgili blrim yöneücisinin uygun görüşü ve yönetlm
kurulunun karan ile, her yan}rlda ençok iki derse özel qirencl olarak glrebilider. Bu
öğrencilere. not. kredi Ve diploma Verilmez; ancak istendiği takdIrde ızledlğı
derŞleri beıirten bir belge Verilebilir.

Derccr
liladde ı5 -Derşler, bir yanyıl veya ikl yan}rl süreli olarak düzenlenir.

Fakülte ve yük§ek oKul kurullan, Yükseköğreüm kurulu tarahndan h€r yanyıl lçin
tesbit edilen derslere Ve belirlenen ilkelere g6re, Programlanna koyacaklan ders
Ve uygulamaıan, aynca haftalık progr.ıma bağlamayıp sürekli okutulacak derslerle
u]gulama Ve stajlarla ilgili düzenlemeıeri yaPabilirler ve Reldöriük ona},ına
sunallar. Bunun dışında dersıer için ayn onkoşul bellrlenmesI yöneİgelerle
düzenıenir.

Danrşmanlaİ
lraddi ı6 - Öğrencilere, eğiüm Ve öğreüm konulannda karştlaşacaldan

problemlerin çözümünde yardımcı oırnak üzere, ders },ılı başlamadan önce bölüm
başkanlannln yaalı önerlŞi göz önüne ahnarak fakülte dekanı ve yüksekokul
müdürü onayü ile İlgili bölümün öğretim elemanlan atasından danrşmanlar
görevlendirilir.

Danışmanlann görevlerlne ilişkin ilkeler, rakülte, Yüksekokul tarahndan
aynca belirıenir.

Devam zoİuİııuıuğu
lüladde l7 - a) Foıktor veya sportıf, kültürel ve bitım§e| faaliyetler gıbl

alanlarda üniversiteyi temsil eden milli takımlann sportıf musabakalanna, haarlık
çaltşmalanna katılan öğrencıler harlç, her öğrenci, kuraİnsal dersıerln e1 az olo

7o'ine, uygulamalann en az ryo 8o'ine kablmak zorundadırıar. Bu koşulu yerlne
getlrmeyen öğrencl, o dersin yanyıl / },ılsonu Ve bütünleme §ınavına gıremez.
Kuramsal ve uygulamall hslmıan aynlmayan dersıer, devam yükümlülüğİ
açısından kuramsal dersler gibi değerlendlrllır.

Ders sorumlulan ad okuyaralç imza toplayarak ya da uygun bir başka
yöntemle, her ders içln yoklamalan yapar. Bu yoklama en az iki yıl saklanır.

b) Bır öğrenci almış oldılgu her hangi bir meslelii seçmeli dersten başansız
oldırğu takdirde , işters€ bunu izleyen },ılda ilglıi yönetim kurulunun karanyla yerlne
başka bir s€çmeli ders alabilır.

ldn
lladde l8 , Yükseköğrenim Kurulunun a3.36.565 sayılü karan ıle

beıimenQn haklı ve geçerti nedenler seb€blyte öğr€nlme devam edemeyecek
öğrenciler. yan}ılln ilk iki haftası içIn başvurduklan takdirde, llgıll rakülte Ve
Yıksekokul yönetim kurulunca blr Veya iki yanyıl izİnıi sayııabilırler. Öğrencinin
daha önc€den kabul ediıebilir haklü ve geç€rtl nedeni devam edlyorsa, ilglli
yönetim kurulunca takrar izin Verilebılir; ancak bu izin, ü§t ü,ste ıkl defadan fazla
olamaz, öğrencinin mazereti nedeniyle izinli olduğu bu süreıer, eğıüm - ö!ıreıım
süreslne dahll edllmez.
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sınavlar ve Başaİr Notu
ltladde 19,a) Ünlversitede başan, dersın özelliğlne göre yaalı, sözlü ya da

uygulamall olarak yaPülan sınavlar ile saptanır. Varsa staJ, proje, bltlrme t€zı Ve
dİploma çalışma§ı glbl özelliğl olan çaıtşmalar, llgili bölüm veya anablllm dalınca
değerlendirllır, Dönem sonu slnavıan her yanyllın sonunda, iki yanyıh kapsayan
derslerin sınavlan ise, bahar yanyılınün sonunda yapıtır.

b) tler ders ıçin, her yan},ılda eoaz lrlr am srnav yapılrr. Daha fazla sınav
yapülırsa bunlann aritmetik ortalaması ahnır- Aynü sınıfta bIr günde bIrden fazla ara
srnav yapllamaz. A_ra sınav sonuçlan, sınavlann yapıldığı tarlhten itlbaİen iki hafta
içinde duyurulur. Aİa sınava girmemiş olanlar, mazereünl en geç 7 gün içlnde
Dekanlığa Veya Yüksek okul müdürtüğüne başVuraİak bıldirmek. zorundadır. Bu
süİ€ geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Mazeİetleİl Yönetim
Kurullannca geçerli bulunanlar, Dekanlıkca (Yüksekokullarda Mü]düİlükçe) tesblt
Ve ilan edilen tarihte mazeret sınavına alınırlar, sağtık kurulu ya da doktor rapoİu
sunulması devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak yönetlm kurulu karan
lte öğrenclnin raporlu bulunduğu süre içınde gİremedlğl aİzı slnav haklan sakh
kahr. Yan},ıl Ve },ılsonu srnavlannın telaftsl yokİur, 'Ancak Follilor, sportlf, kültürel,
bilırrısel faalıyetıer gibi alanlarda üniverslteyl temsil eden İnllli tat(ım|ann sportlf
müsabakalanna, haarıık çalışmalanna kaülan öğİencıler, faallyeüerl sırasında
giİ€medıkıed ara şnav, yanjnl / yılsonu §lnau ve büttfnleme sınavlanna rakülte Ve
Yüksekokul Yönetim kurulunun b€Ilİteyecqiİ tarihlerde gıreder.

c) Bir dersln sınauna gırebllmek ıçini
. o derse kaFtlı olmak
- o derse devam etmek
- o dersin uygulamalannı başan ile tamamlamak gerel,dİ.
d} Yanyıl / },ılsonu sınavlannda başanşz olan öğr€nciye, aynI stnav

döneminde olmak kaydüyta, başansız olduğu her ders lçın bir bütünıeme $nav
hakkr tanlnır. Yanyıı / )nlsonu ve bütünleme sınavlannın sonuçıan son stnavı talııp
eden hafta lçınde llan edllir.

e) Başan notu, TrP Fakültesl dışndald Fakülte Ve Yüksekokul|arda, ara sınav
notunun 96 4o'u lıe yan},ıl / )nlsonu notunun 60'ı toPlanarak hesaPlanır. Ancak
yınyıl / },ıIsonu Ve bütünleme sınavından en az 50 aımak şaİttır.

0 Yanyıl / yılsonu veya bütıınıeme sınavı şonunda blr dersten başanh
sayılmak lçtn, bu ş€kllde hesaplanan notun, en az 50 olma§ı şartİr. rakat isteyen
Fakülte Ve Yüksekokullar başan notunu kendı yöneıgeleri ıIe daha yüksek
tuta bı ılrl er.

g) U}gulamalı derslerln deıiedendırllmesl ve u)gulama notunun başan
notuna katlqsı ılgili yöneüm kurulunca bellrtenıP Rel(törlük oluru ııe u}gulanır.

h) ikl yanyl devarı eden derslerde, yapııan ara srnavda ahnan noüann
ortalamasl, o dersın sınav notu olur.

!) Atatürk llkelerl Ve inkilap Tarihl, Türk Dnı ve Yabancı Dıl dersleİlnın
delierlendtrme lşlemlerinde (d e Ve f) bendl hükümlerı u}guıanır.

k) Beden F,ğltlml ve oüzel sanatlar derslerı içın am sınav, )nısonu stnavı
yap]t.ı:Jıaz. Ögrencinln yl içindek|, ders€ devamı, çaı§mas! ilgl§ı ve gösterdıg|
gellşme gözönüne alınarak başan durumu bellrtenır. Başansız olanıar dersi tekrar
ederler.

l) Bir dersin, kayt devam, uygulama, srnav _veya bütünleme şartlanndan
birinl yerlne getirmeyen öğrencı, o dersi tekrar eder. o1iıencı bir dersln tekrannda;

- Derse ka)4t yapünr.
. Devam şartının yerİne geürmerİüşse, derse devam eder.
- Başansız olduğu uygulamalara katııır.
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- Açlıacak sınaYlara glrer.
Tekrar edilen derslerde o dersin başan notunun hesaPlanmasında, dersln

tekrar edIldlği dönemdeıJ ara slnav notunun kat]Qsı dlkkate alınır.
m)Merunlyet için tek dersi kalan öğrencİlere bu dersin yan)alına

balQlmakslan bir sınav hakkı vertllr. sınav taİİhi, yanyılın bitiminden sonra iki ay
içerlslnde oıacak şekilde llglll rakülte ve Yüks€okulun Yönetim Kurulunca
belır,lenİr.

slnavın Du!rurulmaJı
Iıtadde 20 , yanyl içi ara stnav tarihlerı, dersleı başladıktan sonm 50 gün

lçinde, ilgilI bölümlerce; yanyıl sonu Ve bütünıeme sınavlannın yapılacağı gün, saat
ve yer enaz bir hafta önc,eden ilglll rakülte Dakanlığı Ve Yüksekokul Müdürlügünce
6ğrencılere duyurulur.

Srnavda koPya yapan ya da koPyaya yardım edenler ile sınav kalıdlnın
Incel€nmesi sımslnda koPya yaptro ya da yardlm ettlğl anlaşılanlar, o sınavdan
'slfı/ alarak başansız sa)nlırlar Ve haklannda dıs|Plln soruşturması açılrr.

tleİ türlü slnav evrah, en az lkl yıl saklanır.
ltotıar Ye D eğerıendirne
lıtadde 2ı -Başan notlan, ıoo üzerinden verlllr. tsaşan notunun kes|rli

çıkması hallnde, notun buçuk ve fazl.alan bir üste, daha küçülilert alt tam sayya
tamamlanır. Aynca notlar, lstenildlğinde derecelerle de ifade edlllİ.

NoT
a5 _1oo
65-84
50.64
o_49

Der9 puaıııaır ve Akademlk ortalama
lıIadda 22 . 6ir dersIn kredisl lle dersten alınan notun çarPlmı o dersin

puanını verlr. Öğrencinin Fakülte ya da Yüksekokula kayıt yaPbrma§ında ltibaren

"ıc,g, 
,e başardığı tüm derslerin puanlannın toplaml, toplam kİedi miktanna

bölü;erek 'akademik başan ortalama§ı' hesaplanlr. Bölme işlemi, Vİıgülden sonra
iKl basamak yürutülerek yapllır.

sınav sonuçıanna İtiraz
Maddc 23 - Öğrencl sınav sonuçlan haklqndakl yaz.ll |llraa sonuçlann

ilanından sonm en geç 7 gün ıçinde lıgili birime yapabılir, Bu ltlraz, ders
sorumlusuna iletllır; maddi hata Varsa gerekli not düzeltmeŞi yapılır,

Kalnt siıme
lıtaddc 24 .Aşağıdaki hallerde, oğrencinin kaydı silinerek FaküIte Ve

Yüksekokulla lllşlğl keslıir.
- Ek süreler sonunda öğrenImin tamamlanması Veya tamamlanamayacağınln

kes!nlikle anlaşılması durumunda,
- nakülte ve Yüksekokullardan ç!karma cezası alma durumunda.
- ilslnci qlretlme devam eden öğrencilerin ikinci öğrenci katjq payını biray

lcerisinde ödememe durumunda.
- 'Özürsüz otarak birblrinl izleyen iki yanyıl üst ü§te ka},ıt yenilemeyereıç ders

kaydı yaptırmama durumunda l996-1997 eğitim öğretim ylından ltjbaren
" vıxserogretlm Kurulunun a5\56\563 sayülı karan ile haklı ve geçerll

nedenlerle kayldı silinme durumuna düşenlerln, haklan salJl tutulur, Bunlara,
yönetmellğin baş., v. devam koşullanna ait hükümlerlnl yerlne geürmek üzere,

DERECESi
Pekiyl
iyi
orta
zaylf

ANLA]uI
Geçer
ceçer
ceçer
Qeçmez
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gerekli süre Verllir. ilişIği kesilme durumunda bulunan öğrencllerın lIstesi, Öğrencİ
işlerl Daire Başkanıığınca, iıgll| Fakülte Dekanlığ! Veya Yüksekokul Müdür|üğüne
bıldirilir.

Diplomalar
Madde 2l .Fakülte Ve Yüksekokullar tamhndan Verılecek diPlomalar, özel

işaretler, renkler konmak Ve ünvan beliİtJnek kaydtyla ön lisanŞ ve llsans
düzeyinde, cumhurİyet Üniversitesinin bütün kurumtannda müşteİek otmak üzere
düzenlenir.

Dlptomatann Ön Yiıüzİındc,
- Öğrenclnln adı ve soyadl, dIploma tarlhl Ve numaftısr,
- Ön lisans ve lIsans dizeyinde bölümü, lısan§ dalr Ve ünvanü,
- Fakültelerde Dekan ve Rektörün, Yüksekokullarda Müdür Ve Rekİörün

(Faküıtelere bağlı Yüksekokullarda Müdür, Dekan ve Reldörün) imzalan buıunur.
Diplomaya mezuniyet der€ceşi yaalmaz.

DıPıomaııın Arİa YliziındĞ,
- Doğum yeri ve tarihi, baba adı, uyru!İu, fakülte numaİasl gıbl. öğrenci

kjmliğiyle ilgili bilgiler yer alır.
- DiPlomalar ö!ğrencinın mezun olduğu tarihlhn ltlbaren en geç t 1nl içinde

düzenlenir. Dlplomalar sefi numams! lİe ÜnIverslte senatosunun tesblt ettiği
şekilde haarlanır Ve soliuk damga ile mühürlenır. Dlpıomalaİ haArlallncaya kadar
öğrenclye, istedlği takdırde Ögrencl işleri Daire Başkanlığ,ınca haaflanan llgilı
D€kan veya Yüksekokul Müdürünün imzaslnı taşıyan btr 'ÇılüIş Belgesi' imza
karşılığı elden verllebilir.

TıP Fakültesi dlşında Faküıte Ve Yüksekokullarda, mezunıyet tarıhı, sınavlann
/ srnavün biİlmlnin ertesi günü olarak beliİıenlr. Ttp Fakültesı lle ste.l gerektlren
meslek yüksekokullannda ise stal bitjmInl izleyen gün mezunıyet tarihldlr.

Dıplomalar öğrencinin kendlşlne Veya noterden vekalet Verdlğl klşiye verllen
geçici mezuniyet belgesi ile değiştirilmek suretl lle Imza karşılığı elden Verlllr.
Diploma bır kez Verlllr. lkybedilmesl halinde, diploma yerıne geçmek üzere,
zayiinden dolayı Verlldığİ beıırtllerEk, 25. maddedekİ bılgı ve ımzalan taşıyan bir
belge düzenlenlr.

EÖLüM v
tıtadde 26 - Bu yönetmelık cumhur|yet Ünlversltesl senatosunun l7 şubat

l995 tarlhll toPlantrsında görüşülerek kabul edlımiştlr.
rrladdQ 27 - 2a. l. l9a9 taİih ve 20065 Resmi oazete'de ya},ımıanan

'cumhuriyet Ünlversitesi ğlitlm . Öğretlm Ve srnav YönetmeliğI' yürüİlüktcn
kaldınlmıştır. Ancak bu Yönetİnelik yürüryüğe glrmeden önce kaydolan 61ifenciler
2a.1,19a9 t€,rlır. ve 20063 sa}ılı Resmi oazet€'de ya},ınlanan eski yönetİneliğe
tabidir. cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi eğıtım- öğrettm ve sınavlarda
uygulanacak eŞaŞlan haarlayacağı ayn blr yönetmelİkle belirler.

[adde 28 .6u yönetmelik 1995 - 1994 e!ğ|tım - öğretİm yıh başından
itibaren yürürlüğe girer ve yürürlüğe gırdlğl tarlhte yenı kaydolan qirencıleri l.apsar.

Madde 29 ,Bu yönetmelik hükümlerinl cumhuriyet Üniversltesi Rektöru
yürütür.

GaçİGi lt[addc: Bu yönetmellğln ı9. Madde§lne eklenen bent, 1995-ı996
eğitim öğretim yılından başlamak üzere u)ğulanır,
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Cumhuriyet Üniversitesi Tip Fakiiltesi Eğtim. Ögretlm
ve Srnav Yönetmeliğ

Amaç
lradde l .Bu Yönetmeliğın amacİ cumhuriyet Üniversetesi Tüp rakültesi

öğrencllerinin öğretlm düzeyi, kabul Ve çıkanlma şartlan, eğitlm sür€sı, derslere
devam, sınavlann açılması Ve değerlendirilmeslni bir bütünıük lçınd€ sağlamaktır.

Iıadde 2 - Ögrenciler bu yönetmelikte beılrtllmemlş konularda ' cumhuriyet
Üniverşttesi ğliüm - Öğreüm ve sınav Yönetİnellğı' ne tabldırler.

Derraın zoruııluğu Ye ltlazeret sınadan
Iııadde 3 - a)Dersleİe devam zorunludur. Dönem I, ll ve lıl'te teorİk derslerin

o,,{r 5o'undan fazlaslna mazerelti ya da mazeret§iz olamk devam etmeyen öğrencl, o
ders kurulunun sınavına giremez Ve Fl notu al|r, Kabul edllmlş bir mazereti nedeni
ile devamslzIlk slntnnl aşmlş olan öğrencllerle (yanhzca bir ders kurulu içln )

sınava girme hal«ü vedlir.
b)Pratlk çahşmalarda Ve staJlarda devamsızhk % 2o'yl geçmedığl taktırde.

öğrenci devamsız olduğu süre kadar telan çallşması yapmak kaydtyla, o ders
kurulunun pmtik sınavına Veya staj son!ı slnauna girebllir. Telafi çalışmatan ilgill
anabilim dalınln b€llrlediği gün Ve saat|erde yaptllr. oeçerti bir mazar€ti olsun yeya

olmasın pratik çalışmalan veya st4i §üresince devamslzllk süresi % zo'yı aşanlar o
ders kurulunun pratık sünavüna Veya §taj sonu slnavına allomazlar- stajlar tam gün
üzerinden değerlendirilir.

c) Dönem I, ll Ve llt'te sınlfta kalan öğrencIler, kaldılılan yll herhangİ bir ders
kurulunda devamsızlık şnlnnl aşmtş iseler devamslz oldukIan ders kurullaİrna
devam etİnek zorundadlJİar. Kaldıkıan yül hlç blr der§ kurulunda devamslzltk
slnlnnl aşmamlş olanlar için, kaldıklan §ınıfü tekrar ederken devam zorunlulugu
yoktur. Bu durumdaki öğrencİler yalnızca derŞ kurulu sliıavlanna giıErler.

d)stnavın yapıldlğı gün geÇerli Veya belgell blr mazaretl nedenlyle sınava
giremeyen öğrenciter için mazeretleri fakülte yönetim kurulunca kabul edılmek
şart|yıa'Mazarçt Sınavl' yaPllır.

Flotlaİ Ye Değ€rlendlrm€
iladde 4 - a)oeçmez notlar
f| = |1azerelslz devam§z, Dönem I, II Ve llı'te Fı alan öğrencl doğrudan

sınıfta kalır. Dönem lV, V Ve Vl'da stajı tekrar eder.
F2 = sınava glrme hak}0 olduğu halde slnava glrmedi. (puanı = o)
F3 = slnava girıP de başan§ız olanlar (puanü = 0 - 59 arast)
F4 = Mazeretıi geçmez (mazeret slnavtna glrer)
b)oeçer notlar
A= Peklyi (Puanı = 90 - loo)
B = iyl (puanl = 70 - 89)
c = orta (puanı = 60 - 69)

sınavlar vG alouarın İlesapı anması
ı[adde 5 - a) Dönem l, II Ve il!'de
i. Dönem I, u ve lll'de derseler, değİşik blıIm dallannln oluşturduğu 'Ders

Kuruılan' şeklınde yaPıllr, Her ders kurulunun sonunda bir slnav yapıhr. Yıl



sonunda da her ders kurulu için ayn ayn final srnau yaPllrr. oeçme notu 6o'tır. Yıl
içındeki ders kurulu sınavündan 60 ve dada İazla not alan ölİrencller, o ders
kurulunun final sınavından muaf olur.

ii, Bir Veya daF.a fazla ders kurulunun hem yül Içindetd, hemde flnal
stnavlndan başanlı olamayan öğrenciler lçln başansız olduklan ders kurullanndan
bütünleme sınavı açıhr. Bütünteme §ınavından da başanlı oıamayan öğrenciler, bir
tek ders kurulundan kalmış olsalar dahi, o dönenün bütün ders kuruılanndan
sorum[udur.

;, y'İİl. nl"alsınerlan /erşlerin bitiminden en erken beş gün sonra başlar. tler
defs kurulunun sınayi ayn ayn ve en az ııdş€r gün aİa lle yaPılır.

iV, Bütünle(fie 5ınaYlan Faküıte Yönetim_Kunılunun tesbit edeceğl taİlhlerde
yapılır, t|er ders kurulunun butünleme sınavı birer gün ara ile yaPllır.

v. Ders kurulu notunun tesbitınde, ders kurulunu oluşturan dersıerın
barajlan dlkkate allnrr. Elr ders kurulunda süresi 9 Şaatı aşan her dersln kendl
bareii Vardlr. süresı 9 saat veya daha az oıan dersler bırleştırilmek suretıyle bir
bara.i oluşturulur. Bar4i sınln o/o So'dir. Biİ dersten baİqiın altrnda puan alınması
halinde, alınan not ile barai notu arasındaki fark toplam puandan düşülür.

b)Dönem |V ve V'te
i. sınavlar, teorik (yazılı ya da sözlü ya da hem yaalı hem sözlü) ve pratik

(yazülı ya da §özlü , ya da hem yazlll hem §özlü) olarak yapılır.
oerekli hallerde pratik sınav yapılmayabllır. Pratik ve teorik sınavlar anabilım

dalındaki ders Veren öğreüm üye§l ve görevlilerinin kaülma$ lle yapıhr.
staj sınavında 60 Ve daha yukan Puan alanlar başanİ sayılır. staj notunun

belirıenmesinde, öğrencinin stal §üresindekl çalışmalan, hal Ve hareketıerl de
dikkate alınür.

ii. Staj Bütünleme sınavlan
Dönem V öğrencileri için Hazlran aylnda, dönem lV ö!ırencllerl için ŞtaJlann

bitiminden en az 7 gi]^ sonra başlamak üzere Fakülte Yöneüm Kurulunun tesbit
edeceği tarlhlerde bütünteme sınavı açılır. Bir üst slnıfa geclkmell geçen
(dönemini normal süresinde tamamlayamayan) öğrencller de bu sınava girerler. Bu
öğrenciıer geri kalan derslerinin bütünleme slnauna o sınıhn tüm staJlannt
tamamlamak şartı lle kaldlklan der§ln ilk staj sonu slnavrnda glre.ler.

Bütünleme sınavlannda başanıı olamayan €rencller, süreleri elverdlği
sürece stajlannl tekİar ederler ve sınavlanna glrerler, tsaşanh olanlar, eğitim devam
ediyorsa blr üst döneme devam ederıer.

c}Dönem VI'da
Dönem Vl'de sınav yoktut. Alle Hekimliği olamk adlandınlan bu dönemde

öğrencilerln başansı, çalıştıklan her anabılim dalındakl poliktinik, kllnlk Ve saha
çiıışmaıanndaki guy..iı..i, katıldıkıan seminerlerdekl ilgllerl göz önüne ahndrak
başanlı - başanslz olarak değerlendlİilir.

c. ü. TIP FAKüLrEsi 1996 _ 1997 EÖiTiM REIıBERi

Dönem llotları
MaddQ 6 - a)Dönem I, It ve ıIı'te her ders kunllunun,
kurul sonu Veya final veya bütünlemeslndeki ahnan geçer notlann

ortalamasldır,
b)Dönem IV,V Ve VI'da her stajın staj Şonu veya bütünlemeslndel,d allnan

geçer notlann ortalamasldır.
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Çerttıi tlüküDler
lladd€ 7 " sınav günlerl ilan edildikten sonm değiştırllemez. Ancak geçerll

hallerde Fakülte Yönetim Kurulu en az yedl gün onceden llan etmek şartt ile
değlştirilebilir.

tıladde 8 . 28 ocak l9a9 hrih 20063 sa},ılt Resmi oazetede yaylmlanan
"cumhuİiyet Üniversitesi TtP Fakültesi qlitim - Öğretim ve Sünav Yönetmellği'
yürürlükten kaldlnlmıştır-

GDçld MADDE l , lgaa - t989 dğretim yıllnda klaslk s|steme göre der§
alan öğrencilerin öğretim Ve sünav işıemleri cumhuriyet Ünlv€rsitesi Eğitim _

Öğretim Ve slnav Yönetmeliği hükümıerlne göre yapllı..

yürıirlük
lı[adde 9 --ni.ı 

-Voneimellıt 
ı994 - 1995 dğıtim - öğıEtİm },ılıridan ıtibaren

yürünüğe glrer Ve bütün sınlflardakl ögrencileri kaPsar.

YürütmG
lıladde l o . 6u yönetmelik hül(ümlerini Rektör yürütür

I
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Yükseköğretim Kurulu Ba.şkanlığndan :

Yükseköğetim Kurumlan Öğenci Disiplin
Yönetmeliği

yöNETIIDLiK
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Amaç
Madde l - Bu yönetmeliıç kanun, tüzü}ç yönetmelik Ve yöneİgelerin

öğrencilere yüklediği görev|eri yükseköğrctim kurumu içinde ve dışında yerine
qİti.-"y..r, 

- uyul;ası gereldi hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan

ieyu ogrenciıiır sıfat, şeref Ve hasiyeti ile bağdaşmayan hal Ve harekette
buiunan lErenciıere Verilecek disİplin cezalannı, usul ve teşkilatla ilgili
hükümleri belirtmek amacryla düzenlenmiştir.

Kapsam
uaade 2 - Yükseköğretim kurumlannda eğitim, öğreüm gören öğrencilere

ilişkin disiPlin suçlan, dişiplin ceza|an ve bu cezalan Vermeye yetİili disipüin
amirıerı, oısipıın kurallan ile disiplin soruşturması, disiplin cezalanna itiraz ve bu

cezaüan uyguüama ilsul Ve esaslan bu yönetmelikte gösterilmiştir,

BiRİNci BöLİJM

iırinci nöıiııı
DlsiPİın c€zal6,n ve §uçlan

nukuki D.4ranall
Madde 3 . 2547 Şay:,I| Yükseköğretim Kanunu'nun 54 maddesi ile 65

maddesinin a / 9 bendi bu yönetmeltğin hukuki dayanağı teşkil etmektedir,

Taıumlar
Madite 4 - Bu yönetmeIikte geçen;
Yükseköğretim Kurumlan j Üniverslteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar,

konservatuvarlir, meslek yük§ekokuIlan ile uygulama ve araştrma merkezleridir,
Ögrenci : tierhangi bir Yükseköğretim kurumunda önll§ans, lisans, yük§ek

lisans (ıiaşter), doktora Veya tıPta uzmanlık Veyahut da sanatİa yet€dik öğrenimi
gören kişileri." Yıix".koE..tim Kurumundan Uzaklaştırma: Ögrencinin belirtllen süre içinde
bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe, eklenti Ve tesisterine
girmesinin yasaklanmasın, ifade eder.

9a

Dislptin c,azalan
Madde 5 . DisiPlin cezalan şunlardır i

a) Uyarma : Ögrenciye, öğrencilık görevlefinde Ve davranışlannda daha

dikkatli olmasü gerektİğinin }aa ile blldidlmesidir,
n) İOnam]a l ÖErenctye, öğrencilik görevlerinde Ve davranrşıannda kusurlu

sa},ıldığınln yaa ile bildirilmesidir.- il yık eı.oğ.etim Kurumundan Bir naftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma :

Ögrenciye, Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uiaklaşiınıoıgının ve bu sürede öğrencilik halilanndan yararlanamayacağınln yaa
ile bilidiIi lmesidir.

d) Yükseköğretlm Kurumundan Bır ve ya iki Yanyı uzaklaştınldığünın Ve bu

§ürede öğrencllik haklanndan yararlanamayacağınln yaa ıle bilıdırllmesidir,
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e) Yükseköğretim Kufumundan Çıkarma | Ögrenclye, bir daha yükseköğretlm

xr--il.rrt". n"-.-n..gı uırine aiin;amak ızere o-Erenciıikten çıkanldığının yaa ile

bildirilmesidir.

Uyarma c€zaJm Ger€ktir€n Dicpıin suçıan
ırhdde 6 , uyarma cezasünı gerektiren fiil ve haller Şunlardır;

a) Öğrencillk sıtatının gereitiraiği vakara yahşmayan tutum ve davmnışta

bulunmak."*'-""İİ lllşil.rl. olan llişkiterde, Kaba ve saygı§ız davranmak,,başkalannı rahatsız

edecek biçlmde bağırmak, ş,x,'"Oryİ",J İu'İgı çulmal,, gürültü etmek, cevresinl

temiz tutmamak,
c) Yetikili mercilerce sorulan hususlan haklı bir sebep olmadan zarnanl,rlda

"'"'':İ'l5İ:İİİ[e torenıerae öğretim eıemanıanna veya davetıiıere aynıan yerıerı

lşgal etmek.

lhnaına Cezasııı GereKiren DigiDıin §uçlan :

üaddç ? - ltnama cezastnı gerektiren fiil ve halleİ şunlardır;

a) öğrencillk sıfabnın g;;;ktlrdiği itibar ve güven duygusunu sarsacaK

nltelikte davranışlarda bulunmak,
b) Yükseköğrettm ıturuıııanndu duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı

vazmaıt. ışaret, resim ve benzeri Şekllleri çlzmek,
c) yüRseköoretim xurumu ğıriıiı.hn." İstenilen bılgileri ekslk ve ya yanltş

bildirmek veya hlç bildirmemek,
d) YükseKöğretim xurumu yetkililerİnce tespit edilen yerler dıŞına ilan

n"u*a' 
'"o, 

semlner. uygulama, laboratuvar, atölye çalışması ve konfefans gibi

çaltşmalann düzenini bozmak,
n Yükseköğretim Kuİumunun ders, seminer, konferans Ve uygulama

taalivetlerine içNli olarak Kat|lmak,
g) Kumar oynamak, oynatmak,

Yükgcköğr€tim Kurumundan Bir İlafftadan Bir Aya Kadar Uzakıaştırma
- c."",- Gerektiren Diıiplln suçıan

Madde 8 , Yüksekögretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar

,rakıustırma cezasını gerektiren_ fiil ve halIer Şunlardır;
"'^'":İd;";-;;r. ğE,"t" nnniv,tİnİ, o"ö-aan veJa.doıaylı olarak küsıtıamak,

vükseKöğretlm kurumıannın iıli"n, n"r_-", ve çalışma düzenlni bozucu

davranişlarda bulunmak,
b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören programlnl ihıal edecek

daVranüşlarda bulunmak,..- "-' 
İİ-İirl."s.XOğretim kurumu içinde siyasi faa|iyetlerde bulurımak,

d) ToPlantı Ve törenlerde öğretim eıemanıanna ve ya davetlilere aynlan

rerüeri uyanya ragmen lsgalde devam etmek,
'-"-".İoİjplİ."X"urşİ İ,-ulu"n," *ğlıklı bir şekllde yürütülmesini engellemek,

D Yükseköğretim Kurum, içinoe"bildiri dağıtmak, afiş Ve pankart asmak,
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g) Yükseköğretlm kurumundan aldığı kendıne hak sayılan blr b€lgeyl
başkasina vererek kullandırmak Veya aynt kurumdan ahnan başkasına ait blr
belgeyl kullanmak,

h) Yükseköğretim kurumundald demirbaş eşyaya, kapı, duvar Ve benzeri
yerlere ahlak dışı yaAlar yazmak, resım yapmak veya yaplştırmak

i) Yükseköğretim kurumunca Veya kurumun iziniyle asılmüş duyurulan,

Program Ve benzerledni koParmaK ylİtmaK değışüİmelç lüaralamak veya
klrletmek.

c. ü. TıP FAKüLTESi

yıilrs€köğretim krırumundan Bir veya lti yanyı ıçln uz,aklaştırma c€zasını
Gerektlren Disiplln SuCan

Yİikseköğetim Kurumundan $karma cczasım G€rektlren Dlsiptin suçıan

lııadde lo - yük§eköğretim kurumundan çükarma cezasınl gerektlren Rili ve
haıler şunlardır;

ııtadde 9 . yükseköliretlm kurumundan bır veya lk! yanyıl lçın uzaklaştırma},ı
gerektifen Ril Ve halleI şunlardır;

a) Yükşeköğretim kuruıı:u ldarecılerl lı. ağretlm elemanlannı Ve dlğer
görevlilert tehdit etmek, onlann şeref Ve haysıyetlerini veya şahlslanna karşı sözlü
ie ya yaalı olarak her hangi biİ saldında buıunmaR veya hakaret etmek.

b) Tek başıi,ıa veia toplu olaralç yükseköğretlm kurumu idarecilerlnın

şahl§lan Veya kararlan aıeyhine saldıİgan nİtelikte konuşma, yayınlar yapma, bunlar
aleyhine ğienclleri kışI{rtmak Veya bu gıbi Rlllere teşebbüs etmek,

c} siyasaı Ve idoloJlk amaçlar dışında boykot, lşgal, engelleme gıbl eyleml€re
teşebbüs e'tmek veya yükseköğretım kurumunun hızmetlerinı aksatacak davranüşta
buıunmak.

d) Dll, ırk, r€nk, din ve mezheP açısından kutuPlaşmalara yol açlcı
faaliyetlerde bulunmak.

e) Kurum personeline Ve öğrencı ar,ıüadaşlanna nl[ tecavüzde bulunmak
f) Yüksekbğretim kurumundaki demırbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri

yerleİe ldolojik veya slyasi amaç taşıyan yaAlar yazmalç İesım, amblem ve
benzederlni yaPmak Ve yaPıştırmak.

g) İiırsızlık yaPmak.
n) Yırserogreüm kurumunda alkollo içkl ıçmek
D YükŞeköğretim kurumlannın çalışmalannl sel*eye uğratacak nltellkte bir

eyıeme, öğrenclleri Veya diğer kimseleri tahrlk et nel(-" 
J) Y;kseköğretim kurumuna ait kapalü Ve açık mahalıerde yetldlllerden lzın

almaa-Jn toplantıiar düzenıemek veya bu tür toplantılara kahlmak, öğrencllerı
temsİl yeuisi olmadüğı halde öğrencl trmsllclşİ sıfatrnı talürnamk beyanatta
bulunmak toplantr veya törenlere kailmak.

R YüGekğlretim kurumu binalanna giİmeleri yasak olduğu halde, bu kamia
lfaatsizllk etmek veya yetklli oıganlarca kapatılrruş olan bınalara gırmeıç zarar
Vermek Veya tahriP etjnek.

i) yıxseroğretim kurumlannda yasaklanmış heİ türlü yayını bulundurmak
bunlan çoğaltmalç dağltmak.

m) Sınavlarda kopye yapmak veya yaPtrrmak Veya bunlara teşebbüs etmek,
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a) ooİ€vllteri 9e öğrencilerl cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına

çıkarmak, gör€vın yapılma§ına e;g;ı olmak ve ya öğrencileri bu tür davranışlara

'onuTr\o*."*ugr.tim kurumlannın i<leoloJik ve siyasi amaçlarta huzur, sükun Ve

cahsma düzenlnı bozmak ,"v" 
"'L"vk"ll-işgal, " engelleme, Personelın ışinl

Gvasıatma gioi eyıemle,€ tahrlk etmek,
c) Yülüs€köğİ€ti- ru-,ıi"no, slyasi veya ideolojik_ amaçll bildlri, afiş,

rrankart, bant ve b€nzerl€rlni o"İ,"a"#"r, çoğaltmak, dağütmak ve ya bunlan

Lıınım blnalanna veya blnalar<lllİ 
']İv"j"İ 'lİ,İn,. yazmaK resimlemelç teşhlr

li. ; ;;İ,İ;;y; yaalı ideolojilt propoganda ya?ma1; 
.., __, ..,'""'-;;-l. kd;yi r.y, g-u,,1!njitıJ"ç "iyiıun 

blr eyıemi.düzenlemeye

JİE'#İİ" 
-Ü,,vİerİe 

katılmaya yahi]_y,.]11.o_,l1lo" bulunmaya veya

*irte aeıiı go"t.,meye, suçu yüklenmeye zonamaL
e) Kanun dışı kuruıuşıara'İv, "ı"^x"n" 

Kuruluşlar adına faallyet yapmak

**'X'',İr'İİİlİİ'İ|oo. 
kuııanmak. taşımaK buıundurmak veya tıcaretinI

vaDmaK,
'-''-'g) O.vl.Un şahslyet,ine karşı işlenen cürumler sebebiyle cezalandınlmış

o''u*l, ,uaru sayılı Ateşli silahlahlar ve Bıçaklar lıe _blğer Aıetıer tlak}undakı

ı(anun,,a muhalafet edereK ""İf 
-,İl,nl"l,, 

meımlüerlni ve blçakla saldln ve

savunmada kullanılmak a"," uİğİ'oluİul, yapıtmış bulunan dlğer aletl€ri, paüayıcı

maddeleıl taşümak, yüksekög,Jtİ,İ'-'ll""İ"İl," İçlnde bulundurmak veya bu

*Ç'"dD'lJİİİXffiİ'#Turumu 
uinaıannda veya eKıentlıertnde Izin aımadan açtk

,. ,u 
"ullİ 

J.-.İ vb, kuruluşlar tespit etmek,

i) Sınavıarda tenaitle xopyJŞp,ux, ıı"pvu ,u,ul_ :gT:jl",nn 
dersaneden

c,xa"ı#a"r'#'.İğ.l oİ-ux, x,,"İıİİ",-l,İ,'J,}r"ıu,İn, i"iu,a sokmak veya Mşkasının

verine srnava glrmek,
K) Disiplln kovuşturması ile ilgili işleri Veya dislPlin kurulunun çalışmastnl

zor kuııanarai veya tehditle engeIlemek,
l) lrza tecavüz etmek,
H-İr;ra;'i* lruwetleri tarahndan aranılan kişileri saklamak ve ya

ou"no'ıllT}rs,"." 
ve sınavlafa giritmesine, ders ve sınavlann yapülmastna herhangl

bir seNlde engel olmak, a"İ5r,|'ı*i"ua*"iiı".i a,şunyu çıkarmak. çıkmaya kışkıfucl

,.r] ro.1.ı.., Javranışlarda bulunmak,
o) Blr klşlye veya Oir gru»?İ;İ ne sebeple olursa olsun iskence yapmak veya

""'Tl*u.rr"^ törenlerine engeİıeyici tutum ve davranüşta bulunmak veya tören

esnrsında g"reken sa}gı},ı Kasıtl! olarak göstermemeK,

Öngörümemiş DiCplin Suçlan
lttaddc lı , yukanda sayııa'n ve disiplin cezası verilmesi gerektiren fıil ve

hallerden nitelık ve ağırıııııan iiiuaıyıe benzer eylemIerde bulunanlam da aynı

türden dlsiplin cezası verllir,

Dliplln €ezaıınrn T€kcrrürü
tltadde 12, Di§iplin "J,İ,-"llm,"lne 

neden olmuş bu ittl veya halin

ogı€ncılık süresince t.x...ınıi-al ui, Jli"" ug,, ceza uygulanrr, Aynı derecede

lol
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cezay gereküren fakat ayn fIil Ve haller nedeniyle Verllen disıplln cezalanntn
üçünc,ü uyguıamasında da bir derece ağır ceza verilİr.

üçtıNcü BöLffir

Diipıln soruşturması
ıladdc ı5 . Dlslplin §oruşturmasınl yapürmaya yetİlll anılrler;
a) Fakülte öğrencllerinin işlemiş olduklan dlslPlin suçlanndan dolayı Dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin ışlemış olduklan disiplln suçlanndan dola)4 Enstltü

Müdürü.
c) Yüks€kokul öğrencllerinln ışlemiş olduklan dıslplin suçlanndan dola},|

Yük§ekokul Müdürü,
d) Kon§ervatuar öğr€ncilerinin işlemiş olduklan disıplın suçlanndan dola},ı

konservatuar Müdürüdür,
soruşturma yapmaya yetkili amirler. soruşturma},ı bizzat yaPabılecqıl gibi

Şoruşturmacı veya soruşturmacllar tay'nl süreti ıle de yapbİabilir.

soruşturma süresi
Ilıaddc 14 - Dlsıplin soruşturmasına olayın ölirenilmesıni müteakıp llk me§ai

gününde başlanır. soruşturmanln, soruşturmact tayini süİ€t|yle yapllması halınde,
soruşturma karan gecıkİirilmeden soruşturmactya bıldlriur. soruşturma, onay
tarlhinden ltlbaren en geç l5 gün içinde sonuçlandlnhr.

soruşturmanın bu süre içeris|nde beılİllememesı halınde §oruşturmacı,
gerekli olarak ek süre verilmesi talebınde bulunur. soruşfurma emrinI veren
disiPlin amlrl u}4gun bulduğu takdirde soruşturma sür€sinı uzatablllr.

soruşturmaİnn Yapdrş Ş€Ht
lıtadde ı5. soruşturmacı tantk dinıer. keşif yapablllr ve bilir kişiye

başVurabiıeceği gibi bunlan gerektlrdlğınde I§tİnabe süretlyle de yapİrabll|r. Heİ
soruşturma işlem| blİ tutanakla tespit olunur. Tutanak işlemın ne ?z;man ve nerede
yapıldığı, işlemin mahiyet-i, kimlerin kaüİd4ir, ifade alınmış ls€ sorulan Ve cevaplan
b€lirtjlecek ş€kilde düzenlenlr ve soruşturmacı, katiP ile ıfade sahlbl Veya keşıf
§ıra§ında haar bulundurulanlar Veya belge sorumluıannca lmzalanır. i§tınabe
tallmatrnda şahidin hüviyeti, adİesi ve benzerl açıklaylcı bilgıler iyice bel|rtılİİ.
Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettlrillr Ve yapllan yemınln şeklı de yaalır.

Yikseköğİetlm kurumlannın bütün personeli; soruşturmacllann istedlkieri
her türlü bılgi, dosya ve başka belgeleri hiçbIr gecikmeye mahal bıIakmak§ızn
VeıTneye Ve ı§tenecek yardımlan yerlne geürmeye mecbutdurlar.

sayunma İlaEo
liladd€ ı6. a) ttak}Onda dlşlplın §oruşturm.ısı açüan €rencıye atfedllen

suçun neden lbaret olduğu şavunmaslnt yapacağı tarıht€n en az üç gün önce yaalı
olaİak bildlrlr. Bu yaAda; öğrenciden bellrtilen gün, saat ve yerde savunm.ısınl
yapmak üzere haar bulunması lst€nir. Tebligat yaPılmaslnın mümkün olmadığl
hallerde, öğrenclnin savunmasrnı yapmak üzere soruşturmaclya başvurmaŞı
hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirll yerlerlnde ılan olunur.

b) qirencIye gönderilecek davetiyede; çağnya özürsüz olduğu halde
uymadtğt veya özürünü zamanr',da blldlrmediğl taKirde, savunmadan vazgeçmiş

Io2
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sayılacali,ı ve dili,er deiıııeı€ dayanılmak suıetlyle halütunda ger€kll kaıann velit€ceğı

kavdolunur.*'""'Jİ'İ1.rorı 
sayıan bir özüı birdlren veya mücblr sebep dolaystyla davete

,v-.Ğ'"r,l"şİl"n 
-qirenciye y.niJ", ,1g,n 

-bir 
süre verilir_v_eya bellrtttecek blr

süre icinde yaalü savunmasını göniermesi istenir, Tutuklu ölirencİlere

*rrn-uıu.rn, yirlt olamk gönderebiıeceği duyurulur, 
_ _*'-1;'İ;; 

İ;ıü İenıirıaİ lşıerlnoe; o-u yonetmeıigln 35, ve 57, maddelerin

hükümleri u}gulanlr,"**";;;r;;;; ögrenclnin kendlni gereğl gibi savunmasına lmkan ver€cek

şeıııae 
'yurıtjıır. Ancai savunma oananisiyie soruşturmanın atılmastna imkan

verllmez.

sgurturma naPoru
İladdc l7, soruşturma sonuçlandığında bir mPor düzenlenlr, Raporda;

,o-str.-u onuy, *-"İu*u nuşl"a t"aİi, §oruşturulanın ldmllği, suç maddesl

;il';;;" ;iiı' .Jıı.."ı. a.ıiıi.i" göre suçun iabit oıup oımadığı tartışıhr,

ir#",lr"'j.#, jir,riii,..ll", ,.ııii,.aiı,ir varsa,, beıgeıerin asıl veya suretleri bir dizl

Dusulasına bağlanarak raPora eklenir-soruşturma raPoru dosya lle birlıKte

loruşturmayı açin merciye tevdi edllir,

§oruşturma sürcindeıd T€dblr
adda l8, soruşturmacrtar, zaruri gördnkleİl takürde soruşturma süresince,

tanlk öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalanna girmesinin yasaklanması

İr"rrrr-J" X"*. verilmesini Olillln "",şt"masünı 
yaptırmaya yetkill merciden

istevenilirıer. Yetkili mercinln karan aynen uyguıanlr,
'''"-"o.ırİ],r.İ.-lİ-olripİin ,,ç,n" 

'lİı',ail,t"n-"on,u 
yükseköğretlm kurumu icinde

v", aİ'ĞUr-.İi vey; yüksekögretim kurumunu. değlştirmlş bulunmas| veya

'yJxr.ı.6ğ..ti- kurumundan ne"r ne sepeple olursa olsun aynlmış olması,

soruşturma açılmasına , o",urnl],ıu ," g,Lİll karartann alınma§ına engel teşl{l

elmez.

cjza KovuşıurDası lte Disiplin ı(ovuşturmasınrn Bir Arada Yüriıtiılmcrıi

lıtadd€ l9, Aynü olaydan ciolayı, öğrenci haklQnda Çeza kovuşturmasınln

başlamış olması, disiplin Kovuşturmasınl geciktlrmez,

San(iın ceza ranununa JO," rnİt,r" olmast veya olmaması disiplin

cezastnIn rıygulamasına engel teşkil etmez,

soruşturmann sonuçıahdrrılması
liıadd€ 20 , a) soruşturma raporu Veya dosyas] fakülte dekanl, enstitü,

xonse-.tra, Veya yük§ekokullarda mıdür taraflndan incelenerek ya doğrudan

:;İ;İ;;;;;İ,. ,;v" İ,"tlCli Oi,lpİİrl l,uruluna derhal verilir, Dlsiplln kurulu en geç üç

;;;l;İ;;. toplanarjk gereklI incelemelere girişlr,
b) soruşturma dorvu,,n,'ini,ı"v,n oe"ıun, mıauı veya dısiplin kurulu gerekli

n6rürse nok§ran savOıqı uelirİİ so-;şİurma işlemlerinin tamamlanmasını yani

ğİ;;;,*; r.v'"-a:ısiplin kurulunun blr üyesinden isteyeblllrler,

Dtcptin Cczasr vermcye Y€tldıi Amİr vc Kurrılİar

'ıladde 
2l , |Jyama, ıuiu" " 

yük,Şeköğreüm İurumundan blr haftadan bir

aya ka;;;;k aşb İmu ,"z^lİ a"s-o- d€ruya ilgill fakülte deianı, enstltü,
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kons€rvatuaİ Veya yüksekokul müdürünce,Yoksek€İetım kurumunda bir veya lkl
yan},ıl ıçln uzaklaştırma ceza§ı lle yüksekö!ıretlm kurumundan çıkarma cezalan,
yetkili dlslplln kurullannca verlllr.

Fakülte, en§titü, kon§ervatuar Ve yük§ekokul, yüksekokul yönetlm kurullan
aynl zalnanda kendı kurumlannın dİsiplin kurulu göİevini de yapaİ.

Dldpıin Kurulunun Toplanna§ı
İtadde 22 - Disiplln kurulu, başkanın çağnsı üzeİine beliİ|enecek yeİ, gün

Ve saatte toplanır.

Kurut Çalrymalanııın Düzenlcnmcrı
It[addQ 23 . ToPlantı gündemınln haaİlanmasl, llgılılere duyurulması, kurul

ça|ışmalannrn düzenli yürütülmesı, başkan taranndan salİlanır.

Toplantı lllrabr
lhddG 24 . Dlslplln kurulu olarak yönetlm kurulunun toplantı nisabı, kurul

üye tam sayısının yandan fazlasldtr.

Raport6rıük
ıtadde 2l . Kurullarda raportörlük görevl, başkanın görevlendıreceğı üye

tarafindan yürütülür. Raportör üye, havele edılecek dosyanın lncelenmeslnl en geç
lki gün içlnde tamamlar ve haarlayacağı raporu başkana sunar.

aör'uşne [kurü
iladde 26 . Kurulda; mportörün açlklamalan dlnlendlkİ€n sonra iş

görüşülmesıne geçllIİ. Kurul gerek göİür§€ soruşturmacılan da dinleyebtllr.
Konunun aydınlandtğı Ve görüşleİln yeterlllIğı sonucuna vanıd\i,ında oylama yapıIır
ve karar başkan taranndan açıklanır.

oylaına
lıl,.dde 

'7 
- DisiPlln kurulannda her üye o)runu kabul Veya r€d yoluyla

vermekle göıevlıdıİ. Çeklm§er oy kullanılmaz. l(aİarlar toPlanüya katılanlann salt
çoğunluğu lle aıtnır.

oyıann eşltıl(ıil hallnde başkanın bulundulinı taraf ç€unluk sa)4lır. ı{arar özeü
üyeler taİahndan ımzalanan bır tutanakla saptanır.

l(irar sr€sı
iladdc 28 . Dis|plln cezz[il venneye yetldlı aİİürleğ uyaİma, kınama,

yükseköğreüm kurumundan bir haftadan bır aya kadar uzaklaştırİna cezaıannı
soruşturmanın tamamlandığı günden ltıbaİ€n b€ş gün lçlnde vermek zorundadlr.

Dlğer dıslPlln cezalannın veİilmeslnl gercldlrcn halleİde dosya deİhal
dısıplın kuruluna haveıe edlllr. Dlslpllin kurulu dosyayı aldığl taİlhten ıtlMrcn en
geç on gün lçlnde karaİ Vermek zorundadıİ.

Karar
iladdc 29 . Dislpllln cezst veİıneye yetldll amir|er Veya dısıplın kurulu;

soruşturma raporunda önedlen cezayt kabul edlp etmemelde muhtafdıI.
oeİ€kceleİlni göstermek k€yıt Ve şaİtr leyhte veya aleyhte başka blr dışıplln cezast
vereblılr.

l04



c. ü, l]P FAKüLTESi 1996 - 1997 EĞiTiM RErıBERı

Dlipıin cezaşı Verlrken Dlkkat Edllccek ıluslıcar
üadhe 30 - a) Disiplin cezaıannü veıTneye yetİlli amirler ıle dlsıplln

kurulu. bu cezalardan birlnl tayln Ve takdlr ederken, dislplin suçunu oluşturan fiil
Ve hareketlerinln ağürlığını, sanık öğrenicİnin hangi maksatla hareket ettığlni ve
amacınl, daha önce bir disiplin cezasü ahp almadığlnı, davranrş, tavır ve
haİeketlerini işlediği fiil Ve yaptığı hareket dolayslyla nedamet duyuP duymadığlnı
dikkate alünır,

b) Başka yükseköğretlm kurumu öğrencileri lle birllkte, kendI yüksekö!ıreüm
kurumunda 

-disipüin 
suçu işıenmesi hallnde bir üst derece dıslplın ceza$ yerilir,

Toplu otarak 'işlenllen disiplln suçlannda, suçlulann münferinden tespit
eaiıemeaigı hall;rde topluluğu oluşturan öğrencllerin her blrlne yetkilı amlr ve
kurullarca urgun görülecek cezalar veİilir.

Uygutama ve ltlraz

cezalann Bıldlrllned
İtadde 3l - Dislpııin soruşturmasü sonunda verllen ceza Şoruşturma

yaphrmaya yetklli amlr taraftndan;
a) tlakkn<İa ctisiplin soruşturmasl yaplhn qircnciye.
t i Öğrencının unu ,eyo Mbasl yokluklan hallnde, öğrcncınin göstermış

bulunduğL! en yaıun aile mensubuna.
c)-Ceza iıan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal ve özel kuruluş veya

kışilere,
d) Yükseköğretim kuruluna,
ei Üniversiieden çıkarma cezasü Verildiği taktirde yukandaldlere llaveten;
t ) Bütün ytlk§eKöğretim kurumlanna,
2) Enıniyet makamlanna,
5) ilgili AskerliK şubeıerine,
4) YikŞeköğretim kurumuna (Ö.s,Y.M. Başkanl\i,ına) yaah olarak bıldlrl|ır,
oisipıln ceziıan gerekirse ilgilı yül,"seköğreüm kurumunda veya bunlara ba!İlı

kuruluşlarda. ilan ycluyla tebllğ edllebillr.

Uygulama
ıuaiae gı - Yetklli Merci Veya kurul kaİaİıannda hangi taİihten iübaren

uygulanacağl hususu bellİtıtı]ieatkçe, dlcİpiİn cezalan vedldiklerl tarihten ıtıbar€n
uygulanır.

ıtıraz §ürci ve İdari Yargt Yolu
ttaddc 33 - Dislplin amİrlari tamnndan §oruşturma dosyaslna dayantlarak

resen verilen uyaıTna ve krnama cezalan ke§İn olup, bunlara karşl ldarİ yaıgı yoluna
gidilemez.----'- oİİiplin amirlerince verl|en bIr haftadan bir aya kadar veya dislplln
kurullannia Karadaştınlan bir Veya iki yanyl lçin yükseköğİetlm kurumundan
uzaklaştırma cezalanoa karşı herhangi bir üst ldarı merclye iüraz edllemez, Ancak,
bu cezalara karşl, idari yargı yoluna başvurabilir.

Disipilln Kurullan Ğrafindan verllen yükseköğretlm kurumundan çıkarma
karanna ı(arşı onbeş gün ıçinde üniversıte yönet|m kuruluna ltıraz edllebllır,

iUraz İıallnae, İİlraz mercll olan ünlversite yönetim kurulu. karan lnceleyerelç
Verilen cezayl aynen kabul Veya reddeder.
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Ked halinde, disiptin kurulu Veya yetkiıl disiplin amlrı red geİekcesinl göz
önünde buıundurarak itiraa kanra bağlar.

Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğİencinin aleyhine sonuçlanan
karaİlara karşı idari yaİgı yolu açıktıİ.

BEşİürd BÖLÜır

Ç€şitıi nüıüıİmıer

Tebılgat Ye Adre§ Bildirme
lıtaddc ğr - a) Dlslplin kovuştlrması dolayısıyla her türlü tebllgat,

öğrencinin yükseköğretlm kurumuna kayıt esnasında bıldirrllğl adrese yaalı olarak
yaplımak veya tebliğ va.akasü ile yükseköğret-im kurumunca llan ediımek süreüyle
tamamlanmlş sayıhr.

b) Yüks€köğretİm kurumuna kaydolurk€n blldlrdiklerl adre§l değlşt]rdıkleri
haıde, bunu mensup bulunduliıan kurumlara kaydettlrmemlş bulunan Veya yanlış
ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Yükseköğrenim Kurumunda mevcut
idresıerine tebligattn yaptlması halinde, kendilerine tebllgat yaPllmadlğınü iddia
edemezler.

Dosya Tc.c|mi:
iladde 36 - Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dlzl Pusulagyla bırılkte

te§llm edılır ve alınlr. Dizi pusulasının altrnda t€slim eden ve alantn lmzalan
bulunur.

Yazşma Şeıdi:
lİladde, 3? - Kişilerle olan yaaşmatar ıadeli taahütıü olarak yapılır. Evralüın

etden Verılmesl haıInde, lmzalı belge dosyaslnda saklanır. 55. maddedekl tebllg
§akıı kalmak üzere, diğer hususlarda 72oı §ayıı tebııgat kanunu hükümleri
uygulanır.

t06

zaman Aflml
Madde 54 - Bu yönetmelikte sayılan dısiplin suçu nitellğindeki fiil ve halleİi

işleyen öğrencller hak]Onda bu fill ve hallerin işlendiğinln soruşturmaya yetkili
amiİlerce öğİenildığl tarihten iüMren;

a) Uyarma, lonama, yük6eköğretim kurumundan blr haftadan bir aya kadar
uzatJaşhrma cezalannda bir ay içinde,

b) Yüksekö!ıreüm kurumundan bir veya iki yanyıl içln uzaklaşfirma lle
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalannda aıtı ay İçinde,

Di.5İplin soruşturmasına başlanmadı$ takdirde, disiplin cezası Verme yetklsi
zaman aşlmtna uğrar.

Disiplin cezası gerektiren nil Ve hallerin işlendİ!' tarihten iübaren, nıhayet
ikl yıl ıçinde disiPıin ceza§ı verilmedlğl takİlrde, ceza verme yetkisl zaman aşrmlna
uğrar. Ancak disiplln amiri Veya kurulu, bir adll yaİgı hükmüne lhtıyaç duyduğu
hiııerde; bu zaman aşımı süresi adli yaİgl hükİnünün keslnleştlği günden itıbafen
başlar.Anllan lhtiyaç, yetİiti disiplln amiri veya kurulunun alacağn bır ara karan ile
tespit edlılr,
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Yasakıar:
Madd€ 38 . soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna uymayanlar

hakklnda idari işlemlerle birlikte duruma göre bu yönetmelİğin Veya
Yükseköğrenim Kurumlan Yöneticı. Öğretlm Elemanı Ve Memuİıan Disiplin
Yönetmeliği' nIn hükümleri uygulanır.

yııürürııll(ten ı(aldlrma:
ltladde 39 - 15 Nisan 1974 t@nn Ve ı1857 sayıh resml gazete'de

ya},lmlanm!ş buIunan'Üniversite Öğrenciıerl DİsiPlin Yönetİnelıği' yüriırlükten
kaldünlmışİr.

GEÇİd ıiADDD l - Bu yönetmeliğin yüİürlüğe girdıği tarihden önce işlenmiş
bulunan ve disiplin cezasınİ geİektlren Ril ye halıer haklunda] bu konulan
düzenleyen Ve daha önce meii olan ceza hükümlerl uygulanır,

Bu yönetmeliğln 54, maddesinde dlsiplin kovuşturrna§lna başlama ile ılgıll
zaman aştml sürelerlne illşkin hükümler bu yönetmellğln yayımından önce işlenmiş
fiıl Ve hallere ilişkin işlemler. yaylm tarihlnden itlbaren iki yıl içınde sonuçlandlnlır.
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FAKtJLıE yöıwriıı KURıJLU KARARLARI;
Karar 88\258- lrakültemiz öğrencilerln aldlklan sağlık rapor|annln fakülte

yönetim kurulunda göruşüleblımesi içln;
a) Mesai saatleri içinde Dekanlıktan ha§ta sevk kağıdı alarak Medlko - so§yal

M€rkezİne gitmelerine,
b) Mediko - sosyal Merkezi hekiminden alınan rapcdann Ünlversite

hastanesine tasdik ettırllmesine,
c) Mediko _ sosyal Hekimıiğlnce üniver§ite hastanesine sevk edlıenlerin

raporlann uzman hekimce imzalanmrş Ve Başhekimlikce ıasdik ettirilmeŞi,
d) Mesai saatleri dışında acil olarak her hangi bir sağlük kuruluşundan altnan

raPorlann Üniverslte tlastanesine tasdık ettlr|lmlş olmasına,
e) il dlşından ahnan sağlık rapodannın ünıyersite hastaneslnden verilmış

veya üniversite hastanesIne taŞdIk ettlrilmiş olma§ına,
0 UsuIüne uygun olarak altnmış raporlann 7 gün lçedşinde Dekanl4İa

verilmesine,
g) Yukandakl esaslara uymayan raporlann kabul edlımemesine karar verildı.
l<arar 9l/z?9- 2547 saE,l| kanun'un 5747 §ayılı Kanunla d<işik 5\ ı

maddeşinde yer alan Atatürk iıkeleri ve inktlap Tarihi , T'ılrk Dili, Yabancı Dll ve
seçmeıi derslerın programlanması Ve okutulması hakkındaki Yükseköğretim Kurulu
Yürütme Kurulunun l9,8.199.t tarlh ve 91.5o.92o sa)4lı karan lle cumhuriyet
Üniversitesi senatosunun I1.9 l99l tarih ve l99l\24 sayılı karan dolirultusun<ta;

a_ Atatüİk ilkeüerl ve İnk|ıap Taİihi ve Türk Dlll derslerinin dönem I de
haftada ikı saat ikj yanyıı okutulmasına,

E Yabancı dil (ing.) dersinln Dönem I de haftada üç Şaat iki yan).ıl
okutulmasına,

c- seçmell derŞlerİn haftada blr §aat okutulmaşına,
d- Dönem l de Yabancı Dll, Atatürk iıkeıeri ve inktlap Taİlh| derŞlerini

başamn dön€m IL IIl, lV öğİencllerlnln bu derslerden muaf sa)nlmasına,
e- Dönem Iı öğrencilerlnin l99ı - ı992 qlltlm - Öğİ€tlm yılında haftada bir

Şaat lki yan)4l Türk Dill dersi okumalanna, (Dönem Iı de olup ı99o - l99l qiıtim -
oğr€üm Plında sınıfta kalan Ve Türk Dill dersinl başaıan öğrencııer haİlç) karar
veİlıdl.

loa


