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ıgg7 , 1998 EĞiTiM , öĞnnrinr vn ı
nxnonıııiıı tnııviıır

r. Açn§ ve I. yanyrl dersleıinin başlamasr:

Dönem IV, V 8 D9ül 1997

Dönem I, II, III 22 Eylnl |997

2. I. Yarryılr tatili 24 Ocak " 8 Şubat 199a

5. tI. Yanyrl derslerinin başlamasr: 9 Şubat 199a

4. n. Yany derslerinin sona ermesi:

Dönem I - - ııl 14 tlaziran 1998

Dönem IV 26 tj.aziraı L998

Dönemv 5 ttaziran 1998

5. Bütünleme sınavlan

Dönem l 7 - 14 Eylül 1998

Dönem ll 5l Ağust(,s, 14 Eflül 1998

Dönem m 21 A!ı!stos, r Eylül 199a

Dönem IV 2l Ağusü,s, 14 Eylül 1998

DönemV {l ,26 flazfuan 1998

6. Dönem VI eğitim öğeüm süresil 1 Temmuz |99? ,5o tlaziran 1998

7. Trp d§r dersleıin başlama ve bit§ taihleriı
Üniversite Akademik Takvimine göre yaprlacalür,

8. Kayıt Yenileme Tarihi:

Dönem I, II,m 22 Dyrül ,6Ekim 1997

Dönem lV, V, VI 8 Dylflr , 26 E 
^ü| 

|997

2 - 15 Şubat 1998
11. Yanyt
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NoT ! Rehberdeki bilgiler basım tarihindekı durumu göstermeığedir. r EYLÜL 1997
cumhuriyet Ünversitesi Trp Fakültesi Ba§imevi
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1. ü. TIP nAKüLTEsi l997 _ l99a EciTiM REHBERi

içinoeıriıen

ı - HEKiMLiK ANDI

2 - nAKüLTE iN YöNETİM öRoüTü

5 - TIP EĞiTiMi YöNETiciLERi

4 - DERS PRooRAMI

5 _ öGRETiM IJYE VE aöREVLiLERİ

6 _ CENEL BiLciLER

7 - DÖNEM I DERS VE SINAV PROORAMI

B _ DöNEM Il DERS VE SINAV PRocRAMl

9 - DöNEM IIl DERS VE SINAV PRocRAMl

1o _ DöNEM lV STAJ VE 5INAV PROCRAMI

i l - DöNEM V STAJ VE slNAV PRoaRAMI

l 2 _ DöNEM VI STAJ VE SINAV PRoGRAMI

t 5 - YöNETMELiKLER VE öĞRENci iLD il-aili nAKüLTE KURULU
VE, YÖNETiM KURULU KARARLARI

Sayla

7

9

lo

tl

l3

ı9

27

42

62

64

ı-2

44

5

75

Binali KOÇ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri



c. ü. TIP rAKüLTESi 1997 - l99B EÖiTiM REHBERi

İrEKiürILiK ANDı

tlekimlik mesleği üyeteri arasına katrldlğım şu anda hayatımı insanlık
yoluna adayacağımı açıkca bitcliriyor ve söz Veriyorum.

tlocalarlma

Saygı Ve gönül borcumu her zaman kofuyacağıma, sanatımı, vicdanlmın
buyrukları doğrultusunda dikkat Ve özenle yerine getireceğime, hasta Ve

toplumun sağlığını baş görev sayacağıma, benden hizmet bekleyen kimselerin
srİlarına saygülr olacağüma ve onlarü saklayacağıma, hekimlik mesleğinin onuru ve
temiz töresini sürdüreceğime, meslektaşlarümü kardeş bileceğime, din, millet,
lrk, siyasi eğilim ya da toplumsa] sınıf ayrımlarının görevimle hastam araslna
girmesine izin vermeyeceğime, insan hayatına kesin saygı göstereceğine, baskü
altında kalsam bile ttp bilgilerimi insanlık değer Ve yasalarüna karşI
kullanmayacağıma, aÇ|Rca, özgürce Ve namusum üzerine and içerim.

7
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C, Ü. TIP nAKÜLTESi ı997 - 1998 EÖiTiM BEnEERI

TIp FAKüLTDsixix yöınriııı önĞüıi-ı

DEKANLIK

Prof. Dr. Yener CÜLTEKiN
Prof. Dr. Tülin BAYKAL
Doç. Dr. sedat özÇELiK
Necla KARDAN

FAKÜLTD KURLLU

Prof. Dr. Yener oÜLTEKiN
Prof- Dr. oülendame sAYGl
Prol Dr. FatoŞ TANZER

Prof. Dr, orhan DoĞAN
Prof. Dr. ilhan SEzGiN
Prof. Dr. Suphi MÜDDERRis

Prof. Dr. Atilla ATALAY

Doç. Dr. ilyas DÖKMETAş

Doç. Dr. Tanfer KUNT

Yrd. Doç. Dr.tlaldun sÜMER
N€cla KARDAN (RaPortör)

.AKÜLTE YÖNETİM KUBULU

Prof. Dr. Yener CÜLTEKiN
Prof. Dr. suat ToPAKTAŞ
Prof. Dr, Suphi MÜDDERRiS

Prof. Dr. orhan DocAN
Doç. Dr. ilyas DÖI(METAş

Doç, Dr. Tanfer KUNT

Yrd. Doç, Dr. serhat iÇAĞASIoĞLU
Necla KARDAN (Raportör)

Dekan
Dekan V.

Dekan V.

Fakülte sekreteıi

9



c. ü. TtP FAKüLTESİ 1997 - |998 EĞiTiM REnBERi

Tp EĞiTiMi yönredciıBni

Dekan

Başkoordinatör

Dönem l koordinatörü

Dönem I Koordınatör Yrd,

Dönem II Koordinatörü

Dönem II Koordınatör Yrd.

Dönem IlI Koordinatörü

Dönem ıIl Koordlnatör Yrd.

Dönem IIl Koordınatör Yrd.

Dönem Ill Koordinatör Yrd.

Dönem lv koordinatörü

Dönem lv koordinatör yrd.

Dönem IV Koordinatör Yrd.

Dönem v koordınatörü

Dönem v koordinatörü yrd.

Dönem V Koordi nat6rü Yİd.

Dönem VI Koordinatörü

Dönem VI Koordinatör Yrd.

Dönem VI Koordinator Yrd.

- Pİof. Dr. Yener CÜLTEKiN

. Prof. Dr. mlin BAYKAL

. Prof. Dr. iühan sEzGiN

- Yrd. Doç. Dr. selma sÜNcÜ
,İ-,, , [).- i_;,{?

, Doç. Dr. Erdem oUMUŞBLIRUN
\*

. Y((L.Daç-DJ, rerrüh YÜcrL

, Prof. Dr, oülay KoçoĞLU

. Yrd. Doç. Dr. tlaldun SÜMER

Yrd. Doç. Dr. Dsin YILDIZ

. Yrd. Doç. Dr. Ercan cAİlBAY

. Prol Dr. Füsun QÜL.fEKiN

- Doç. Dr. Feİhan cAllDAN

, Yrd. Doç. Dr. sema BULUT

. Doç. Dr. sıtkl PERÇiN

. Doç. Dr.Tanfer KUNT

Yrd. Doç. Dr. nasan EIDEN

. Doç. Dr. Mehmet BAKIR

Yrd- Doç. nr. Taner ERsErcAN ,

. Yrd. Doç. Dr. süleyman ARSLAIi

lo



c. ü, TP rAKüLTEsi l997 - 1998 EĞiTiM REnBERi

TtP FAKÜLTESi DERS PRoGRAMI

ı. sıNıF
BiyoIstatistik
rizik
Tltıbi Biyotoji Ve oenetik
oİganik Kimya Ve Biyokimya
Deontoloji
DaVIanış Psikolojisl
BilgDayar
Türk Dili
Atatürk ilkeleri ve inkiıap Tarihi

Yabancı Dil
seçmeli (cüzel sanatlar / Beden)

TEoRjK

nı. sıNıF
nalk SaElığı
Farmakoloji
Patoloji
klinik Bilimlere ciris

ıv. §lNıF
Cenel Cerrahi (7 hafta staj)

iç Hastaııklan (7 hafta staj)

Çocuk sağlığü Ve İlastalıklan (a hafta staj)

Kadın Hastalıklan ve Doğum ü7 hafta staj)

Adli Tıp (5 hafta staj)

Radyodiagnostik (2 hafta staj)

oöğüs tlastallklan (2 hafta staj)

cöğüs - tklp - Damal cerrahisi (2 hafta staj)

Çocuk Cerrahisi (l hafta staj)

Nükleer Tıp ( t hafta staj)

|rloT! Dönem t, ıt, tıı'de DntegrQ §istem uyguıanmaktadtr,

UYGULAMA

l

z
4
4
4

4

2

3
l

5
5
1|

2

l
ı

l. Yanyılt

l. Yanyılı
l|. Yanyılü

L yanyıl6
4
6
l5

ıl

u slNıF
Anatomi
ttistoloji - Embriyoloji
nizyoloji
Biyofizik
Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji Ve Parazitoloji

ı



c. U. TlP FAKULTESI 1997 _ t99a EoiTiM REtİBERi

v. slllllF

DermatoloJI
oİtop€dl ve Travmatolojl
üıoloJl
oöz Hastaııklan
Kulak. Burun - Bo!İaz
NöroıoJı
Pslklyatr|
Kllnık BaK€İlyolojt infek§yon naştahklan
FTR
Anest€zlyoloJı
NöıoşırürJ
nastlk c.errahl
ı(aİdıyoıoJı

vl. §Iun
Çocuk sağhğı ve na§tahklan
iç İtastalılıilan
ı(adın tlastalıklan Ve D€um
Acıl cerıahı

kırsal tleklmllk
Psıkiyatri
s€çmell

(2 Ay staj)
(2 Ay staJ)
(2 Ay staJ
(2 Ay stal (l ay Acil l ay
cenahı Kllnikt€ yapılacak ve tek
not oıarak d<eİlendiİilecek)
(2 Ay staj)
( ı Ay staj)
( r Ay sta'

TEoRn( UYGULAılA

(4 hafta staj)
(4 hafta st4)
(4.hafta sİaj)
(4 hafta staJ)
(4 hafta st4j)
(4 hafta stqj)
(4 hafta staJ)
(2 hafta sta'
(z hafta staj)
(r hafta §taj)
(l hafta staJ
(ı hafta staj)
(ı hafta staJ)

Iz



]. ü. TüP nAKüLTESi t997 _ l99a EoiTiM REtüBERI

öcnnriıu üyn vn cönnvıiı,nni

TEııIEL nr siLiMı,nni nöı.üıtıü

jÖLÜM BAşKANı : Prof. Dr. Tülin BAYKAL

ünvanıAnabilim Dalı Adl soyadı

Tıbbi 6iyoloji

Histolojİ Embriyoloji

Anatomi

Fizyoloji

Prof, Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr
1Jz.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Doç. Dr,

Doç. Dr.

Ogr, uor, ur
öEr. oor. Dr

Ahmet ÇoLAK (6aşkan)

ilhan sEzciN
selma SüNcü
öztürk öZDEMiR

rerda PERÇiN

Yücel YALMAN

Erdem oÜMÜŞBURUN (Başkan)

|vlehmet Çiı,lEN

zehra AKoÜN

tlayat ERDiL

Prof, Dr. sena ERDAL (Başkan)

ffiİ-,- Ab,dğ}laF,qf,,§t ADl--
Prof. Dr. Ahmet ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Tank TURAÇLAR

l5

Erdoğan oÜRSoY (Başkan)

Tülin BAYKAL

Emel KorrAoEL
Bilge oNARLloĞLU
Eray 6ULUT



c. ü. TıP FAKüLTESi 1997 _ l99a EĞiTiM RErıBERi

Anabiıİm Da!ı ünvaru Adı §oyadı

tsiyofizik Bilim Dalü

Blyokimya

Biyoistatistik

Mikrobiyoloji

Parazitaloji

uz

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dİ.

Yrd. Doç. Dr.

ögr. oor. Dr.

Uz.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

öEr. cor. dr.

Yrd, Doç. Dr. ziynet ÇINAR (Başkan)

Ayşe DEMiRt$züK

Atllla ATALAY (Başkan)

Ahmet AKER
öge çnriııxavn
sevtap BAKIR

satih ÇETİNKAYA
Hatlce PINARBAŞ

Kenan ÇELiK
Rüfat KURŞUN

Yahya rİAKGÜDENER (Başkan)

Ömer PoYRAZ

Memnune DRANDAÇ

Mehmet ÜNLÜ

oülhan ÜNLÜ

semra ÖzÇELiK (Başkan)

oülendame sAycl

Yusuf sARlooLU (Başkan)

Tıjen KAYA
serdar soYDA.|t

Kemal YıLDIRiM

Şahin YLDIRJM

Muamm€r cANoL

Prof, Dİ

Prof. Dr.

6ÖLüM BAşKANı

FarmokoloJı

DAİİiLİ lP BiLİMLDRİ sÖLÜMÜ

Prof. Dr. Fatoş TAl\zDR

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

ögr. cor. Dr.

öğr. oör. Dr,

uz.

|4



c, ü. TtP nAKüLTEsi l997 - l99a EaiTiM REi-IBERi

Anabilim Dalı ünvaıu Adr soyadı

Adli Tıp

iç ilastalıklan

Cöğüs İiastallklan

Çocuk Sağlüğü Ve Hastalüklan

Aile tlekimliği

Klinik Bakteriyoloji Ve

Enfeksiyon tlastalıklan

ögr. coı, or. Metin öRSAL (tsaşkan)

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Doç, Dr,

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Doç, Dr.

öğr. cör. Dr

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç- Dr.

Yrd. Doç. Dr
Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç, Dr

Prof. Dr

Doç. Dr

Doç. Dr

Doç. Dr

Prof, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç, Dr

saniye ToPÇU (Başkan)

Füsun GÜLTEKiN

Cansel TÜRKAY

Ferhan cAlttDAN

sebile DÖKMETAş

Fatoş ÖNEN

Mehmet ŞENCAN
serhat iÇAĞAsıoĞLU

zehfa sEYniKLi (Başkan)

Uğur oÖNLÜoÜR

A§lm cüLTEKiN (Başkan)

Fatoş TANZER
tlayri Bozkurt ToKsoY ,
Ditara iÇAĞAsıoĞLU
sadi TÜRKAY
Cülden KAFALI
Ömer ÇEViT
Ayça TÖrü§L

İl. Hüseyin PoLAT (Başkan)

orhan DoĞAN (Başkan)

sema ERKEK DÜNDAR

Camze AKYÜZ

l5

Mehmet BAKIR (Başkan)

ityas DöıüMETAş

M. zahir BAt$Cl

PŞkiyatri



c. ü. TIP FAKüLTDSİ 1997 - ı99a DoiTiM REtiBERi

Anabiıim Da.ıt ünyaıı Adl so).adı

tlalk sağlığı

Dermatoloji

Fizikseı Tıp ve
Rehabilitasyon

Radyodiagnostik

Nöroloji

Kardiyoloji

Doç. Dr.

Doç. Dİ.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç_ Dr.

uz. Dr.

Proi Dr.

Doç. Dr.

lffi. Doç_ Dr.

Yrd_ Doç. Dr.

Jğd. Doç. Dr.

Uz. Dr.

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr.

n. nüŞeyin PoLAT (Başkan)

Ferit KoÇocLU
oülay KoÇoĞLU
tlaldun SÜMDR

M. Mağrufi HArt Eaşkan)
sedat ÖZ,ÇELİK
serap öZTüRKCAN

sami rrizMETLi (Başkan)

nasan ELDEN
Vedat Naci TARİlAlt
Ece KAPTAttoĞLU
selami KocAoiL

A oktay IŞIK (Başkan)

orhan soLAK
Mübeccel AsLA|t
tluıu§l EĞiLMEz
sema BULUT
iurahlm ıopRAx

Şefik DENER (tsaşkan)

suat ToPAKTAŞ

A}tekin Aİ(YÜz

K.Kadir ToPALKARA

Yrd.Doç. Dr, Taner ERsEl,cAti (Başİ€n)

Yrd. Doç. Dr. süıeyman AsLA|t (Başkan)

itk Ve AcIl Yardlm uZ. Dr,

I6

Bülent KERiMoĞLU (B@kan)

Nük|eer Tlp

Prof, Dr.

Pfof. Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.



c. ü, TıP FAKüLTESi l997 - l99a EĞiTiM REtıBERi

cEnRAHi TIp BiLiMLEni nöıüıuü

BÖLÜM BAŞKANI i Frof. Dr. SüPhİ ]vıÜDERRiS

Anabilim Dalr ünvan Adı soyadı

oenel cerrahi

pla.ve Rekonstrüktif cer

kadın İlastalüklan

Ve Doğum

üroloji

cöz Llastallklan

cihan YlLDlRlR (Başkan)

Şehsuvaf GöKcöz
Bahattin DALKILlc

Ahmet TERzioĞLU (Başkan)

Doç. Dr Abdullah TAŞYURT (Başkan)

Yrd. Doç, Dr. Aıi ÇETiN
_Yüd. Doe, Dr. Özkan Aydın LEYLEK

ö;
Prof. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Yfd. Doç, Dİ

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yıd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Prof, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

cöğüs-Kalp Darnar Cerrahisi Doç. Dr

Yener oÜLTEKiN (tsaşkan)

cafer UÇAR

suphi MÜDERRiS (Başkan)

Tanfer KUNT

Ercan CANEAY

Sedat ÖzTÜRKCAN

cenap CüLtrR 1Başkan)

Ayşen ToPALKARA

Kemal ARlcI

Kasım DocAN (Başkan)

Ahmet tlATiPcĞLU
lvlelih KAPTANoĞLU

Öcal BERKAN

Yrd, Doç. Dr, Murat CÖKSEL (Başkan)

Yrd, DoÇ. Dr

Yrd, DoÇ. Dr

I7

Nöroşirürji

Kulak-Burun-tsoğaz



c- Ü. TIP

Anabiıim Dalı

ortopedi Ve

Ane§teziyo loji

Patolojı

Çocuk cerrahisi

i\L -< ş ı\ ..t

ı997 - r998 DöiTiM REtlBERi

ünvanr Adl soyadl

-fü6f..Dr. Tan§el ÜNSALDI (Başkan)

DoÇ. Dr, S|tkl PERÇiN
Yrd. Doç, Dr., okay BULUT
ird, Doç. Dr. Mustafa KUNT
Uz. Dr. Cemal KUML

Yİd. Doç. Dr.

Pİot Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz. Dr.

Proi Dr.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

YId. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr-

öğr. cör. Dr.

z, l{an.dan AKER (Başkan)

Fahrettİn cÖzD
Reyhan EĞiLMEz
Sema ARICI

Esin YtLDIz

Şahande ELAoÖz

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KÖYLÜoÖLU (Başkan)

Haluk KAFALI (Başkan)

caner MiMARoQLU
zühal Kt]ÇÜr§AVUz
Dilek ASLAN

la

FAKÜLTE,\i



C. U. TlP FAKULTESI l997 _ l99a EĞiTiM REtltsERi

GENEL BiLGiLER

l9

TıP Fakültemiz t788 sayıl! yasa ile kurulmuş oluP, l974 / l975 öğretim yüllnda 50

öğrencİ lle Hacetepe Üniversitesinde eEitİme başlamıştır. l9al / l982 yıllnda 34, l9a2 /

l9B5 yıltnda 44, rca3 / l9a4 yılında 33. t9a4 / l9a5 y!ltnda 20, l9a5 / l986 yıltnda 37,

ı9a6 /ı9a7 yülünda 64, 1987 /1988 yllında 66, l98a / l9a9 yrüt:tr].da 47, l9a9 / l99o
ylllnda65,199o/l99lyılünda92,199l.t992yıltndall5kişil992.1993yılındal22
l993 - l994 yllünda l03 r994-1995 yılında 87Kişi, t995 - l996 yılında l26 kişi, ı996 -

l997 yıllnda da l39 kişı olmak üzere toplam l ı92 tıp doktoru mezun olmuştur, nalen

Tıp Fakültesi Dönem I de t55, Dönem Il de t95, Dönem lll de ı7o, Dönem lV de lal,
Dönem V de l5o Ve Dönem Vl l45 öğrenci oımak üzere loPlafi 9z4 öğİenci eğitim

gÖrmektedir,6ugünekadarFakültemizinçeŞitliAnabilimDallannda542hpdoktoru
Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre ihtisas olmış olup, halen ı56 hp doktoru ihtisas

yaPmaktadtr-
sağlık Bakanlıo ile yapülan protokol uyannca FaküItemiz öğrencıleri slvas'a 40

kilometre uzalilıktaki Ulaş, Koyuncu ve nantı Sağhk ocaklannda sağltk Bakantığıı

elemanıan ile işbirliği içerisinde 2 şer aylık süreler halinde t§r§aı HekimlIk eğitimi

görmektedirler.tlaten Fakültemizde 35 Profesör, 26 Doçent, 52 Yardlmcl Doçent, 9

öğretim görevlisi, 9 Uzman Ve l9l araştlrma görevlisl görev yaPmaktadır,
- ıyn.u fakültemizde z araşılma görevli§l Doktora, 156 araşhrma görevlısı TıPta

Uzmanllk çalışmasü Fpmakta olup, şimdiye kadar çeşitli anabilim dallanmnda 342 llP
doktoru Tababet Uzmanllk Tüzüğü'ne göre ihtlsas yapmıştlr,
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DöNEM I
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Dersler

TEMEL BiLiMLDR DDRS KIJRIJLU I

23 Eytül - 17 Kasrm ı997

Teorik PIatik Toplam

Biyoistatistik

Deontoıoji

Fizik

org. Kimya - Bıyokimya

Trbbi Biyoloji - oenetik

Biıgi§ayaİ

l6
la
|2

34

l6

la
lz
46

4|

ToPlam l05 5o l55

BıYolsTATısTlK:
i§tatistikle iıgili ceneı Bilgiler, sağhk tlizmetlerı Ve Biyoistatistik. Frekans

Dağlltmlan Ve Tanlmla}ıct Ölçüler, Örnekleme Teorik Dağllıştar.

DEolrlTor,oJl:
sağlIk Ve Hastalık,Hekimlik Anlayışında celişmeler, 2ooo yülınadek sağlük tledefleri,

sağhk Mevzuah _ve Deontoloji, Yeni Boyutlar, tlekim tlasta İlişkıleri, ttekimlerin
Meslektaşlan ile ilİşkileri, Temel SaEllk tlizmetleİi, Şarlatanlük, tlekimlerin nukuki Ve
cezai sorumluluklan,

rlzlır ı
Skaıer Ve Vektörel Büyüklükler, Moleküler Kuwetler \.e steroizomeri, statik,

Dinamik, Kinetik, iş - Enerji - CüÇ- implus Ve Momentim, Dönme nareketleri.

oRGANh( KllıtYA va BıYoKiMYA l
Atom, Kimyasaı Biıgiler, Moleküler Kuvvetler, stereoizomeri, Alkanlar - Alkenler,

Karboksilli - Dİkarboksiıli asitler, Aminıer Ve diğer Azotlu bileşikler, İlücre Ve Kimyasal
Kapsamı, Su Ve Biyolojik işlevleli, Asit - Baz Ve Tamponlar, Aromatık Hidrokarbonlar,
Amino asitler, PePtidler, Proteinierin yaPlsal özellikleri, biyolojik işIevleri,
slnıılandınlmasl.

lrBBİ BıYoLo.Jİ :
canlıhğın oıuşumu, Biyomoleküller, tlücre, EnZimler

r,ıBBİ BİYoLoJı LABoRATUVARI l
[,aboratuvar çahŞmalanyla ilgili Kurallar ve araç - gereçlenn tanıtllmasl,

Koaservatlann oluşumu, organik Madde Aranmasl, İloleküler Hareket Ve t1(\cre zan,
Çözelti Konsatrasyonlan, Asitler, |3az|ar, t1 Ve Tampoı] Çözeltiler, Çeşitli tlücreler,
Kromozom Analizi.

23

|?

l6
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Dersler

TEttDL BİLİlrtr EB. DEBS KIrRIJLU Iı

'8 
Kasım 1997 " ır.ocak ı99a

Teorik Pratik Topıam
Biyolstatıstlk

Deontoloji

org. Kimya-Biyokİmya

Tıbbi Biyoloji - cenetik
Fizik

Bilgisayar

l6
l6
34

25

32

l6
l6
44
43
3z

lo
ta

l23 5o l55

ıİrolsıer.İşıft :
Teodk Dağrhşlar, Önemlilik Testlerİ, Khi - t{are Tesü Ve l4gulandtğI Düzenler.

nr,oıııoıoı:
Meslek slm, tlasta t|aklan, nekimlerln tlukuki ve cezai sorumluluklan, DeontDıoJ

Tüzükleri, Tıp Tarihi.

Fİ2!hı :
Dönme tlareketleri, Titreşme riareketleri, Al$şkanlar Mekanlliı,
Isü, Termodinamİlç Elektrostatİk, Elektriksel Alan, Doğru A|um Devreled, x Işınlan,

oözün optik Yapısı, Büyüteç, Mikroskop, Elektron MikIoskop.

onGANİ( ldnrYA . rİyoxİrrye :
Enzimler, tleterosıklik Bileşikler, Enzim Kinetikleri,Alkoller - Fenoler, Eteİler,

Aldehit Ve Ketonlar, Karbohidratlar, clikoprotelnler, Lipitler, Metobolİzmaya oiriş,
Termodinamilç Nükleik Asitler, Nükleoproteinler, ETs Ve oksttatif fosforllasyon. oksijen
Toksisitesi Ve süperoksid radikali, A§it baz titrasyonu, Enzİmle hidrollz.

TIBBİ BİYOLOJ :

BiyokimyaHsüal Tepkimeler, DNA RNA sentezi, Protein sentezi, operonlar, Bakterı
oenetiği, Baoşıklık, tlormonlal, Vitaminler

mBı BtYoLoJİ LABoRATUVARI :
Hücre Bölünmeleri, Enzimatik Tepkimeleİi Dtkileyen naktörler, l<atalaz Eozimi

Aktivitesinin incelenmesi, Preperatlann Hazrlanması ve Boyama Yöntemleri, Kan
Qruplan, Vitamin Tayini, Deney Hayvanlan Di§eksiyonu, Eıektron Mikfoskobik
Çalışmaıann Hazlrlanması.

24

Toplam
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Dersler

TEMEL BiLiMLER DERS KURULU lll

ı5 ocak - 23 MART l99a

Teorik Pratik Toplam

l6

32

35

56 6

ı6

35

42

l t9 a l27ToPlam

B|YOİSTA STİXİ
Regresyon Analizi, Koretasyon Analizi. zaman serileri, Analiz Yöntemleri,

DAvRANrş BlLİüLDnİ:
uur.un,ş aııi-ı"rine oiriş, Davmnış Bilimleri Ve Tlp, Davrantş ve Özellikleri, slstem

kavraml ve canlı sistemler, tlomeostazis ve tleterostazls, yaşam, oelişme, tlastalık,

öıım, canıııaroa Davranlş Düzeyıeri, Davranışln NÖrobiyolojik KÖkenleri, Psikoloji _ Trpsal

İrİİ"6l Bllinç ve Dikkat, Duyu ve Algı, Du}gular, ögrenme, Düşünme, Bellek, Ruhsal

Aygıt, düdülemeli Davranlş, savunma Düzenekleri,

oRGAN|K K|IıİYA - BıYoKIüYA:
oksidatif Fosforilasyon Rzyolojik önemi. olikoliz, TcA, clikojenolizis, Pentoz fosfat

volıl Gıukronat, karbonhidrat Metab"oıizması ilgili koenzimler, clukoronneogenezis, Diğer

a;;;;;"İ M;tabolizma. Clikojen ve diğer Cno sentezi, Clikojen Depo tlastalıklan ve

Di}abet, Dolaşım liPitleri, p -oksidasyonu, Keton cisimIerl Lipoprotein metabolizması,

tıoı.,teroı metabolizması, Yağ asiti Ve lipit biyosentezi, Pro§toglandln metabolizmasl,

ı-ioıt meiaŞoılzması koenzimliri, Lipit meiabolizması hastalıklan, Besin maddesi olarak

p-t.inı"r, ProteinIerin yıİJm yollan, Kolorimetri,

TIBBı GDNETıKi
Temel oenetik Bilgiler, ı'tendel Kanunlan ve Kalübmın riziksel Temeli, oiozomal Ve

Sekşü;ı augı, ıruı,t,-, - ı'ıoleküler oenetikte DNAnın Yapüsı, Anallzl Ve oluŞumu,

tı--oro-r-n MoleKüter cenetik Temeli, Kromozorn Anomalileri, selçsüel oelİşme

Anomaliler, Populasyon 6enetiği,

25

6iyoistatistik

Davranış Bılimlerı

Tlbbi Biyoloji - oenctık

Elyokİmya

6Ilgisayar
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Dersıer

TDİİDL BiLİİWJR DER§ KLJRIJLU İV

24 lıtART - 22 ıIAYI§ r99a

ıeorir praük Toplam
Biyoistatİstlk

Davranış Bilımıeri
oİg. Kİmya _ Blyoklmya
TIbbı Bıyoloji - oenerlk
ilk yardlm

Bllgisayar

l6
32
34
56

20

a

2

ı6
32

42

36

20

Toplam l58 lo l4a

ııııolsrırlsrır ı
sağlİk alanında özeI istatistiksel yöntemler, nüfus, Doğum, Öıümle İıgiü

ista§istİk§el yönteml€ı Kıınlk çalışmalarla ilgili İstatiksel yöntemler, Yaşam tablosu,
sağı|k düzeyı Ve hastalı|dann uluşlarara$ sınıRandınlmasl.

DAvnAnıŞ Eİ,h|LDa| :
Ruh§al - clns€l ve Ruhsal - Topluİr§al gellşim, Kişıılk, cinseılıIi insan ve çevre,

Normal ve anoİmal aynmı, Psİkoz - Nevroz, Psikiolojık testleı Toplum btllm, Toplum ve
öğeleri, Topıumsal kurumlar, Topluİrısallaşma, ToPluİnsal Değişme, Kültür, Ail;, Dit ve
iletişim, Tıp u)ğulanma§ında davranrş ve etİk, Bilim, Bilimseı araştırma, Genel
değerlendirme.

oRGAürt( ı(h{YA ve EİYoı iİYA ı
Amino asitlerln ylküm yollan, Esasi olmayan AA oluşumu, AA metabo|ızması

koenzlmıeri, AA kullanlımaş, Dokularda AA metabolizması, Purin nükleoıİd s€ntezl,
Pİimidin nülileotıd §entezi, Deok§iribonükleotld §entezi, Primidinlerın yıtomı, inoıganik
metabolizma, vitamınler,

Asit _ baz dengesi, Hemoglobin sentezl, tlemoglobln )al$mı, Transamtna§yon.

TtBBt oDNEtlr( :
Dermatoglfikıer, Poıigenetik, Konj€nital Malformasyonlar, tQlıtsal Metabolık

tlastalıklar, PoPulaŞyon Taraması, Prenetal Tanı, cenetık tlastaltk Koruma ve Tedavi,
Farmakocenetik Poııgen€tik tlastalıklar, Genetik Danışma, Qenetlk Tarama.

ıLK YARDM!
ilk yardım eğlüml ve öİgütlenme, insan Vücudunun anatomİk özeİlı!ılerl, ha§tanln

dış görünüşü Ve muayene ile değerlendİrılmesİ, tİavmatolojlde genel bllgtler, l{ınk ve
çıl'klarda ilk yardlm, omuıga yaralanmalan ve ilk yardım, Delici ve kesıcl yaraıanmalar,
spor yaralanmalan. kann tlavmalan, yanlk Donmalar, l\afa va omurllik trawnalannda ilk
yardlm, oqıüs travmalan, kardiak arrest ve kardlyapulmoner Şerebıal resıslta§yon, kutak
burun ve göz yaralanmaıan Ve ilk yardlm.
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1997 . l99a

DÖNEM İ ENTEGB"E SiSTEM DERS KURALLAR! VE
SİNAV TAKViMİ

komite slnavıan Bütünleme

Temel Bilimler Ders Kurulu l

Temel Bilimler Ders Kurulu ll

Temel tsılimler Ders Kurulu lII

Temel Biıimler Ders Kurulu lV

17.||.|997

t2,ı.l99a

23.5. ı99a

22.5. |99a

7.9.199a

9.9. t99a

t 1.9- l99a

l4,9.199a

Mazeret sınavlan 25 - 26 Ma},ıs ı998

1997 . l99a

DÖNEM ı KLAsiK sisTEM ve sERvis DERSLERi
slNAv TAKviMi

servis Dersleri l. Afa sın. lL Ara Sln Final Bütünleme

Türk Dili

Atatürk ilkeleri

Yabancü Dİl

|o. |2. |997

|7.|2.1997

24. |z. |99 ,

o l .4, l99a

a,4. l99a

ı5.4.1998

t 7,6. ı99a

la.6.199a

l9.6. ı99a

l9.8. l99a

20.a. l99a

2l -a. l99a

21
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Dersler

HüCRE BiYoloJisi DERS KURIJLU l

22 eyl]il - ı7 Eklm 1997

Teorik Pratik ToPIam

Biyolizik

Bİyokimya

Fizyoloji

ttistoloji - Embriyoloji

Mikro biyolojl-Parazitoloji

l6
6

ı6
l2
z9

8x2

3x2

l6
6

l6
2a

55

ToPlam 79 ?2 Iol

B|YorızİK !
alyofizige giriş Ve Sl-birimle , Membran yapısl ve fıziksel özellikleri, Membran

transpori biy;fizği, Membran potansiyeıinin oluşumu, Dinamiği Ve membran modeıi,

Resepsor nİyofiziği, elektromedikal enstrümantasyonun temeıleri,

BıYoıdı[YA :
Nükıeik asitlerin biyosentezi, Protein sentezi,

rlzYoloJ :
iıryoıo;iy" giriş. tiücre iç ortam Ve homeostasisin tanımı, Vücut slvllan hak}gnda

geneı biıgiıe; 
-sıvi 

transportu Ve molaküler aktivlte: Brown hareketlerini, filtrasyon,

Ziftry(,n,-or^o, (Lab). tlıcre organellerlnin fonksiyonlan, tlücre zannda madde iletlmi

ıut.ırv"", aktif iletim, ozmoz\| İtlcal damarlarda madde alım Verimi, Blyoelektrik
potanslyeIler.

nısToLoJı - EııBRİYoL oJı ;

Cenel histoloji Ve Embriyoıoji tanttlmt, oenel histotoji, öğrenci mikros- koplannın
dağltımı ve bakılmı (lab.), flistoloji metotlan. Mikroskop çeşitleri, lşık Ve

eıJııtromit-roslroplann kullanümı (lab.), Hücre ve hücrenin morfolojik ayünmı, Dokunun

;;;;.;";İ ve toyulunn etkilerinin tartıştlması 1lab,), tlücre bölünmesl hücrenin
yaşlanmast Ve hüçre kinetiği, Mitoz (lab ),

]l
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iİıdd,ıırı - PlıAdM,ol ,
E!9ırca İnıİİoo€anızİıa gupian ve genel özeıüİleİı, Ealüİeİıleİln gend öd8ıü€İt

ve İııofftlojıİ },apllan, Başııca parazİ gruPlan ve g€nel özeIükleri, Pafadı koııd( nbNı€İl,
Mantaİıann ge]ı€l özeıılıderl ve İİıorfolojık yaPıbn, nt)bzoonıann }.EPl§ı ve gcnd
özelııkl€ri, İtelİruntlerln yapıg ve genel özellıklerı, Eklembacakıııann }aP.§ı ve gcftİ
özeılıkle]i, Vlrüsleİln },aPtsl ve genel özelllkıerı, Bakredyofal yap§| Ve g€n€l öuıılıocİl,
Baldeııleıın besıenııresı vc üretllmeleıı, Bakterller ırı€taboıızııası ve endıııleıl,
Baıdeİlıeİın genetlİ özclılkleİi, MıkrooİganızİrıaIaİda geneük İİıadde a§aİrnıı ve
pl]aznııdıeı, Anünııkrobı}ral İrıddeıer ve mlkrooıganlzmalar üzeıln€ etıisı, Antlnrıtrobıyaı
İrıaddeler€ |(arşı dtrcnç nı€,lüanizmalan, Mlkİooİganlzİnalann ha§taıık oluştünİıa,aında İol
oyııayan faıcorter, Vıİüsleİin üEtılİıı€si, Vırüsıertn hasİalık yapnıa mekanızjİıalan. Dış
ortamn nılİİoo]ganlzxnalaİ üğln,e eıİlsı, st€İllızasyon, dezenfelrsıyon, as€psİ, antirep§ı
y6İtemıeİl, ı,AB: }t|l«obıpıo.[ laboratuvannda çabşırı8 krıralla!, tlB: Paİa.dİoıqE
laboİıhİvaİrnda çaİşİıa kuralıan
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DoKU EiYoLoJİsi DERS KLJRIJLU ll

2() EHm- 12 Arabk t997

Teorik Pratih ToplamDersler

Anatomi

Biyokimya

Fizyoloji

nistoIoJi-Embrlyolojl

46

lo
5o

35

a

|4

96

ıo
5a

49

5o

IzI 72 t95Toplam

AnATold : .

Anotomlye gİriş, Kas, Kemik, Ektemıer, Qenel bilgtler- Üst extİemite kemlkleri, Ust

a^tr"-it" r.-ii ı,""rı (üb.), coıumna vertebralis, coslalar ve stemum, columna veıtebralıs,

.".ü"ir. stemum (lab-), Üst extremite eklemleri, sırt b6lg€si, Yüzeysel slrt kasıan, srrt

;G;, ;;;İ;İ sİrİ raslan (lab,), Omuz ve kolun arka böıgesi- omuz ve koıun arka

b6|oesi (|ab.), omuz ve kotun ön bölgeleri, Memeler, omuz Ve kolun ön bölg€leri,

;".;:,.r,;;;, ı*-iııu unuto_ı"i ve plexu-s brachialis, Axilla anatomisi Ve Plexus brachialis

Ü;;.'Ö;;;İ;;. ooÜ.S ve fos,Ü cubuti (lab,), on koıun arka bölgesl, ön kolun arka

Şisı;"iii.b.i, eı unutol_i"ı. El anatomisi (lab.), Alt extremite kemlkleri. Alt extremite

k;;ikı..i (ı;b.), Alt extemite eklemleİi. Üst Ve alt extfemite ekl€mleri (lab.), oluteal
iiı.," cıuteaı bölqe (lab.), Plexus lumbo - sacrali§, Uyluğun arı(a ve lat€ral bölgesi, fossa

il";;;' ili;;;;;; ieaml boıgesi. rossa popııtea (lab.). Uyluğun ön ve medlal

İ"İJl.İ İl"j ll'İ";uoİn u*u bölgesi, 6acağn arlri UOıgesi {ıab,}, Bacağın ön ve let9ral

;İ;;;İ.;;;;a,; ön"ve ıetaral b;lgesi (hbj. Ayak an9toİi:i _Ay:k anatomlsl (ıab,), Kafa

k riirı..i. Kaia kemikleri (tab.}, Ğfa iskeletinin bütünü, Kafa lskeletlnin bütünü (lab,),

Ğ;';;;;;l"İr; kafa derisi. Yüz anatomisi ve kafa derisi (lab,), Parotls ve temporal

iaioe parotis Ve temDoral bölge (lab.), nossa infmtemPoralis Ve P}ter}gopalatına, Fossa

İ"'rİİ.-p"Jlr r" |ytlrygopuıulinu (lab.), Boynun ön ve yan bölgelerl, Boynun ön v€ yan

;;i;;#6.r, sr'ul..ipİti,ı kaslar ve derin iırt kaslan. subocclpıtat kaslar ve derin sırt

kaslan (|ab.),

BlYoKİrİYA :
Yağ dokusu blyokimyası, Epitel doku biyokimyası, Kas dokusu biyokimyası, Ba{i

dokusu biyoklmyası, sinlr dokusu biyoldmyası,

rizyoı,oıl :

|lrgııı kur. illşktn genel bilgiler Ve ka§ılma teorilerl, Çizgıli kasın 
_ 
mekaniksel

ozeıılııı"erı- ve aız xas nryoıo.iisi, 3inır ıras kavşağı ve motor blrlmlerın Rzyoıojik

;;;İİİffi, Perlferilr sinir si;te; flzyolojlsi, Reseptörler, slnaptlk iletlm, splnal refleks I,

n n.ı."i"iıi, oi""om slnir slstemi nzy"ı,o;isi, Kas fızyolojisı (lab,}, sinır flzyoloJlsi (lab,),

33
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İtısToLoJ . EüBalYoLoJt !

^ Embriy_olojİye giriş, spermİum morfolojisi Ve biyolojisi, Spermiohi§togenezis.speİmium, ovum, oogenezis. ovulasyon, a;nibl siklu;, iriplantaiyon. cu"triıu"y"n,Emriyo düşı oluŞumlar, Plesenta çeşitleri, eksojen Ve enooje'n maooeıerin embriyoyaoıurn6uz etkileri, Embriyoloji preparatlan ve gem hücreleri (laL.). Dokuıar, epiteı oofustı,
9tü. Vlsudde epiteli. Epİteı dokusu (ıab.), Bağ <lokusu tlau.l. iGn dokusu. Kan dokusu(lab.), Destek dokusu, fukırdak dokusu, Kükürdak dokusu (lab.), Kemik dokusu, Kemikdokusu (|ab.), Kas dokusu, Kas dokusu (lab.), sinir ooxusu, sinir ookusu trau.l. oeri veyan oluşumlan, Deri (lab.).
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]. Ü. TIP FAKÜLTESi

DoLAşM - soLf,NlJM DERS KLJKLJLU ıIt

15 Aralık 1997 ,23 ocak l99a

Teorik Pratik ToPlam
Dersler

\natomI

Biyofizik

FizyoloJ'l

ttistoloji-Embriyoloji

Mlkrobiyoloji-Pamzitoloji

a

5l
la
ıı

2|

6

l lo 5l l6ı
ToPlam

NrATOd:
it oiur. auru., anatomiŞi, Kalp ve Perikardium, KalP ve perikardium (lab,), Büyük

au-uluİl.- p""İerior meOiastinumda bulunan oluşumlar, Mediastinum, Thomx duvan,

ü.a."t-r- ıı"u.), Burun ve uurunıa ilgılı yaPılar, Burun ve hlrunla ılglli yapllar (lab,),

Ürv*-, Ü.vnr. (lab.), Trachea ve akcigirler, Tra_cl,üea.V: akciğerler (lab,), Diaphragma,

;;6;;.9-; (lab.), Ağüz anatomisi, Agİz anatomisi (lab,), 
_ 

An, temporomandibularls ve

;iE;.-; kaslan, art. temporomandi-bularis ve çiğneme kaslan (lab,), Pharynx, Pharyx

ıjİ»-ı, aovrn kökü (oesophagus'un cervical kısrrlı, derin arter|er, venler ve sinlrler),

Ö"vr. xoiı 1oesophagus'un cervical l$sml, derin arterler, Venler ve sinirler), (lab,),

BıYofldK ;
Elektromedikal enstrümantasyonun temelled, Rzyotojik sistem anallzinin temeı

kuvramıan, Kaplo teorisi Ve sinir hücresinde pasif ileti,

FızYoLoJı 3

ıturrın gu..r,"ri, Rzik§el Ve kimyasal özellikleri, Kaİr yapımı (Hematopoez). 
. 
ve

ooz.ni"n_esi Kan hücreleri, erltrositıer. Kan hücreleri, Lökositler. Trombositler,

İ;;;;İ;n;"İğİıt onı.n-e"i ," pİnt,İuş-u mekanizmaıan, Kan aıma yönteml, Erltroslt

""rİ-i,- 
tı."irsıJoln, tıematorriı (ıab.): r\an giuplan ve transtüzyon, Kalp kasının

İlİİİİ]:l* o-İİlxİ..İ ı.r"rİİ sayımı. 
'ı,oııoslt rorriııu ııat,ı, r\aıp kapakıannın görevıeri,

Kaırt sesleri fonokardioq,ram, tiaıp oevriml ve kalpte bastnç degiş!klikleri, Trombosit

.:#-i:il;;Hi*.şi." p-t 
"i.oin 

zarnanı tayıni ııaı.). kaıp verdisi kaıbin yapbğı ış,

Üİİ;' ;;İ;-*İl- ll"ld çalışmasının düzenlenmesi, .Sedimantasyon, Kan grubu,

İİ."İlr, e.lrJİ osmatilr direnci 
-(lab,), 

EKC (lab,), tlemodinamiğin ilkeleri, Kan ba§ıncı,

K;; ;;;;;; düzenlenmesi, Nabız, Koroner dolaşüm, EMc (tab.), Fötal Ve pulmoner

;;H;'v-;;;;;" ienfaıik doıaşım, insanda kan ba.sıncı, Nabız ve kalp sesıeri (ıab,),

Solunuma giİiş, soıunumun -"Ü"ıği ve akclEer hacimleri, Akclğer alveollerinde co2'in
;;;;;;r,. -Soirnr-rn düzenlenmJsl, Atmo;fer bas|nct dqıişikliKlerinde karşııaşılan

fi|oıoJlıı. sorunıar, Yapay §olunum, spirometri (lab,),

35

43

a

73

24
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İrısToLoJ| - BtGRiYoLoJİ ı
Dolaşlm sİstemi qenel actklama, Damarlar, Dolaşlm sistemi, Damarlann, KaPillerinhistolojik yapısı. Kalp, Dolaşım sistemi (ü"b ,. H;";;;;;l.İ'İ).-opo"ri" (lab.). Lenfoidsistem. Lenfoid sistem (lab.), Oastropulmoner .j;;; qlİşlml, Solunum sistemi.Trachea, Brochuslar, Akciğerler, llveol yapısı, Pl;;-;;ir;;; 

"i"temi 
(lab.).

ü|rRoBlYoLoJİ . PARAzİToLoJİ ı
Antiİenler. Doku anliienIeji__Ye ı4Ilc_ senler immünglobinler, Antuen - Antikorbirleşmesl, immün cevabın rionı25y6np, saEıslısaı yan,tla.oioynayan hücreler, Serololiktestıer. seroıojik testıer ı (ıab.; serÖı".iix ,-Jİ", ıılİ,İu-'İ.'İİr"tİlİ""ı"- karşı bağışıkıık,

3(ı
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Dersler

METABOLiZMA DERS KUKULU rV

9 Şubat - l5 Mart l99a

Teorik Pratik ToPlam

Anatomi

Blyokimya

Fizyoloji

ttistoloji - Embriyoloji

l9
23

36

la

I2 5l
23

56

z46

Toplam 96 ta l l4

AltATolıtİ;
Kann ön duvan anatomisi ve kann boşluğu toPograrİsi, Kann ön duvan anatomisi

velüann boş|uğu topograİisi (|ab.), oesophagu,s'un abdominal klsml Ve miğde, perıton,
omentum malor - minbr ve bursa omentalis, Miğde, omentum major - minor, Bursa
omentalıs (lab.), Duedonum, Jejenum ve ileum, Kahn bağırsaklar, lnce Ve kalln
bağırsaklar (lab.), Karaciğer ve safra },ollan, Pankreas ve dalak, Karaciğer, Şafra yollan,
pairreas ve dalak (ıab.), BöbreK ve üreter, Vesica urineria ve urethra, Eöbrekler,
ureterler, vesica urineria ve urethra (tab.), kann arka duvan, kann arka duvanndaki
damarIar ve sinirler, Kann arka duvan, İ(ann arka duvanndaki damarlar ve sinirıer (lab.).

B|YoKİiİYA :
Karbohidratlann sindirimi, Azotlu biteşikl€rin sindirimİ, Yağlann sindirlml,

slndirilen biIeşiklerin emilimi _ taşınması, karbohidrat metabollzmasınün düzenlenmesi,
yaE metaboılimasının düzenlenmesi, Detoksinkasyon mekanizmalan, porfirin ve safra
pigmentlerl metabolizmas|.

nlzvoıoıİ :
sindirim fizyolojislne ait gene! bİlgiler, oastroint€§tinal motilıte, tsesin allnmasl,

Çiğneme ve yutmi işiemi, Midinin motoİ fonksiyonlan, Safra kesesinin hareketleri ve
üĞaıması, k;Ionda motılite ve defekasyon işlemi, sindirim sisteminde salgı fonksiyonu,
Pankıeas salgtsı, ince ve kalln bağtrsak salgllan, oastroİntestinal absorbsiyon
besin alışın"ın düzenlenmesl, Bulantı, Kusma, Karaclğer fonksiyonlan ve safranln
s|ndirimd;ki rolü, Vitaminlerin fizyolojik fonksiyonlan, Enerji metabolizması,
iş ve spor fizyolojisi, Boşaltüm fizyolojisi. Böbrek glomerullerlnin fonksiyonlan,
doıreıt 'tunulusıerinin fonksiyonu, Klirens kavramı, Mikturisyon ve diuresi§,
ukstaglomerular cihazın fonksiyonu, Renin oluşumu, YaPay böbrek, Diyaliz yöntemleri-

İtİsToLoJı , EüüüRlYoLoJl r

sindirim sisteminin gelişimi, Yanaklar. Tükrük bezlerl, Dil, Dişlerin yapısı, Yutak ve
yemek borusu, Midenin histolojisi,.. ince ve kalın barsaklar, Karaciğer, Pankreas
'ni.toıo.ji"İ, sindirim sistemİ .(lab.), Ürogenital sistem. cen€l açl|dama, BÖbreklerin

lelişim"i, tsöbreğin histolojisi, Üriner sistem (lab,). Tubuli renis , idfar boşaltma yolIan.

Böbrek damar Ve sinirlerin hıstofizyolojisi.

3,7
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Dersler

nönoexooıınix - iınnım l DERs KURLJLU v

16 Mart - lo Nısan ı998

Teorik Toplam

Anatomi

BıyoRzik

Firyoloji

tllstoloJl _ Embİİyoloji

l6

la

ll

37

l6

l5

l4

4

4

Toplam 6a 9o

AnAlt)lld :
Endokrin oİganıar, Endokfln oıganlar (tab.), Pelvıs, Perineum, Pelvis Ve Perineum(lab.), Erkek genital oİganlan, Erkek genıta| oıgan|an (lab,), Kadln genital oıganlan, Kadingenital otganlan (lab.}, Medulla splnalis, Tracluslar, Medulla splnall., rraİtuslaİ İüJ.İ.Medulla oblangata, Pons, Mesencephalon, Medulla obıangata, Pons, Mesencephalon(lab.), otonom sinir sistemi,otonom sınif sistemi (lab.), cra;ia| sinirler I - 6.

FızYoLoJİ :

_ Nöroendokrin ilişkiler, tloımonlar hakJ$nda genel bilgııer, tlipofızin vehipotalamus fonsiyoneı ilişkileri, Adenohipofiz ve nörohipJfiz hormonlannın fizyolojisi,Tiroid_ hormon fizyolojisi, Paratiroid hormonu ve kolesistokinin'ın nry"ı";iı. lixii.ii,Böbrek üstü medulla hormonlannın_ nzyolojisi, Pankrea§ iç salglıannııi fizyoıojixetkileri, kadln genitaı hormon|annın fizyoiojis1, Erkek genita| hormonıannın fizyolojisi,CeIişme Ve yaşlanİrıa. tlormon fızyoıojisi (Üb.):

İlısToLoJ - EııBRlYoLoJı 3

Endokİin sistem hakkında. genel _açlklama, HiPofiz, Epifiz. Tiroid, paratiroid.suPrarena| glano Endokİin pankİeas. Paragangliyonlai, enooiÜn sıstem tıa.o.1. eiier
9:!it3l..si.stem histolqiisı, Dişl genital sistem iiitoıo.iı.i. Erkeı( ve dişi genital sıstelnhistolojisi (lab.).

38

Pratik

BlYoflzlr:
. ..Biyomedikal potansiyellerin temelleri, Sinir§el kodlama Ve bilgi iletiml, FizyoloJiksinyallerin analizi. Radyasyon biyorıziğinin temelleri, ultrasesin tinşis ve t.-ouvüekullanılanılmeslnrn biyofiziks€l temelleri.
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DeIsler

!3 Nısan - 8 Mayrs 1998

Pratik ToPlam

Anatomi

Biyokimya

rizyoloji

nistoloji - Embriyoloji

24

1z

34

a

|4

4

5a

|2

3a

lo

ToPlam 7a 2o

AIrAToül 3

cranial sinifler 7 - l2, cranial sinirler (lab.), cerebellum, Thalamus, Nuc,
subthalamicus Ve corpus pinea|e, H}pothalamus, Basal ganglionlar, cerebellum,
Thalamus, tlypothalamus, 6asal ganglionlar (lab.), Beyin hemisferleri (lab,), corcita|
merkez|er, ıieyaz cevner, Koku yollan rhinencephalon ve limbik sistem, Merkezi sİnir
sistemi damarlin, rhinencephaıon, Merkezi sinir sistemi damarlan (lab,), 6eyin zarlan

ve sinüsler, Beyin Vertikülleri ve serebrospinal sıvı dolaşrmı, Beyin zarlan Ve beyin
vertrikülleri (lab.), Kuıax, Vestibüler sistem, işitme yollan. Kulak (lab,), oIbita Ve

lçindekiler, tsulbus oculi, cörme yollan, cöz (lab.),

BlYoldtrıYA :
Hormon etki mekanizmalan, HiPotalamus ve hİPofiz hormonıan,Adrenal bez

hormonlan,ca-Pmetabolizmasıileilgillhormolar,Pankreasünendokrinfonksiyonlan,
Tiroid.

Flzy oLoJ :

VestibülersistemVeserebellumunmotorfonksiyonlan,Merkezisensomotor
sistem,Bazalganglionlarveretikülerformasyonununmotorfonksiyonlan'Piramidal
sistem Ve motJr a-sosiasyon sistemi, Duysal yol. Talamus Ve duysal korteks, Retiküler
for-uryonrn sensorik işıevi ve duysaI asosiyonun korteksİ, Merkezi Vejetatif sinir
sistemi ve uyhu - uyantklık ritmi, Beyinin yüksek fonksiyonlan (öğrenme ve hafzal,
Serebrospinai iıvı fizyolojisi, Ağn fizyolojisi. Deri duyulan. işitme nzyolojisi. oörme
fizyolojisi. Tat ve koku nzyolojisi. EEG (lab.).

İrlsToloJl . Dİ,BRİYoLoJ ı
Merkez sinir sistemı htstoloJısi, Merkez sinir sistemi histoloJisl (lab,), Kulağın

gelişinıi Ve histolojisi. Qözün gelişlmi ve histolojisİ,

39

NöKoENDoKRiı . (xBıt[p rl DERS KIJKULU Vr

Teorik

loa
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Dersler

TlBBi MiKRoBjYoLoJi ve PAR.rıziToLoJi DERS KIJRı,JLU vtl

ı3 Nlsan " 8 uaJns 1998

Teorik Pratik ToPIam

Mikrobiyoloji-Parazitoloji 96 4a |44

Toplam 96 4a |44

ı KRoBıYoLoJ . PAnAzıToLoJ !
Mİkrobiyolojiye giriş, Vücudun normal mikrop f|orasl, streptokoklar Veoluşturduklan enfeksiyonlar, Tıbbl parazitolojiye girij, Entemoeba iıistoıytica ve

amöbiyaz, seİbest yaşayan amipıer ve PAjYE, BrucellaÜr Ve oıuşturduktan enfelliyonlar,
Plaşmodium|ar ve sııma, Mikrobıyolojik ömeklerin a|ınmisı, ııiı.,ooıganiz;ai;n;
izolasyonu ve _antibiyogram, staiilokoklar ve oluşturduklan enfeksiyonlai, *"i**ril,
Moraxella Ve acinetobacterler Ve o|uşturduklann enfeksiyonIar, HIV ve AlDs, Rabies virus,e Kuduz, Korinebakteriler Ve oluşturduklan enfeksiyonıar, t eishmantalar Veoluşturduklan enfeksiyonlaİ, Trypaİasomalar ve oluşturdukl;n Parazitozlar, Toxoplasmave gondii ve toksoplazmoz, Mikrobakteriler ve oluşturduklan enfeksiyonlar, niı,,.LiyuıuiV9 oluşturduklan enfeksiyonlar, _ Klamidyalar ve oluşturduklin enfeksiyonlar,yikoplazmalar ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Enterik bakürilerin genel öze|likieri veesherichialar oluşturduklan enfeksiyonlar, salmonellalar Ve oıuşturduklan enfek§iyontar,shigellalar ve oluşturduklan enfeksiyonlar, klebsiellalai, Enterobakteril;r veo|uşturduklan enfekslyonlar, Yersiniaıar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Proteuslar Veenterik bakteriler ve oluşturduklan enfeksiyonlar, sistemik mantar ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, Listerialar ve oluşturduklan infeksiyonlar, Helikobakterler legıonellalaroluşturduklan enfeksiyonlar, Viral enfeksiyonlarda tanı yöntemleri, tlemopnllusıar veoluşturduklan enfeksiyonlar, Vibriolar ve.oluşturduklan enieksiyonlar, Qiaraia ve giaraiaz,T chomonaslar ve oluşturduklan parazilozlar, sporsuz anaeİop mlxroorganizr;alaİ ;;oluşturduklan enfeksiyonlar, sporlu anaerop mikİooİganizmalar ve o|uşturduklanenfeksiyonlar. camphylobakteriler ve oluşturduklan infeksiyonlu., inreĞiyo"iuioubağlşlkllk, Immun yetmezıiği olan hastalarda enfeksiyonlar, Yüzeyel manĞrlar veoluşturduklan enfek§iyonlar, Pneumocystis Ve diğer protozoonlar ve oluşturdukıan
Darazitozlar, s|ndirim ve solunum sistemi trematodıan ve oluşturdu klan pamzitozlar,
Doıaşım sistemi trematodlan ve oluşturduklan parazitozlar, Arboviruslar ve oıirştriJrıı""enfeksiyonıar, Orthomyxoviru§ıar Ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Mantarenfeksiyonlannda tanı yöntemleri, Ekinoklar ve oluşturduklan parazit6Aar, renyaıar veoluşturduklan Parazilozlar, Nonferm_antatif bakteriıer ve oluşÜrduklan enfetsiyonlar,Basillus|ar ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Bordatella,pasteurella,nrançisella ve
:lu:tlrduğu_ enfek§iyonlar, tlymenolePisler Ve oluşturduğu parazitozlar, Dipylidium veDiphylobotrium Ve oluşturduEu ?afazitozlar, tlerpJsvi'rusıar ve ol'ğturduklanenfeksiyoniar, Poxviruslar Ve oluşturduklan enfeİ.siyonlar, Picarnaviruslar Veoluşturduklan enfeksİyonlar, Ltepatit viruslar ve oluşturduklan enfeksiyonlar, Fırsatçmantarlar ve oluşturduklan enfeksiyonıar, Aktinomyces ve Nocardialar ve oluşturciuklan

,l0
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enfeksiyonlar, Derİ altl mantarlar ve oluşturdukıan enfekŞiyonlar. Askaris ve Askaryaz,
Ankylostoma, Necator Ve oluşturduğu enfeksiyonlar, lnce barsak nematodlan
(Str;ngyloides, Trichostronlar), Kalın bar5ak nematodlar ve oıuşturdugu parazilozlar, De,ri

,e doiu nematodlar Ve oluşturduğu parazitozlar, Paramyxoviruslar ve oluşturduklan
enfeksiyonlar, onkojenik viruslar, yavaş üreyen viruslar ve oluşturduğu enfeksiyonlar,
oastroenterit yapan viruslar, Dolaşım sistemi nematodlan ve oluşturduklan paraziLozlar,

Akarlar ve akarcıklar ve olu§turduklan parazilozlar, Bıt,pire ve insan sağlığı yönünden
önemleri- Tahta kurusu, Redivitler Ve insan sağllğl yönünden önemleri, Kan emen
sinekler, Miyaz etkenleri Ve miyaz, Tıbbı önemi olan bazü ha},Vanlar. ?arazilozlann
tanlslnda kuı|anııan serolojik deneyler ve cilt testıeri, ?arazilozlann tan§ında kullanılan
besiyeİleri, Antiviral ilaclar ve etki mekanizmalan, Antifungal ilaçlar ve etki
üıeianizmalan, Antiparaziter ilaçlar ve etki mekanizmalan, Aşılar. Enfek'iyon etkenleri
araslndaki i|işNler, Hava, su, süt ve süt ürunleri ile tlavanln enfeksiyon hastaltklan
yönünden önemi

üıdKRoBıYoLoJl . PABAzıToLoJ LABoRATUVAR! :

Boğaz, burun, kulak Ve gözden alınan örneklerln inceleİmesi, Derin ve yüz€yel

mantar etkenlerİnin laboratuvar tanısl, Dışhlann mıkfobiyolojik yönden incelenmesi,
viral enfeksiyonlarda tant ),öntemleri, Anaerop bakterilerin laboratuvar tanlsı, kan

Parazitlerinin incelenmesi, Antibiyotik duyarlılık testleİi, _idrann mikrobiyolojik yönden
incelenmesi, çeşitıi örnekterin mikrobacterium tuberculosis yönünden incelenmesi, DışkJ
ve selofonban; örneklerinin incelenmesi, \ak[oskobik ve mikıoskobik parazit
jrneklerinin incelenmesi, Çeşİtli preparat Ve kültürlerin gösterİlmesi

]]
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GENEL PATOLOJi - GENEL FARJÜIAKOLOJİ
h URLJLU

. İiALK sAĞLrĞr DERS

22 EYLUL - 3 KASıM 1997

Dersler Pratik Teori8 Toplam

Patoloji

Farmakoloji

ttalk sağl!ğı

l0x2 54

3o

6l

64
3o

6l
lo l45 ı55Toplam

PatoloJi Ve hücre doku zed€lenmesi hakkında genel bilgiler, Farmakolojiye giriş,

iıaçlann veriiiş yoılan ve absorbsİyonu, tlücre zedelenmesi Ve ölümü, İlücr_ede reverzibl
ve irreverziuı ijo.ı..,-.y. yol açan ne(]enler, Nekİoz ve otoliz, nekİoz çeşitleri, Ilaçlann

etki mekanizmalan, llaç resep;ötör ilişkileri, tlücresel adaptasyon, ilaç etkisini
J.ğiştİr.n faktör|er, Hü;re dej€nerasyonu v€ inliltrasyonlan, Bulanık şişme,
tli<t-rÖpik deJenerasyon, Yaolü değişme. tlylan dejenerasyon, 6ulaslcı hastalıkıarla savaş
yontemleri, 

- ilaçıat afas]nda etkileşme şeki|leri, Amiloidozis, MüsinÖz degenerasyon.
"nıxı.op.ot.in metabolizma bozukluklan. ilaçlann toksisltesi, ürikosid ınfarktüsü, yağlı

a.o"""'.u"""n, Yad metamoltozu Ve yağ inflİtrasyonu, Mutajenik Ve teratojenik etki,

llİİr"O.İll. etki: ilaç alletjisi. Demir ve bal$r metabolizma bozukluklan, Kalsiyum

mataboiizma bozukluklan ve pigmentasyon, ttistamin Ve antihistamlnik ilaçlar, Depo

hastaltktan, vücut slvılan ve kan a}$mı bozukluklan, su dengesi bozukluklan,

Dehidrasyon ve ödem Patoqenezi, Çeşitli biyojen amin V_e polipeptidler, Prostogıand:nle.r,

immünomodülatör İlaçıar, Öaem çeşi-tleri. ıtonjesyon (hiPeremi), ilaçlann farmosotik
..xİİİ"İ. k.nu-u, şokhorfoloJisi, Trombozis ve trombüs,. embolizm , Emboli, Enfarktüs,

İıİİnrp. 
'lİİ,lr"pİ" 

,asnuler reaĞiyonlar, iltihap hücreıeri,. iltihap_ tip|eri, Yara iyiıeşmesi -

..i.nliu"r"n,ve reperasyon, tiücre gelişme bozukluklan, Tümörlerin tarifi ve gcnel

l jJıiri.ii.-iı-orlerin sinıflandınü-u.,, 6"ing ve maling tümörlerin genel özellikleri,

fi;;;İ;;" yayılma ve gelişme, Tümörlerin prognoz tayini, Tümör - Konak canlı iliskisi,
iyonizon ışnian etkisi, raayasyona duyarlıllk Ve dirençlilik, Tümörlerde tanı yöntemlerı,

iı-o.l.ro. etyoloji, Tümörlerde etyoPatogenez ve insidans, Epitelyal tümörler,

lı.runşımuı tomorıir. Antİ neoplastik llaçlar. Halk Sağlığlna ciriş, Ttb.bln 
._ 

Qelişim

,{şo-rİu", Çevre Sağlığı, Yetİrli ve Dengeli Beslenme, Erken Tanı, llaçla Korunma,
S;oıük Eqitimi, Sa<ilık Miviuatı,TopIumun ve Kişinin Beslenme Durumunun Saptanması,

i;;ki;"_-;; ;; o,i"ny, ou Nüfus S;runlan Ve Aile Pliınlaması tlizmetleri. Kamu yönetimi

ııx"ı""r;, Sağlıklı insan gücü, sağlık Hizmetlerinde Finansman. sağlık ilizmetlerinde
İjrgİlİİ".-", "s"glık Ekon;isi. Temel Sağlık Hizmetleri. Kavramı, okul Sağlüğı, Türkiye'de

,"-oı.v",o" sa_"ğlık Yönetımi. Türkiye,de Sağlık Düzeyi Ve. Sağlük sorunlan. Türkiye,de

aesıenın" sorun'ian ve çözüm yolıa;, işci Saglığı ve lt1eslek nastahklan, Afetlerde Tıbbi

Ö;|.;i;r, ipioemlyoıojiye Qiriş. saolık ve tlastalıklarıa iıgiıi öıçıtıer, Araştırma Tipleri,

Temeı istafi;tik, Frekans ve oIa§ıllkbagılümlan Ve Tanımlayıcı Öıçüıer, sigara ve Sağllk,

Tablo Ve orafik YaPümı Yöntemi, Teorik Dağül|mlar, EPidemiyolojinin Klinikte Kullanümı,

n.,ıret yontemı, Çevresel ve Mesleki ttastalıklarda EPidemiyolojinin Kullanımü, sağlık
İİİr-.l.İİ"l" Oeğerlendirilmesinde Epidemiyolojinln l{ullanımı, insan Ekolojisi, Sağlığın

ır"-n-u"inou B-eslenmenin Önemi, EpidemiyoıoJide Nedensillik Kavramı, Koruyucu

ttekimlikte EPidemiyoıoji.
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solunum yollannın viral ve Mkterial enfek§İyonlan, İlzamtk, litzamıkcık ve di!ı€r
döküntülü hastaııklar, streptokok enffeksiyonlan ve küzıl, Boğmaca ve kabakulak,
Polİomyeıit, Yenido{ıan sepsisi ve menenjitleri, Difterİ, Enİluenza, Pnödomi, ve
bİonkopnomoniler, Menenjİtler, Tüberküloz, Şalmonellozis, shigellozıs ve koleİa,
Hepatitler, Besin zehir|enmeleİi, Şarbon, Brusellozls, Kuduz, Tetanoz, cinsel temas ile
bulaşan enfeksiyonlaf, Enfeksiyon hastahklan Patolojisi genel, tsakterl enfeksiyonlan
patolojisi. Çocuk ishalIeri, Kemoterapotikler hakkında genel bilgiler, sülfonamidıer,
Paraziter hastalıklann patolojisi, Bağırsak parazitleri, Viraı ha§talıklann patolojisİ, Mantar
hastallklan patolojisi zoooozlar ye.zoonozlarla savaş, Toksoplazmozis, Penisiıinleİ,
spiroket hastatıklan patoıojisı, lmmun sistem Ve hastahklan, sefalo§podnleİ,
T€trasiklin grubu antibiyotikler, Temasla bulaşan hasıallklar Ve bunlarla savaş, sfiliz,
[€pra, Derİnin mantar Ve diğer enfeksiyonlan. Makrotldler ve kloromfenıkol,
Aminoglikozid yaplh antibİyotikler, sıtma, Çeşıtll antibiyotikler, Tüberküloz
tedaVisinde kullanIlan ilaçlar, Antifungal iıaç|ar. Antiprotozoal ilaçlar, Aşılar Ve §erumlarile bağ|şıklama ve tedavi, Enfekslyonlara karşt bağışlklık oluşturan mekanizmalar,
Antimalaryal ilaçlar, Antihelmintik iıaçlar, Antiseptik Ve dezenfektanlar, Aşılar ve Şerumlar,
Antivirütük ilaçlar ve ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar, Perif€rik kan ve kemik ıliği
morfolojisi nemogıobinin yaplst Ve özellikleri, 6ilurubİn metabolizması, Kan hücrelerinin
normal gelişimi ve lenfoid doku morfolojisi, tikopeni Ve reaktlf beyaz hücre
Proliferasyonu, APlastik ve myelofitizlk anemiler, Demir eksikliğl anemisı,
Trombositopeniler, Megoloplastikaneml, tlemolitik anemi ve hemoglobnopatiler,
Ta|ö§emiler, Plhtllaşma mekanizmalan. nemofililer, Dissemine İntravaiküıer,
koagulasyon, Plazma hücfesi diskrozileri, Antianemik ilaçlar, AIuL, KML, KLL, ALL,
Histiositozlar, Antiasitler Ve sindirime yardlmcı ilaçlar, t€nfomalar, Kan gruplan Ve
tranfüzyon reaksiyonlan, BiıimŞel Yöntem, Toplumsal Demografik YapElnın inieÜnmesi,
AlDs Epidemiyolojisİ, tlastaııklann oluşumuna Epidemıyolojık Yaklaşlmlar, salgınlann
ıncelenmesinde kullanılan Epidemiyoıojik yöntemler, Bulaşücü tlastalıklarıa savaş
Y6ntemi, sağlık ve İlastalıtda Ilgili olaylann Betimlenmesi, Akut solunum Yolla;
Enfek§iyonlanyta Savaş, İshalli Hastalıklarla savaş, Türklye'de Bağlşıklama Çallşmalan,Besİn santitasyonu, içme Ve Kullanma Suıan, Ki'rıenme, Atılilar, nnfiksiyon
t|astalıklannda Beslenme, Verem savaşı, Kuduz savaş|. sttİna savaşr.
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Solunum sistemi anatomi, histoloji Ve embriyolojisi, solunum fizyolojisi, Nazal
izyolojisi, NoImal akciger radyolojisi, otonom sinir sistemi, Kanda gazlann taşınması,
soi.,.,ıim sistemi savunnıa fızyolojisi ve akciğerlerin metabolik aktivitesi, Nazal
semptomatoloji, Solunum sistemi enfeksiyonlannda viral etkenler, soıunum sistemi
]nfe'ksiyonlan;da bakteriyel etkenler, Burun ye paranazal sinüs hastaltklan, Farinks,
\azofarinks, Larinks hastaltklan, Larinks semtomatolojisi, Antitussif, esPektoral Ve

,nukolitik iIaçlar, T|?keobronşial hastaltklar, DolaŞım bozukluk|aı,ı Ve metabolik
.]astaııklar, KulaK semPtomatolojisi, Cöğüs hastallklan semptomatolojisi, aöğüs
,rastalüklannda nzik bulgular, Çocukluk çağ| pnomonileri, ı4ikobakterium
iüberkülozis ve atipik mikrobakterilerin bakteriyolojisi, pnomon|er, kronik obsrüktif
]kciğer hastalıktan, iulmoner tromboembolizm, Bronkodilatör ilaçlar, Antikoagulan
laçlir, Tüberküloz, Pnomokonyozlar, asttm bronşitler, Normal olduğu halde patotojik
,ztenim veren yapıla;, antitrombolik ilaçlar, Fibıinolitik ilaçlar, Akciğer tümörleri, plevra

'rastalıklan, Kiıp- pompası, Kardivasküler kontrol m€kanizmalan, Farmakoloji Ve

oksikotoji yönünden sigara, perlferik vazodiatörler, kalbin embriyolojısl, Anatomi ve
ılstolojisi, Dolaşım sistemi muayenesi, Kalp hastallklannda belirti ve fizik bulgulan,
.ormaı kalp rajyoIojisi, kalp sesleri. üfırümıer. konjenltal kalp hastalıklan, siyotonik

l,J
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konJenital kalp hastaltldan, KardiotonIk glikozİtler. Elektrokardiyograflye giİlş, A§ıl.natikkonjenital kalp hastalıklan, Perlkard ha;blıklan, ı,ıiyoı<aio naJtaılıııaiı, ğeü ud;;.{rit..-pro..l blokürleri, tlipolipidemİk ilaçlar. Perikard h;sblıklan, Myokard hastahtrlan, Bitaadımerjik reseptör blokürleri. Polidermik ilaçlaı reriraİo hastahklan, İİy";;hastaııklan, Endokard hastalıklan. Antlanjinal ilaçlar. Hemostatik ilaçlar, n"-uur-jıl|.ş]Romatizmal kalp ha§talıktan, n|!!9skleroz, 6kemlk k€lp tıastaİl,ılan, li"-r"İ Lİphastahklan, kalp yetmezlıği. Arterlal hipertansiyon fizyolojisi, nijertansiyon ve tııpertansirkaıp hastaıığı, Antihipertans|f 
il3ll".r_ r']q.rt lsiyıİn. 

'nalp İipertroİl ;. ;İ;Ç;;;;Damar haştahklan ve Kardiovasküler.tomoiıe.,_ Puümoner- nıie.tin"ıy"n, ıt".prı^ir.i",
şok, Boğulmalar ve zehirıenmeler, oksijen_ tedavisi, semptomimetiır iıuçıu., iır.oıoj.;ikp! 4!i öıım ve yeniden canlandırmj, Anüaritmik lıaiıar, nitm boz;ıdukıan. K;;;ikiıastalık|ar Epidemlyolojisl. Kalp Damar nastahklannda d;;i;;., Kıonık ilastalı]dardaB€slenme.
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Ağüz. Tükruk bezi, Diş eti patolojisİ Özafegus hastalüklan. oiS radyolojİk inceleme
yöntemleri, ParasemPatomimetikler, Kolinesterler, ParasemPatomimetikler, Anti
kollnesterazlar, Özefagus patolojisl, Mide hastallklan, Mide patolojisl, Mide tümörleri,
Özefagus, MIde duodenum radyolojisı, Bakterlyel gastİoenterit yapan etkenlef, viral
gastroenterit yapan etkenler, ince bağırsak patolojısı, arasemptolıtikler, Bağlrsağln
ğnflamatuar hastalı!ılan,Malobsorbsiyon §endromlan, sempatometik İlaçlar,
Katekolaminler, semPtometik ilaçlar, Diğer sempatometik ilaçlar, Katekolamlnler,
Sempatometik İlaçlar. Diğer sempatometik ilaçlar, Kalın bağürsak tıimörleri, Akut kann,
Kalın baEırsak patolojisi, lntestinal sİsıem radyolojisl Akut kann radyolojisi, Karacİğer
fonksiyon testıarı, Kist hidatik, KaracIğer kist hidatiğl, PankJeas, Kist hidatik radyolojisi,
Kİonii hepatitler, siroz. tlepatikler, tlepatomegaliler, Asit, safra kesesI ve yollan
hastalıklan, Safra yollan radyolojisl, Adrenaljik resepsör bloke edİciler, Adrenauik nöron
bloke ediciler, Portal hıpertanslyon, rıepatlk koma, Karaciğer tümörıeri, Pankreas
patolojisi, otonomık ganglionlan etkileyen ilaçlar, t aı,"satif Ve püİgatif ilaçlar. Hıpotalamus
ie hiP;Rz hastallklan patoloji§i, ttipotalamus ve hipofiz hastalıklar. Seller bölgenin
raayoıolisi ve haştaılldannda görülen sistemik değişıkllkler, Endokrin farmakolojisine
gİriş, Tiroia hastalıklan Patotojisi, Tiroid hormonlan sentezı ve tiroıd hastallklan
f,lzyolojisi, Tlroid fonksiyon testleri, hipotroidi, tlipertrold cuatr (Tiroid nodülleri). Tiroid
Ca tlipofiz ön lob hormonlan, Tlriodin hormonıan Ve ilaclar, antitroid hastallklan
radyolojisi, Tlroldler, Paratiroid hastalıklan, Paratiroid hastallklan Patolojisİ, Primer
hlperparatiroIdizm, Tiroid ve paratiroıd hastalıklan radyolojisi, Adrenal gland hastalıklan
patolojisi. Adrenal korteks fonksiyon testlerl. Addison hastallğı. AcTtt Ve
irortikosteroidler, Adrenal korteks fİzyolojisi, Adrenogeniteı Şendrom, cushing hastalığl,
tlİper Ve hİpoaldoseronizm Timus ve ePifiz hastalıklan, Endokİin pankreas hastallklan,
Adıenaı medüııo fizyoPatolojisi ve Feoklomositoma, diyabet kliniği ve test|erı, Pankİeas
ve sürrenal hastalıklarda radyoloji muayene yontemıeri, Androgenler Ve anabolizanlar,
Karbonhidrat metabolizma bozukluğu Ve dlabetes mlllutus, Diabetes insibitus,
tttpoglisemiler, Dİabetin degeneratif komplikasyonlan, Diabetik, Ketoasldoz ve non " ketot
njer5smoıer koma, insülln ve oral antialabetikler. D|abet tedavisI. cis tlastalıklannda
tsLslenme, Şişmanlık, zayıflık, Beslenme, EndemIk cutr Ve Beslenme, Diabet Ve

Beslenme.

.ı9
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Üreme sistemi embriyolojisi Ve anatomisi, Jinekolojide muayene usulleri, Vulva -
vagen Ve serviks hastallklan pato|ojisl, İ|ipotalamus hipoflz over fızyolojisi, Menstruet
siklus bozukluklan, E§trojenler, Projestinler, Uterin kanamalar, Embrio _ ietus gelişimi,
Arnniotik sıvı, oebelikte anne RryoloJisi, Antinatal bakım, Feto - plasental matemal unlt,
oebeıik. Diab€t ve gebelik, Doğum. Pelvik bölgenin radyoıoJik muayene yöntemleİl,
Doğum komplikasyonlan, PuerPerium fizyolojisi. oebelikte RH uyumsuzluğu, cebelikte
hipertansiyon, Trofoblastik hastaltklar Patolojİsi, Trofoblastlk hastalıklar, Vuıva - vagen
hastalıklan, oksıtokslk ilaçlar, prostat hastaı|klan, Testis hastalıklan, servlks hastalüklan,Uterus hastallklan, Düşükler, Kontra§epsiyon, over hastallklan patolojl§i, over
hastallklan, Amenore, Sterİlite. oral kontras€Ptifler, t aktasyon, Pelvık enRamatuar
ha§talıklar, Endometriozis, Adenomyzis, Meme hastalıkıan patolojisi, Meme
hastalıklan, Böbrek Rzyolojisinin temel prensipleri, Üriner semptomatoloji, Konjenital
anomaıiler, B6brek fonk5iyon testleri, Öd€m, Poliuri. Diüretik Ilaçlar, Clomerül hastallklan
patolojisi, Nefrotik sendrom, Akut glomenılonefritler, Kronik glorülonefİıtler, Tubuler
hastaltklann patolojlsi, ilaçlann nefrotosisitesl, RadyoloJik muayene yöntemleri Ve
kulıanllan kontrast maddeler, |nterstisyel hastalıkıar Patolojisi, Ürlner sistemin
nonşpesifik enfekşiyonlan, Ürlner §Istem tüb€rkülozu, Taş hastaııkıan, Ürlner stoz ve
reflüks, Üriner enfeksiyonlan, Çocuklarda üriner sıstem enfeksiyonıan, interstlsyeı, rıefrtt,
Damarsal tlastahklar, Üriner enfeksiyonlann tedavisıne özgü iüaçıar, tıipertansiyon,
Asldoz ve alkoıozlar, Akut böbrek yetmezıiği, sıvl ve elektıoıit dengesi, nsıi»az
dengeşini eıkileyen ılaçlar, Renal osteodistrofIler, Diabetlk nefropatiler, ne;olıtik üremık
sendrom, Mesane ve üretra hastallklan, Böbrek tümörleri, Mesane tümörleri, Üriner
sistemin yer kaplayıcl lezyonlan, Böbrek fonksiyon bozukluğunun etkileri, su veelektrolt dengesl bozuklulülannda kullanllan ilaçlar, Qenitoüııner sistem travmalan,
Benlng prostat hıperplazisl ve prostat ca. Testls tümörlerl, inmemiş testls, cinsel temasla
g€çen hastalıklar, tsöbrek ve idrar yollan hastalıklannda Diet tedavısı, Alle planıama.sı
yöntemleri ve güvenirlilikleri, Ana ölümleri, cebelikte Ve Emzıklilikte beslenme.
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Konjenital anomalıler, Kafa travmalan, sss temel reaksiyon patolojisi, §ss
enfeksiyo; hastalıklan Patolojisi, Radyolojik muayene yÖntemlerİ, KJaniumda patolojik
ve noı;al kalsifikasyo;lar, spinal travmalar, SAtt, Sss degenemtif hastaltklan patolojisi,
sss myelİn hastaltklan, Diskler, intrakfanial tümörler, sss travma|an patolojisi, sss
toksit ve metabolik hastalıklan Patolojisi, SSs farmakolojisine giriş, spina| tümörlef,
periferik sinir hastalıklan cerrahisi, sss tümörleri, tokal anesteziklerin klinik kullanımı,
sss Vasküler hastalıklan patolojisi, PerIferik sinir hastallklan patolojisl, cenel
anesteziklerin famakolojisi, Bilgisayarh tomografi ile beyin ve vertebral kolonun
radyolojisi, Kranial sinirleri, c6z anatomlsl, strabismus, Anestezik premedikasyon,
Atk;llei, serebrovasküler hastalıklar, piramid slstem, Ekştrapramidaı sistem, Affektif
bozukluklar, serebelter sıstem hastal!klan, sss denegeratlf demyeıinize hastallk|ar,
EPilepsi. Barbitüratlar, Diğer hıpnotik ilaçlar. Yüksek seİebral fonksiyonlar, oöz
hireietlerinin nörolojik bozukluklan, Nevrotik bozukluklar, Bilincln oıganik bozukluklan,
Demans, pramidal sistem haslaltklan, Ekstrapiramldal sistem hastahktan, Nörooftalmojık
muayene, N. oPtikus hastahklan, Papilla ödemi, tokal anastezikler, Periferik şİnir
hastalıkıan, organik mental bozukluklan, Madde kulıanıml bozuktuklan, Tranklizanlar,
Nöroeptik İ|açlar, Rehabilitasyon kavramı ve üst nöron hastallklannda tıbbi
rehabiiitasyon, Alt nöron hastalıklannda tıbbi rehabilitasyon, parkinson hastalığınün
farmakoloj:isi, Tıisi}dik anti depresan ilaçlar, vertebral kolonun radyolojisi, periferik sinir
hastalıklannda tübbi rehabilitasyon. Antiepileptikler, ilaç bağtmlığl, Analeptik ilaçlar.
HalIusinojenler, psikiyatriye giriş, Tıbbi etik. Dinamik psikiyatrinın ilkeleri, psikiyatrik

bozukluklann işaret Ve belİrtileri, Normal-Anormal Ve PiŞkoz-Nevroz aynml, Ruhsal
Muayene, Psikiyatrik bozukluklann genel etlyolojisi, Çocuk ruh Şağlığünda temel
kavramlar.

5l
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Dersler

KAs İsKELDT sisreıuı,eni IıER§ KLJRı;Lu

2() ltAYls. ı2 İıAZİRAN r99a

Pratik Teorlk Toplam

Patoloji

Farmakoloji
ortopedl üE Tİavmatololı
Fızlk Tedavı ve Rehabılİtasyon

Nöİoloji

Radyoıoji

İç Ftastalıktan ( Koıdiyoıojı)

Pedlatrl

DeİmatoıoJl

Kadın - Doğum fla§tahklan

ceneı cerrahi

oöğüs Hastahklan

|2
tı
ı9
Iz
6

4

5
5
?
2
l
ı

l4
ıl
l9
l2
6
4
5

3

2

ı
ı

Toplam 76 7a

52

osteoİİrye|it ve artritler, Nörolojik onoP€dik hastalıklar, Romatizmal hastaltkıar ve
sınıflandınlmas|, Romatoid atritis ve rehabilitasyonu, Kas lskelet sisteminin muayene
yontemleri, AsePtik nekİozlaf, Nörolojik ortopedik ha§ıalıklar, orteogenezis,
ossinkasyon, oelişme kusurlan, Periferİk §inir Ve tendon yaralanmalan, seronegatif
artritler, Ankilozan spondiloartJiti§, rehabilitasyonu, Kemlk tümörIeri, ortopedİ Ve
travmatolojiyi ilgilendiren diğer hastalıklar. Pastürel hastalıklaİ, lfunk iytleşmesi,
Dolaşım bozukluklan Ve iskemlk kemik nekİozlan, Eklemlerln enfeksıyöz, Nonenfeksiyoz
hastalıkıan, l{as hastahkıan patolojisi, Raşitlzm, o§teomalazi Ve osteoporoz, santral etldli
kas gevşeticiler, Nöromüsküler kavşağı etklleyen ilaçlar, D€uştan kalça çıkığı, Paratiıoid
disfonksiyonu, Paget hastallğı, narmakoloji laboratuvan, Doğuştan çarpık ayak, Kemığin
tİmöre benzer leryoırlan, Anauezik Ve antlplretik ilaçlar, Kınkla ilgili genel blıgıler, kas
hastallklannda tanı Ve ayıncl tanl yöntemleri, inflamatuar myopaüler, Konjenltal here<titer
myoPatiler, sinir kas Plagünı tutan hastalıldar, cut ha§taltğl, cut tedavisinde kullanılan
iıaçlar, antıdoüar, osleoarlroz, Bel ağnlan ve rehabilitasyonu, Narkotik anauezik
ilaçlar, Yumuşak dokuda ultrasono(İrafik ince|eme, Nonartıküler romatizmalar Ve
rehabiIitasyonu, Narkotik antagoni§t|er, Hikaye aıma, Pediatİide hikaye alma, Qenel
durum, Farmakoloji laboratuvan, Baş boyun mua}€nesi, De.ı Muayenesl, EİŞtremlte
muayenesi, Solunum sistemi muayene§i, Dolaşlm sı§temi muayenesi, Kann muayehesı,
Nörolojik muayene, Ürlner ststem muayenesı, Arroİektaı sistem Ve flziıt muayenesi,
Jinekolojik muayene.
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KADYODİAGNOSTiK DERS PROGRAIUI

3-
4-
,
6.
7-
a_

9-
lo_
l l-
|?-

Akciğer radyolojik muayene
metotlan Ve normal akciğer
radyoIojisi
Nonspesifi k akcığer enfek5iyonlan
Akciğer tüberkülozu
Akciğer kist hidatiği
Akciğer tümörleri
plevra hastaııklan
Kardiovasküler sistem fadyolojisi
oastrointestinal sistem radyolojisi
Özefagus İadyolojisi
ülser
Tümöİ
ince bağlrsak normal radyolojlsi ve
hastaltklan
Kalın bağlrsak norma| radyoıojisi ve
hastalıklan

safra yollan radyolojİsl Ve
hastalıklan
Pankreas radyolojisi
Akut Batln
Kemik
Enfeksiyonlar
Tüm6rıer
Metabolık kemik hastalıklan
Eklem hastahklan
Nonspe§ifik artritler
spesiİik art İtler
ltnklar
Doğum§al kalça çıkıo
üIoradyoloji
üro lithıa.sis
Böbrek ve mesane enfeksiyonlan
Böbrek ve mesane tümörleri
Nö ro radyo loji

ödem
slvl Eı€ktrolit tedavisi
A§it Baz Denge§i
olomeralopaüler
Dı§Pne
Mlde ttastahklan
Kalsıyum Metabolizma§ı ve
tılperparatiroidl
polısitemiler
Arıtmiler
Mİyokarditler
Gut
Malabsorbiyonlar
seronegatİf artltler
ttlpoparatiroidı
cushİng
infektif Endokardit
Karaciğer nonksiyon Testleri Ve
Siroz

|4,

l5_
l6-
|7-
la_
l9-
20-

2,
24-

26-
z7-
2a-

30-

l8-
l9-
zo-
2|-
22-

24-

l3,

iç rıısrıııırr.Anı ANABiLiü DALI DDRs pK(XinA!tr

a) TGorik D€rs rrogramı
l- Romatizmal KaPak ttastaltğt
2- Akut Romatizmal Ateş
5" Diabetiş Mellitus l
4- Böbrek Fonksİyonlan
5- Koroner Arter İ|astalüğü

6_ Arterio Skleroz
7- lnterstİsyel Nefrit
a- Ösefagusllastalıklan
9- Kalp Yetmezliği
lo- perikarditler
t l- Hipo ve tlipertiroidi
l2- Kronik Böbrek Yetmezliği
t 5- KardiomiyoPatller
ı4- Cis Kanaması
t5- İliPertan§iyon
ı6- Siyanoz
l7- Akut BöbreK Yetmezliği

26-

29-
5o_

3|-
3z-
33,
34-

55



c. Ü. Tn, FAKÜLTijsl l997 _ l998 EĞİTİİ\it REHBERİ

35,
56-
37-
5a-
39-
40-
4l-
42-
43-

7-
a-
9-
lo_

DKC
KardiyoJenik şok
Anemilerin slnıflandlnlması
Demir Eksikllği,{nemisi
Portal niPertansiyon Testleri
Megaloblastlk Anemiler
Dializ
Myelofitizik ve Aplastik Anemi
Adıson Ve Primer HiPeI
Aldosteronl2im
?lazma lldcre Diakrazleİi
Lenfoma
skleroderma
kanama Dlatezleri
ImmunoloJlye oiriş
sLE
Hipmolİtik Anemiler
t6§€miıer

Ek§tremite Ve Nabüz
Ürogenital sistem
Nörolojik Muayene
Pratik.

c) semıner frogramr
l- sanlıktar
2- tlematüriler ve idrarda renk

4+
45-
46-
4?-
4a-
49-
5o_
5l-

b) Pratik Ders Programı
ı- İlikaye Alma
2- Cenel görünüm Ve ci|t Muayenesi
5- Baş.Boyun l,enf Muayenesi
4- Kardivasküler sistem Muayenesi
5- solunum sistemi
6- Bahn Muayenesi

l. Muayene Yöntemleri
2. Bronş Astmas!
3. Öksürük, Baıgam
4. KoAn + Korpulmonale
5. Hemoptizi
6. ARDS + solunum Yetmezliğl
7. ?levral Effüz}on
8. PulmonerTromboembeli
9. Akciğer Tüberkülozu
lo. AkciğerRadyolojisi

GÖĞÜS İİASTALIKLABİ DERS PROGRAIİ||

değişlklikleri
pollürıler
ishal v€ Kabızlık
Böbrek Fonksiyon Testleİı
Komalar
Antiogregan, antiogagülan Ve
tıombolitık tedavl
oöğüs ağllan
safra keşesi Ha§talıklan
Ateş Ve s€dimantasyon
Artrit Ve artrauiler
Karaclğer Ve mide tümörıerİ
Kronik t|epatitler
t ökositler, eosinopeni, lökopeni,
Len fopeni, l,enfositoz
Nabız

Lenfadenopaüler

PnömenI
Bron şektazi
Akcığer Absesi
so|unum Fonk§iyon Testleri
Akclğer Kanseri
Paraziter Akciğer İlastahklan
Radyoloji
sarkoldoz, inteİtlsyeı Akciğer
nastahklan
Pnömokonyozlar

+
5_

6-
7-

&
9-
lo_
t ı-
|2-
l3-
IL

l5-
ı6-

lt
l,>

lJ
l4
l5
l6
|7
la.

56

l9
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l-

4-
5-
6_

7-
&
9-
ıo_
ı ı_
|2-
ı}
ı+
l5_
l6-
|?-
ıa_
t9-

30-
5l_

ı_

3-
4-
5_

6_

?.
a-
9_

lo_
ı ı_
l2-

l3-
|4-
l5_
l6_
|7-

Kadtn nayahnın evreleri
Anatomik ve embriyolojik gelişme
Menstruasyon fizyolojisi
Gebelik fizyoloji§l
Doğum öncesi ve sonrasl bahm
Normal doğum
Patolojik doliumlar
Doğum müdahaleleri
Atortuslar
Dlş gebelik
Placenta previa
Dekolman placenter
oebelik ve diabet
oebelik ve kalP hastahkıan
Pelvik infeksiyonlar ve genİtal tbc.

cenitaı organ anomalileri
Peıvik relaksasyonlaİ
Vulva-vagen hastahklan
cerviks hastalıklan

cerrahi hastalarda anemnez
cerrahi infek§lyonlar
şok nzyoPatolojisi
şokta Klinik ve Tedavi
inguinal t|emiler
sıVt - ElektrolIt Dengesi
Asit Baz Dengesi
Yanlk ve Tedavisl l - ll
Kasık Kanalı Patolojileri
Özofagusun Benign tlastalıklan
Özofagus Kanserleri
oastro intestinal sistem Konjenıtal
Anomalileri
Akut Kann
kann Travmalan
Meme Muayenesi
Memenin Benign HastaııKlan
peritonitler

GEıIEL cERRAİıi TEoRiK DDRS PRoGRAIıı|

Tok§emİler
Myoma uteri ve sarcoma uteri
Endometriumun premalign
lezyonlan Endometrlum ca.
over tümörler
infertllite
Erytrobıa§tosis fötalls
Aile planlaması
Amenoreler
Dlsfonksiyonel uterin kanamalar
Tıofo blastık hastahklaı
Amlleyat öncesİ Ve sonmsı baı$m
Prematür Eylem ve EMR
Endometılozıs
sevrlks oelışme Eozuıiluldan
Jtnekolojlk onkoloJIk
prenatal Tanı
JlnekoloJık Endoskopl

Kann içl Abseleri
Akut kolesistit ve Tedavlsl
kronlk kolesistit
]r'leme ı(arsinoması ve Tedavisi
Pankreatitler l - II

PePetık Ülser Fizyopatolojisi
Peptik Üıserin cerrahi Tedavi
iıkeıerl
üst cis kanamalan
post castrektoml sendromlan
ceraahi Dalak tlastalıklan,
Karaciğer KiŞt t|ldatiği, Komli. ve
TedaVlsi
Karaciğer Piyojenik Ap§esi
Karac,ığer Amip ApsesI
Çocuklarda Akut Kann ve
intraabdominal Tümörler
Yara iyileşmesi

ta-
l9-
zo-
z|-

z4-

25-
26-
z7"

51

32-

KADIN - DoĞIJM DERS PKoGRAIur

zo-
2|-
22-

z4-
z>
26-
27-
2a-

50-
3l-

5}
3+
35_

36-
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33-
3+
55.
56_
37-

Tlroldİn Benlgn İ|astalıktan
Portal ttlpenansiyon I - Il
Tıkanma sanlığı I - lI
Kolon Poliplerl
kolon karsinoması

Akut Aİteriyeı oklüz]/ontar
Arterosklerotik Damar tiastaı4iı
venöz tlastallkıan
Torasik dütlet sendromu
VazosPastik Damar tlastalıklan
Kazanılmış İ(alp Hastahıilan (l - ıİ)
plevra tiastalıklan
Mediasten İlastalıklan
perikard tlastaıtktan
Konjenita| Kalp ttaŞtaııklan (l - )

Buİger Hastaltğı

oykü alma
oenel durum, baş-boyun
muayenesı
Göz. KBts muayene§i
Dolaşım slstemi muayenesl
solunum sistemi muayenesl
Nörölojik muayene 1-1ı

Ekstremite Ve Üro- genital sistem
muayenesı
Kann muayenesl
Büyüme4elışme
Akut İoİrıatizmal ateş
Beslenme bozukluklan
slvl-eıektrolıt muayene§l
Beslenme
solumun yollan en feksi}ronıaİl

GöĞü§ KALP - DAIIAR cEnBAİrisi DEBS PR(ıGnAırtr

Tııoid kaısinomalan
Akut Apandist
Anorektal nastalıklar
inta§tinal obstruk§İyonlar
Transplantasyon I - ll

Aİteriüer
Anevdzmaıar
A-V Fı§tİ|ler
Bİonşektazl
Akclğer Ap§€§l
KonJ€nital to beİ Anrtzeİırı
ıtoner Aİter c€nahlsı
Al$ığer c,{,
Travmalar (I - Iı)
Akclğer KisthidatJğı

Malab§orbsiyon s€ndromu
Yenld€an ve pr€matüİenin
6zeıllklerı
Tüb€rküloz ve tüb€İ,hııoz menenJıt
Yenıd€an gaİılıhan
Nutrlsyone| aneİİıııer
hipo-hlperparat foldı
Kan gruplan Ve tra sttzyon
reaksİyonu
D vitamini ve raşıİlan
streptokok en feksı!ıoİııan ve l$aı
tııpotlroıdl
DlaH ve ketoaddo,
ITP
Aşlıar
soliter tümörler

5a-
39-
ArJ-

4l-
42-

l-

3-
4"
,
6-
7-
&
9_

lo-
l t-

l>
|,
|+
l,
l&
17-
l&
ı9-
2G
21-

PDDİATRi DER§ PRoGnAJrıt

,r-

3-
+
5-
6.
,7.

ı7,
l&
l9.
20-
2l.

2,
z+
25-

27-
2a-

a_

9_

ıo-
l l_
|2-
ı5-
|+

la

lr,
i6_
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50_
3l-
3z-
33-
34-
55_
56_
5?-
3a_
59-
40-

Talasemiler
Neonatal resusitasyon
Ansefalitler Ve polİo
Kalp yetmez|iği Ve tedavisi
Akut hepatitler
Nefrotık sendrom
AcN
Juvenil romatoid artrit
Kİonİk hePatit|er

tösemiler-Difterı
Endokarditler-myokarditler
Neonatalmortalite-Yenidoğan
tetanozu
kas hastahklan
Menenjitler
ı'ıetabolik hastahklar
İmmünotoji
immün sistem hastallklan
ltzamlk su çiçeği-Döküntülü
hastalıklar
oenetik
sLE
Akut gastroenteritler
Kalsiyum metabolizması

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

l- Adli bbbın tanımı ve Tarihçe§İ
2- Hekimıerin adli görev

sorumluluklan (Bilirkişilik)
5- Ölüm. Ölüm çeŞitleri Ve agoni
4_ Ölümün erken belirtileri
5- Öıümün qeç b€lirtileri

a- Ölü morluğu,
E ölü katüıüğl,

c- Çürüme
6- Ölünün keşif muayenesi

a- kimlik belirtimi
§ ölüm zamanlnln saptanmasl

7- Adli otopsi
a- Prosedür

47-
4a-
49-
5o-

ADLi TıP DEns PRoGRAM!

E Adll otopsl teknigİ
a- Patolojik öıümler (Anı 6ıüm. Çabuk

ölüm, Kuşkulu ölüm)
9- Asİiksler

a- oenel bilgller
t> /qsı
c- Elle-Bağla boğma
d- suda boğuırıa
e- n ıQma-Tüanrİİa

lo. Yamlar (Adll Tİaı/matğ!oJ])
a. t{esıcl, Keslcı-Delid, Deüci, Keşt(İ-

Ezicl, Etıcl Aİe( Yanlan
b. Kafa Tmvmalan
c- Tmllk Kazası

5l - Çocuktuk çağı akut zehidenmeıer
52- Pıht]laşma melgnizması
55- tlemoRlller
54- Akut böbrek yetmeztİği
5' Febrİı konvülsıyonlaİ
56- PAI'I ve dlğer kollagen doku

hastalıklan
57- Şok
5& Yenİdoğan s€pşisi
59- tıiPoglisemİler
60- Yenidoğan konvülsıyonlar
6l- Asiyonotık kalp hastalıklan
62- Aşl uygulamast
6} intrauteİin enfekslyonıan
64- idrar yolu enfeksiyonlan
65- oRs u}gulamast
66. siyanotik kalp hastatıklan
67- Yenidolian reŞpiratuar distres

sendromu
6& Kronik böbrek yetmezliği
69- Hemolİtık anemiler
70- Peİlkardltler
7l- Sltokinler
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d- yanıltma yaralan
e- Ateşll Sılah Ya|alan
f- Etklu Eylemle ortaya Çlkan^

Yaralanmalann TcY'nln 45b.
Maddesindeki kavramlar
Doğrultusunda Rapor
Düzenlenmesi

g- Yanıklar
h- Eıektiİik Ve Ylldınm Çarpması

ı l- Adli cinekoloji
a€ebeıik Ve Doğum
b{ocuk Düşürme (Krıminal Abortus)
c§teri lizasyon-i nscmi nasyon.TüP

Bebek
ı 2- Çocuk Öıdürme (infantısld)
l3- Ah|aka Karşü Yapılan Şuçlar

l- ırza ceçme
a- Kadınlaİda (rlymen Muayenesi}
L Erkekte (Livata Muayenesi)

ll- lrza Tasaddi
ll I- seksüel saplkltklar

ı4- Adll PŞıkiyatri
l- cezai Ehliyet

Çocuk cerrahisinde muayene ve
tedaVi.
kasık kanalı hastalıkıan
Çocuklarda akut kann
invajnasyon, Dublikasyon, lvlec,kel
dlvertikülü
Çocuklarda özsofagus hasta|ıklan
İlematolojik hastaltklarda cerrahi
glrişimler
Kastk kanalı patolojilerı

çocll( CERRAİlisi TEoRİK DERS PRoGRApıI

a- Küçüklerde cezal Ehlıyet (Farlk
Ve Müyyizıik)

b- Erişkinlerde cezai Ehliyet
lİcY' on 46, 47, 4a. Maddeleri nin
uygulanmas!)

lI- HuKitd Ehliyet
l5- Adlı Toksikoloji

a- cenel Bilgiler
b- Sıkl!k|a Rastlanılan zehirlenmeler

(Karbon Monoksit, Karbondıyoksit,
siyanür. organik Fosfor, Dlger
Metal zehirlenmeler, korroziv
Maddeler, Alkol

c- Toksikolojikolgulann otop§isinde
Patolojik Bulgular ve otoPsıde
Allnmasl oereken Meteryal

l6- t2boratuVar
a- Kan, sperm, Mekonyum

L€kelerinin incelenmesi
L kemik ve t(ıl incelenmesi

ı7- Ölü ııuayenesi ve Adlı otopsi
(Adelet Bakanhğı sivas Adli TıP
Şube ılüdürlüğü ile Bağlantılı
olarak Uygulanacaktır)

oastrointestinal sistem
konjenitalanomaliıeri
intraabdominal tümörler
Konjenital hiperİrofi k pilor stenozu
KonJenital agangliyonik meqakolon
kann duvan defektIeri
Anorektal anomaliler
safra yollannın konjenital
anomalileri

a

5
4

5
6

7

9.

lo
lı
l2
l3
|4

6o
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NüKLEER TlP ANABiLiM DAL| DERS PRoĞRAMI

t. Nükleer radyasyon Rziği
2. Radyofarması
5, Nükleer tıPta kullanllan detek§iyon

cihazlan
4, Radyobiyoloji
5. Radyoimmunoassay(RIA)
6. Kilinik nükleer tıP;

a) Nükleer tlpta tanlsaI uygulamar|

- Kardiyovaskülersistem
santral §ihir sistemi
Endokrin sistem

- castro intestinal sistem
oenito ıiriner sistem

solunum §istemi
iskelet kas sistemi
Tümör görüntüleme
infeksiyon Ve ınRamasyon
tlematoloJik incelemeler

b) Nükteer tlpta tedavi uygulamalan:

- sodyum l - 1.5l ile,

- Meta-iyodobenzılguanidln( t-i 5ı ),

- sodyum fo§fat (32 n
- stronsiyum (89 sr}

- itriyum (9o Y) silikat / sıtrat
kollold tedavlsl

61
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l9s7 - lsga

Döüwu lv EĞiTiM PRoGRA.lt{t STAJ PR(XiRAıtr

staJın Adı

8 Eylül ıe97

14 Kasım l997

l7 Kasım 1997

25 ocak l99a

9 Şübat l99a

17 Nisan 1998

Nüklleİ Tıp -
oqüs Ha6tahldaİı
lç Ha§taliklan

lll lt

Radyolojl
Çocuk cerrahlsi
cenel cerı-ahı

ll lll

Gqğüs - KalP - Dam. clrrahlsl
Pedlabd lll ll IV

Adr TlP
Kadln Dolium lll

A- lo haftalık dönüşümlü stal programının ilk l haftastnda Nükller Tlp ahnacatdır. Daha
sonra Eğrencılel 2 hafta cöğüs ttastalıklan stejrnın ve aİkasından da 7 haftahk iç
tlastalıklan st4ınl alacakıardır.

& lo haftaltk dönüşümlü staj programlnın ilk 2 haftaslnda Radyolojl alınacaktır. Daha
sonra l hafta Çocuk cerrahis steJlnl Ve aİkasrndan da oenel cerrahi staJınt
alacaklardır.

c- cöğüs - Kalp - Damar cerrahisl ı o haftahk dönüşümlü staj Programının ılk ıki
haftaslnda alrnacakt-ır. olirenciler daha şonra pedlatrl staJına alacakıardır.

D- Adli Tıp lo haftaltk dönüşümlü stal programlnın ılk üç haftasında alınacaktır.
Öğrenciler daha sonİa Kadın-Do{ıum st4irnr alacaklardır.

DöüEM lv STAJ BİJTİJIİLEıiıE slNAvLARr

Qöğüs KalP Damar ceİrahısı
oö(iüs Hastalıklan

Çocuk cerrahlsl
Adll TıP
NüktIer T!p

Radyoloji
Qenel cerrahı
Pedlaffi
Kadln Do!İum

iç tlastalıklan

l7 A!ıustos
19 Aliustos
2l Ağustos

24 AğustAs

26 Ağustos

28 Ağustos

5l Ağu§tos

ı Eyıül
2 Eylül
5 Eylül

?azaftesl

Çarşama
cuma
?am.tesl

Çarşamba
cuma
PazAIİ€Si

salı
Çarsamba
Perşembe

t99a
l998
ı99a
l99a
l99a
ı99a
l99a
ı99a
ı99a
l99a

staj §oııu sına!,ıaİr sıaJın son biİ vclveya lkinci gününde aeorlk ve pİatlk olaİak yapıtacaktıİ.

6z

20 Nisan ı998

26 Hazlran l99a

ll
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1997 - l99a EĞiTiM REHBERi
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c. U. TIP FAKULTESI 1997 - l99a EolTlM REtIBERI

ORTOPEDİ VE TBAVMATOLOJI DERS PROGRAMİ

3-

4-

,

6-

7,

a_

l{rnk tanls!, sınıfl andlnlması, Krnk
belirti ve bulgulan, ltünklarda iIk
yardlm ve genel tedavi prensipleri,
ı(lnk iyilişmesi devr€leri Ve
etkileyen faktörler, l(ınk
kompıikasyonlan,
Doğuştan kalça çlkğı.
omuz kuşağl lr]nk ve çll$klan,
Yumuşak doku travmalan

omuz €kleminin patolojileri, omuz
çı}$o, Humerus l(lnklan.

Dirsek eklemi, on kol lçnklan
(eklem içi Ve eklem dlşı kınklar).

El bileğl kınk Ve çlhklan. El ıank Ve

çtkıklan_
Postüreı hastallklaİ, skolyoz.
Üst €hstremite konjenıtal
anomaliıerl. Tortikoılis spine bifida.
Akondroplazi, osteogenezis
imperfacta atropripozıs multiplek§
congenita.

Alt ekstremite kongenital anomiler-
den D. Çarpık ayak, D. coxo Vara,
D. Diz çıkıo, D, Metatarus.

Derinin histopatolojisi
Derinin fizyolojisi.
Elementler Leryonlan
Meteria Medlca-

Mantar hastalıklan.

urtıcaria
Derınin bakteriyel haŞtalıklan
parazlter İlastalıklar
viral Dermatozlar
LeIshmaniasİs

Büllü hastalıktar

ilaç r€aksiyonlan

omurga l(lnk Ve çıl(ıklan, Pelvis
l(ünklan.

Travmatık kalça lürnğı, Femur boyun
ve urokanterik krnklan. cisim ve alt
uç lQnlülan,

Diz y aralaomalan, Menisküs
Frfuklan, Tİbia klnklan, Ayak bileği
ve ayak lunk ve çıkıklan.
Epİfiz hastalıklan_

Poliomİyellt.
c. P, obstitİikal paralizi ve diğeı
nörolojİk hastalıklar.

Perİferlk slnlr, Tendon yal?lanmalan
v. IK ve T. A comp. sendromu.

Kemik Ve eklem enfekslyonlan.
osteoartlküler tü b€rkülozlaı.

Çocuk l$nldan.

kemik tümörleri.

Alçı u}gulamalan.

Amelıyathane pmtik

Röntgen saati + g€nel tekİaİ.

Allerjik Dermatozlar

Liker ruber planus

Behçet, aft

DLE
psorlasls

Akne vulgarıs
Lepra
Deri Tbc.

Derl tümörleri ve prenkanseroz deri
haştahklan.
Veneriyen hastalıklar.

lo_

l l_

|2-

|,
|4-
l5_

|3-

l+
l5_

l6-
|7-

l&
l9-
2o-

z|-

9

l6_

|7-

t&
l9_

2o-

zl-

23-

DERJıIAToLoJi nııriıiıu DALı DEBS PRoGRAM|y

l_

3_

4-

5-

6_

7-

a_

9-

lo-
ı l_

|2-

65

22-
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c. ü. TIP FAIüÜLTESi 1996 " 1997 EĞiTiM REtıBERi

NöRoLoJi ANABiLiM DALI DERS PRoGRAıı!

Perıferık nöropatıler
Myopatiler.

AtakŞıler.

Tremor.

Veİgıto.

Başağnsı.

|. Motor Nöron İlastahliıannda Tlbbi
Rehabililasyon ve Fizik Tedavl
Bel &İnlan
osteoporoz
Fizık Tedavi Ve Rehabllıtasyon
Kavramr

Doğumsal ve Dolium sırasında
cörülen Bozukluklann
Rehabilitasyonu
serebral paralizi (Littele tlastalgı)
Poliomyelıtıs ve Rehabilitasyonu
Paraplejıleİ ve Rehabilitasyonu
Mesane Rehabııitasyönu

Mood Bozukluklan
Nevroük bozukluktar (Ankslyete
boz., Fobik boz., obseslf kompulsif
boz., Konverslyon boz.,somatoform
boz., tlipokondrlazİs, Posttravmatik
stres boz. )

oıgan|k mental bozuliduklaİ.
Alkol Baomlılığı
PsIkofi zyoloJlk bozukluklar

Çocukluk çağı ruhsal bozukluklan,
Acil psikİyaıİl.

cenel tıpta psiklyatri,

7-

a-

9_

lo_

1l-
Iz-

to-
l l-
|2-

|3-

l4_

l5_

l6-
|7-

l2-
l5_

|+
t5_

t6_

|7.
l8_

l9-

FTR DEKS PRO(QRAFI|

Ankilozan spondllıt
Dlğer seronegatif
sPondlloadropatller
Romatoİd Artrit Veryasyonlan ve
JRA
Romatoid Artdt
No narti kü ler Rom all zmalar
Romatızmal tlastalıklann
slnıflandtnlmalan
Akut Eklem Romatızma,sı

nizık Tedavl Ve Rehabilİtasyonda
kullan!lan Tedavi yöntemlerı
(FizıkseI AJanlar)

9-

4-

5-

6

7

a-

PsİKiYATRi DERS KoItlULAxI

l-

3-
1ç

5_

6-

7-

a.
9.

lo-
ı l-

Psikiyatriye girlş, Tarıhçe.
Rtıh sağlığü kavraml.
PsIklyatride sInifl andtrma.
Psikanalİtlk kuram (ruhsal a}glt)

Ruhsal gözlem.

cüdüıemeli daVranlş.
Engelleme, Çatışma, Anksiyete.

Benlİğln savunma düzenekleri,
nasta - ttekim iıişnsı.
Şizofrenlk bozukluklar.
paranoıd bozuktuklar.

66

l- Nöroanatomi Ve ıokalızasyon
2- Nörodlagno§tikyöntemler.

' 
serebrovasküleıhastalıklar.

+ EpilePsi.
5- Koma.

6- Demans.



c. U. TlP FAKULTESI l997 _ l99a EGİTIM REttBERi

KBB ANAEıLIM DAL! DERS PRoGRAM!

3_

4-

5-

6-

K6B muayene yöntemleri.

Dlş kulak yolu hastalıklan.

Akut ve kronik orta kulak
enfeksiyonlan,

iltihabi otojen kompliKasyonlar.

oKE, otoskleroz, Presbiakuzi,
Akustik travma, ototoksisite.

PrelinguistiR dönem işitme kaylplan
ve Kongenital kulak
malformasyonlan.

Denge fİzyoloji§i.

vertijinöz hastalüklan (Menieİe
tlast.. Vertibüler i'leuritis, 6PV.
Temporal kemik frakıürleri,
[^abirentit, Akustik neuroma).

Akut ve kfonik rinitler, Nazal
Polipıer.

cöz anatomisi.

oöz muay€ne yöntemleri,

Refraksiyon kusurlan.

Kapak hastalıldan.

Konjonktiva hastalıKlan.

l,akrimaı drenaj sistem hastalıklan

kornea hastalıklan.

orbita hastalıklan,

Katarakt.

uvea hastalüklan.

, GÖz ANABiLiM DAL| DERS PRoGRAMı

sinüzit Ve komplikasyonlan.

Epi§tak§is Ve septum daviasyonlan,

tarenks hıstalıklan
Trakeostomi.

Nazofarenks hastaııldan (Ad. hiP.,
Anjiofıbrom, Nazofarenk Ca).

orofarenks hastallklan ( A. Ve Kr,.
Tonsillıt, Komplik6syonlan.
Tonsillektomi),
ofal kavİtenln mukozaI lezyonlan.

Tükrük bezi hastalıklan.

Boyunda kltleleİ ve aylncl tanı
ilkeleri.

Fasial paraıizIler.

Makşiılo - Fasial travmalar.

Glokom.

Şaşıllklar.
Travmalar ve göz içi yabancı
ci5imleri.

Dekolman ve göz içı tümörleri.

NörooftalmoloJı

sıstematik hastalıklar Ve göz
bulgulan.

Fundus Distrofileri Ve Dejeneratıf
hastallklar

intrak anial Tümörter

serebrovasküler tlastalıklar

lo_

l l_

|2-

ı3_

ı4-

7

l5-

l6-
l7,
l&

l9-
20-9

l_

3.

4-

6_

7-

9-

lo_

t l_

12-

l5-

|4-

ı5-
l6_

|7 -

3-

NöRoşiRiJRJi ANABiLiM DAL! DERS PRoGRAüI

67

4-

Nörodiagnostik Yöntemler

KiBAS Ve serabral tlernlasyonlar2-



c. ü. TıP FAKüLTESi t997 _ l99a EĞiTiM REİiBERi

5- Kafa Travması

6- spinal Tümörler
7- omurilik Ve kauda ekinanın benign

bashıan

& sPinal Travmalar

9_ Mss'nİn doğumsal ve gelİşimsel
Anomaliteri

l- Üriner sistemin muayene
yöntemleri Ve semptomatoloji -2

2- Üroradyolojl
5- KonJenltal böb.ek anomalilefi -2

+ BPT| + Prostat ca -2
5- oÜs tbc -2

6- Mesane Tümörleri.
7- obstüüksiyon Ve slaz
a- intracrotalkitleler

l- Preoperatifhastadeğerlendırme
2- spinal anestezi
3- Epidural an€stezı

+ Endotİakea|entl]basyon
5- intraoperatıf slvü tedavisl
6- KardiyoPulmonerresüsltasyon
7- oksijen tedavisl
a. intravenözanestezisı

infek§iyon Hastalılilanna giriş Ve
ateş

Antibiyotik kulıanlmtnda dikkat
edilmesi gereken hususlar
Brusellozis

to- Mss'nin infek§lyöz Ve Parazlter
tlasta lt klan

l ı- perifefik sinideıinın cerrahi
hastahklan

l2- stereotaktik Ve Fonkslyonel
NöroşirürJı, &in ve Epilepsi
cerrahisi

ANAsTEziYoLoJİ ANABiLiü{ DALı DERS PRoGRAM|

Kas gevşetıciler

Anestezi komplıkasyonlan
Kan transfüzyonu

inhalasyon anestez|sl

inhalasyon anestezık ajanlan
l,okaı anestezl
suda boğulma Ve zehirlenmeler

Şarbon
AlDs
infektif Endokardit
Atipik pnömonller

Bakteriyel pnömoniler

9-

lo-
l l-
|2-

t5-
|4-

l5-
l6_

9_

lo-
l l-
l2-
|5-

I+
l5-

, inmerrsiyox ııAsTALIKLARI DERs pRoGRApıı

3-

6a

. tjRoLoJi ANABiLiırI DALı DERs pRoGRAIrn

6öbrek Tümörleİl
GÜs Travma -2

Testi§ tümödeıl
cın§€l teİnasla bulaşan ha§tahklar
Taş hastalığı

Nonspesifık En fekslyonlar -2'
ınfertıIite

İnmemiş tesüs

4-

5_

6_

7-

a.



c. ü, T|P FAüoLTEsi 1997 - 1998 ECIT|M REHBERi

9_

ıo-
l ı_
Iz-
l5_
|4-
l5_
t6_

17-
ıa_
l9.
zo-
z|,
zl"

züç

Akut Viral HePatit ]
Akut Viral tiePatit lI
Besin zehirlenmesl
shigellozis
Kolera
selmonalle gestroenterit

intesünal Ve sistemik amobiyozis
Telanoz
Kuduz
sltma
Tifo
Akcğer Ve Akciğer dışı tüberküloz
Akciğer tüberkülozu
Akciğer dışl tüberküloz

Temel bilgiler
Sütüf materyaıleri ve z-plasli
Creftler Ve Flepler
tliPertrofik skar ve keloid
Yara iyileşmesi
Malign deri tümörleri
Hipospadias
Baş - tıoyun embriyolojisi
Dudak - Damak yank|an

Maksillo - fasiyal travmalar
tokal Anestezi
Bası yaİalan

Ritim ve iletim bozuk|uklan
Myokard iskemisi ve lnfaktüsü
Myokard Ve perikard hastalıklan
Erişkinde konjenital kalp
hastalıklan

Antitüberküloid tadavi
Akut bakterij el menenjit
sepsl§
Viral ü§t solunum yolu
İnfekslyonlan
stafilakokslk i nfeksiyonlar
strePtokoksik enfeksiyonlar
Barsak parazitleri

Qiardiasls
Paraziter infek§iyonlan tedavişl
Meteryal alma göndeıTne |e
sonucun yorumu

Çeşltli Vücut slvılannın
mikro biyolojik değerlendiİılmesl

Dlabetik ayak
Yanlklal _I

Yanıklar lI
Konjenltal El Anomalileri -I

Konjenltal eı Anomalileri lI
El cerrahi Anotomisİ -l

El cerrahi Anotomişi lI
Premalign deri lezyonıan
Konjenital servikal Kitleler l
Konjenital servİkal Kitleler -lI

Estetik plastik cerrahi

Kapak hastalüklan
Kardiyak bozukluklarda
tedavl yaklaştmlan

26-

29,
30-
3l-

PLASTiK ve 8EKoNsTRi.ıxrin cnnnrrıi onns PRoGRAıtr

t-

3.
4
5-

6_

7-

a_

9_

ıo_
ı t_

|2-

t5_

|4.
l5-
t6-
17-

la_
l9_
20-
21-

23-

KAKDiYoLoJi DERS PRoGRAİul

l
2

5
4

6

69
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1997 - l99a

DöIEM V Ei.rriJNLEME sINAV TARiiıLEni

a nAziRAN r998

9 ttAziRAN l99a
ıo HAziRAn r99s
l r HAziRAn r99a
ı2 tlAziRAN r99a
ı5 HAziMIi ı99a
ı6 tlAziRAN 1998

ı7 rıAziRAN 199a

ı9 HAzİRAli l99a
22 nAztRAlt r99a

25 ttAziRAN r998
24 nAziRAN ıs98
26 tıAziRAN r99s

NÖRotoJi Anabilim Dalı

AİtEsTEziot oJi Anabıllm Dah

DERMATo1oJİ AnabiIim Dalt

KARDiYot oJi Aİıabİlim Dah

NÖRoşıRÜR.ri Anabtlİm Dalı

PsiKiYATTüi Anabiılm Dalı

n s cERRAtli Anabilim Dah

ÜRotoJİ Anabilim Dalt

K . B. B Anabilim Dall

cöz Anabiıim oaıl

iNnEKsiYoN HASTAuKLARJ Anabilım Dalı
FrR Anabilim Dalı

oRToPEDi Anabilim Dalı

1o
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c, Ü. TIP FAKÜLTe,si l997 - t998 EĞiTiM REt!BERi

Dönem Vl. oniki ay süre ile mezuniyet öncesi internlik (Aile ttekimliğı) eğitİmt
görür. Bir }aılık eğItim süresi içinde internler aşağlda gösterilen klinik dallannda denetim
altında aktif olarak verilen görevlerı yapmakla sorumludurlar.

Başlangıç il Temmuz 1996 Bitiş: 30 tlaziran l997

staj yaDllan bölüm süresi

2ay
2ay
zay
zay
2ay

lay
lay

TopIam 12 ay

ı . AclL cEnRAİtİ
intern doktorlar Acil serviste acil hastalarla bizzat ilgilenirler, Acit servİse gelen

hastaya ilk müdahaleyi yaparlar ve müşahadelerini alrlar. Da^a sonra hastanln İlgili
olduğu servisin konsultasyonuna vakayı takdim ederler. Acil serviste 24 saat sür€ iıe
nöb€t tutarlar. MütakiP 24 saat istirahat ederler- Yİııe iki ayltk stajlan süresince
kendi|erinden Acil tlastallklarıa ilgili en az bir seminer haztrlamalan istenir. Acil cerrahi
stajının l ayı Acil serviste, l ayı cerrahi klinilderinde yapılır.

2 . çoctJt( §AĞL|ĞI vD İlAsTALr[LABr
Bu Anabilİm Dalında intern hekimıer pediatrik acil, intaniye, Yeni doğan servİsi,

Pediatri servisi Ve polıklinik çalışmalanna aktif olarak katılırıar. l6 yaşın altlndaki tüm
acil vakalann iık acil müşahadeleri intemler tarafından ahnır ve konsültan hekime
danışllür. Poliklinikte ve acil serviste yaklaşık olarak bir ay l\adar görev verilir. intemler
aynca servis nöbetİ tutturulur.

Yukanda ki görevleri dıştnda Vaka takdimi, s€minerler Ve konferanslar, Rontgen
ve patoloji toplantllanna katılırlar

3. KADıi! İlAsTALrKLABl vD DoĞurt
iki aylık staj süresinin yaklaşık olarak 5 - 4 haftası poliklinİk çalışması, 5 haftası

serviste aktif olarak hasta bal$mü, l - 2 haftasü da Lravay odasında doğum takibi şeklinde
geçmektedİr.

Klİnik çalışmalan dışlnda nöbetlere kalan internler, seminer haarıama Ve
seminer dinleme, mekale saatine iştirak etme, konsültasyonlar Ve Vaka takdimleİine
katllma gibi görevlerl üstlenirıer.

4. İç ttAsTALıxLAR
internler klinik ve pOliKliniğinde çalışmalara kahlırlar. Aktif olarak Şervis çallşmalan

dışında gece nöb€tine kattlırlar. Makale saati, Vaka takdimi, rontgen Ve patotoji saati,
seminer Ve konferanslara kahltrlar ve gerekirse buralarda aktif olarak görev alırıar-

73

ı. Acil ceİrahi

2. Çocuk sağlüğl Ve hastalüklan

5. Kadın hastalıklan Ve doğum

4. iç hastalıklan

5. lirsal hekimlik

6, PsiHyatri

7- Elektif



c. Ü. TıP FAKÜLTESi t997 _ l99a EoiTiM REHEERi

5. rrRsAL İrDKİrrLh(
tialk sağlı$ Ana Bilım Dalı Başkanlığ denetiminde, intem öğrencIler ıki ay süre lle

kırsal hekimlık stajini yapar. Bu süre zarftnda €renci. bir sağlık ocağlnda kalır. intem
doktorlar;

a)- ocak çalışmalanna katılırıar V€ k€ndilerine Verilmiş olan intemlik dosya§ındakı
progİtııT u uygular.

b) ocak hekimi, bölge başkanı, hastane uzmanlan iıe gerekli konulan tartrşırlar.
c) Devamıı olarak bir sağllk ocağında lglırlar.
d) Bilim dalı öğreüm üyelerl lle tarhşmalara katülırlar, seminerler haarlarlar.
e) ttalk sağl!ğl ile ilgili konularda bir çahşma İTıporu ve araştlrma)a bİlimsel

kurallar çerçeve§Inde ı].az]rlarlar.
D Her hafta sonu saha çalışmalan Ve akad€mık çahşmalara ılışkln konulann

tart!şıldığr Ana Billm Dalı toplantısına l€tlırlar.
g) Adü rİekimlikte ilgiIİ olarak bılgileİi Ve bu arada geçıcı ve kesın rapor yazma}a

öğİenirler.
rİer ıntern doktorun bulunduğu §ağhk ocağlnda a haftahk süİenin sonunda

çalışma sonuçlan soİumlu eğitlm yöneticisine teslim edİlİr. Dosyalar intem hekimin
eğitiminden sorumlu hekİml Ve Anablllm Dalı

Başkanhğınca değerıendirilir.

6. PshüYATfll
Aile hekimliği içİnde l ayhk blr dönemı kapsar. Bu bir aylık staj döneİİünde

intemler klinik nöbetlerine katııırlar. Serviste yapllan Vaka toPlanülan ve hasta
Vlzitlerine kablırlar. Kendileri bizzal hast,,lan İ].az]rlarlar. seminerler h,az. aIlal.
Stajlannın ortalama olarak yansınl pollklinikte ha§ta muayenesi ıle geçlrlrler.

?. DLE[rİr
l aylık bır staj dönemidir. Elektif staj, intem öğr€nciledn ı§tedlği bir dalda

yapabilme}de birlikte ilgilİ Anabılım Dalının ve koordınatörıüğün görüşi alınmaktadıİ.
Elektlf çalışma bütün Ana Bıllm Dallanndan bİrinde yapılabilmekle birlikte,
özellikle aşağüda göŞterilen Anabilim dallanndan birislnde yaPılabilir.

Anesteziyolojı Anabllim Dalü
Dermatoloji Anabilim Dalı
cenel cerrahı Anabilim Dalı
nizİk Tedavi ye Rehabılita§yon
Anabııim Daıı
iç tlastalıklan Anabilim Dalı
K. B. B, Anabllim Dal|
ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim
Dalı
Psikiyatd Anabilim Dalı
Radyodiognosük Anabilim Dalı
nalk Sağllğı Anabilim Dalt
Üroloji Anabılim Daıı
Nöroloji Anabilim Dalü

NöroşirüIji Anabııım Dalı
cöz t|astalıklan Anabilim Dalı
Çocuk sağho Ve tla§tahklan
Anabllİm Dalı
Kadln Flasta!üklan ve D€um
Anabllim Dalı
PatoloJı Anabilim Dalı
oöğüs - Kalp Damar c€rrah|sl
Anablllm Dah
Göğüs tıastalıklan Anabıllm Da|ı
Kıinik Biyokİmya
Kllnik Mikrobiyoloji
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röıi;ııı ı

Amaç
lıtadde ı - Bu yönetmeliğın amact, cumhuriyet Üniversitesıne bağlı Fakülte ve

Y{ıksekokullarda eğİtim, öğreüm ve sınavlarda uyulacak iIkelerl saptamaktır. cumhuriyet
Üniversitesinde uygulanan eğltım, öğretim Ve slnav esaslan 2547 sayfi Yüksekoğıretlm
Kurulu Kanunu ile bu yönetmeılk hükümlerine tabidir.

Kapsam
tttadde 2 . Bu yönetmelik hikümleri. cumhuriyet Üniversitesine bağh Fakü}te ve

Yüksekokullan kapsar. Trp Fakült€sl 'Önlisans Ve Lisan§ F4!ltim, Ögıetim Ve sınav
Yönetmeliği'nde gerekli açık|ama buıunmayan konularda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır,

Tantmlar
ltadde 3 . a) Ön Lisans : oİtaöğİetime dayah en az 4 yanyllllF" bır Progİamt

kapsayan, ara Insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan Veya blr llsans Programının ilk
aşamastnt oıuşturan yü kseköğretim'd ir.

b) Li§an§ : ortaöğretime dayalı en az a yanyılhk ya da ön lisansa dayah en az 4
yanyıllık bir programl kaPsayan yük§€köğretIm'dir.

c) Öğretim süresi Tıp Fakültesİ 6 ytl. Dİş İlekimliği Fakültesi 5 yıl olup. yükŞek
li§ans düzeyindedir.

d) ikinci öğretim, normal öİgün öğretimin bitimini takiben (normal çalışma
saatlerinin bitimi) yapllan öİgün öğretimdir,

BöLiJM lı

Kajnt ve Kabuı
ltadd€ 4 - Üniversiteye kayt Ve kabül İçin aşaodakl koşutlardan birinin

gerçekleşmesi gerekir.
a) Ös'aY tarahndan düzenlenen merkezl sınavda yeterli Puanı almış olmak,
b) Yabanct uyrutdu öğrenciıer için ÖSYM tarafrndan açılan slnavı kazanmış olmak

Ve Türçe yeterlilik sınavınt başardığünl belgelemelç
c) Ön kal,ıtla öğrenci kabulünde yeterli puana sahip olmak,
al) Yatay ve dikey geçış için öngöralen koşullara sahip olmak.

Kayıt İşlemteri
Madde 5 . Kesin kayıt Işıemıeri ÖsYY Ve Rektörlük tarafrndan saptanan belgeler Ve

bellrlenecek esa§lara göre bizz^l öğrencl tarafından yaptınlır. Ancak ka},ıt için gerekli
belg€lerin tamam olması koşuluyla, betgelenmiş bİr engeli olanlann kayıtlan yal§nlan
taraft ndan yapfi nlablılr.
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Yatay ve Dikey Geçişıer
Madde 6 . a) cumhuriyet Üniversitesine baglü öğretim kurumlanna, yatay geçişler,

yürürlükteN 'Yükseköğretim Kurumlan arasında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay
ceçiş Esaslanna ilişkin Yönetmelik' hükümlerine göİe düzentenir. Bu yönetmelik
hükümlerinin uygulanabilmesi için, her fakülte Ve yüksekokul kurulu tarafından
beılrlenen kontenjanlar, en geç ders yıllnln başlamasından en geç üç ay önce Rektörlüğe
bildlrilir.

b) Meslek Yük§ekokulu mezunlannln llsans programlanna kabülü, kayıtlannın hargı
yanyüla yaPacağl ve intibak programlan yürürlükte olan 'Meslek Yüksekokullan
Mezunlannın Lisans Öğrenimlerine Devamlan tlakt$nda Yönetmelik' hüküml€rine göre
yap|llr- Bu konu ile ilgili uygulama esaslan nakültelerin ilgiıl kurullannca belirlenir.

BöLijM ıll
qlitim vc qğür€lim DsaCan
ıladdc 7 . Fakülte V€ YükŞekol(ul|arda, llglli kurullann kara an Ve Rektörlüğün

onayı ile Yüksekfuretim Kurulunun (YÖK) saptayacağı ilkeler çeIçevesinde. 6İ9ün.
yaygln ve açık öğİetim ile heI tüİlü eğitim Ve öğİel,İm yapülabiliİ.

Üniversitenin Açılış Tarihi
Dtadde 8 - cümhüriyet Üniver§itesine bağll fakülte ve yüksekokullarda eğitim -

öEretim her y|l senato'nun belirleyeÇeğl bır tarihte akademik törenle başlar,

Eğıtim vc Öğcıiın Döncmleri
ıladde 9 . Eğitim Ve Eğretim dönemleri, güz yanyllı Ve bahat yan yll! olmak üzere

iki yanyıldan oluşur, tler yan[l, 7o eğitim - öğretim gününden az olmamak üzere her
ders yllı başında Üniversite Senato§u tarahndan belırlenir. cumartesi, pazar ve resmi
tatil günleriyle yan yll sonu, yıl sonu Ve ara stnav dönemleri bu sürenin dışındadlr. Güz
yanIı bitimindeki slnav|ardan sonra eğitim ve öğretime el az bir h.afta ara veriıir. İler
fakülte ve yüksekokul, },ıllük akademik takvimini yetkili kurullannda kararlaştrrarak, o
yülın t-lazlran ayı başlnda Rektörlüğe bildirir. ikjncl ögretim Ve farkll staj gerek§İnimi olan
eğitim - öğretim programlan için ayn akademik takvimler senato karanyla düzenlenebilir,

Dğitim ve Ö!ğpetim süreıeri
ıtadde to . Ögrenciler iki },ılllk ön ll§anŞ Programını dört }ılda, dört Illık lisans

programlnl yedİ ytlda, beş yüılık eğitimprogramın! sekiz ytlda, altı },ıllük eğitım programlnl
da dokuz yllda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduklan
öğretIm kurumundan mezun olabiımek iç|n son sınıf öğrencilerine başansİz oldukıan
bütün dersler için iki ek sınav verilir, Bu sınavlar sonunda başansız ders sayısınt beş
derse indirenıere bu beş ders için üç yanyl ek süre Verİlir. Ek slnavlan aımadan beş derse
kadar baŞansız olan öğrencilere dört yanyl (sınıf geçme esasına göre, öğretim yaptlan
kurumlarda ikı öğretim yıİı) ek süre tanınır. Üç veya da|.a az dersten başanslz olanlara ıse
5lntrslz, başanslz olduklan derslerden açllacak am Ve diğer sınavlara girme hakkü tanünır.

Bunıardan uygulamalı. uygulamast olan ve daha önce alınmamtş dersler dışındakı
derslere devam şartl afanmaz. Açtlacak slnavlara üst üste Veya aralıkll olarak toplam üç
eğitimöğretim yıll hiç girmeyen öğrenci, slnır§lz sınav hak}gndan Vazgeçmiş sayllır ve bu
haktan yararlanamaz. Sınırsrz hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katl$
payl ödemeye devam ederler, ancak stnav hak}(ı dışlndaki diğer öğrencilik haıilanndan
yaraı.lanamazlar ,
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Derslere devam yükümlülükıeİlni yerine geurdikleri halde ytl içi ve )nl sonu sınavyükümlüıülderıni bu maddede b€linilen hükümlere u}gun oıa;k yerlne geürmedikleri
içln öğretım kurumlan İle ılişiğı kesilen haarlık sınıh vJoirinci sınıfta en ai uir oersten,am sınüflarda ise en fazla üç 

_ 
dersten Mşansız olan öğrencıleİ€ üç ytl içınde

kullanacaklan üç sınav hakh veıilir. slnav hakı{ veıilenler yıi içl veya yıı-sjnu sınavi
olduğuna balüılmaksıan başvurmalan halinde Fakülte/ yrksekokulu; hlr öğretim ylı
başında açacağı sınavlara aıınldar. sınavlann sonunda §orumlu olduklan tım oerşürı
başaranlar öğrenimlerlne kaldlklan yerden deyam ederler. Bu durumda olan öğrencllerın
slnav|ara gırdikleri süre, öğretim §üreslnden sayılmaz. Bu sınavlara katılan -öğrenciler
öğrenclllk haklanndan hıç bir şekilde yararlanamazlar.

Öğretİm Diti
ıladd€ lı- Üniversitede dersler Türkçe olarak verilir. Ancak dıl ve edebiyatıaıta

ilglli bölüm ve anabilim dallannda dersler, gerekli gdrüldüğıi ölçüde ilglli yabantı dille
verilebllir.

ö6,retım ıİrimi
üadde l2- Üniversitede der§l€r kuramsal velveya u)ğuıamalı olarak yüİütülür.

Öğretim birimİ kredidir. Bir yanplda, haftallk oers- proğiamında yer alan kuİamsal
derslerin her saati ı kredı, laboratuvar, problem çözümü amzı çilışmalan, bitirme
ödevi/tezl proje gıbi uygulamah ça|ışmalann 2 saati t kredi olarak de!ıerl;ndiıilir. Bir derşhem kuramsal, hem de uygulamalı çallşmayl ıçeriyorsa, bu ik| tür çaltşma için
hesaplanacak kredilerin toplaml, o_ dersin kredi§ini oıuşturur. Toplam mezuntyet
kredl,ı onlisans programl için 64, Lisans programlan İçin l28'den az olmama( üzere her
fakülte Ve yüksekokulun yetkilİ kurullannca belirlenir.

/^8

BÖLÜürı ry

Öğencİ statüıeri
ıladde t3 a) Üniversitede tam zamanlt öğfencilİk esasİr. Bunun İçln ğrencininson sınıflar ha.iç an az ı2 kredilik derş almasl gerekir. Bir öğrencinin haftadi devam

edeceği de_rslerin toplamü 52 saati geçemez. serfıtlka dersleri bu sınır|amanın dlşındadır.
b) Öğrencİler hef yanyıl/yl başında öncelikle geçen ytllarda başansız olduklan

derslere, daha sonra danüşmanln önerlıerini göz önüne alaraç o yanytlda^llda açllmıŞ
ön koşulu olmayan ya da ön koşulu sağlanmüş derşlere ka)nt yaptınrlir. Öğrencü ırayıtıl
bulunduğu ya da intibak ettirildİği sınlfün üstündeki sınlflardan ders aiamaz. Ders
kayıtlannln ve gerekli görülen diğer belgelerin kayıt haftası İçinde ilgllı yeriere tesllm
edIlmesi zorunludur.

c) Ders kaydını belirlenen tarihte yaptlrmamış öğrenci, mazeretl ılglll Yonetlm
kuru|unca k€bul edıldiği takdırde, yanyılln ilk hafta$ içinde ders kaydını yağtırablllr. Bu
süre içınde de kaydını yenilemeyen öğrencl blr defaya mahsus olmai üzeĞ üunu lzleyen
IaTy]/yılın_ başında kaydınü yeniler. Aksı halde. öğrencinin üniverslte ile ilişiği kesillr,"bu
hak öğrenim süresi içinde bir defadan fazla kullanılamaz. Bu şekilde ııayĞaiıen sare,
ölirenim §üresİnden sayıtır. Kayıt yenileme lşlemlerinin tümünden öğrenci irumludur.

özel öğe nci
ltladde ı4 -En az lise mezunu olup, beıirli konularda bılgilerinı arttırmak ısteyenıer,ders sorumlusu ve ılgili birim yönet|cl§lnln u}gun görüşü ve yönetim kurulunun karan
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iıe, her yanyılda ençok iki der§e özel öğrenci olarak giİebilirler. Bu öğrencilere, not, kİedl
ve dlploma verilmez; ancak lstendlğl takdlrde izledİği derşıeri belırten bir belge veİılebıılr.

Dcr3ler
üaddc lğ-a) Dersler, blr yanyıl^rl süreli olarak düzenlenir. Fakült€ Ve yüksek

okul kurullan, Yükseköğretİm Kurulu taraftndan her yüı lçın saptanan dersler€ ve
belirlenen llkelere göre, prograımlanna koyacaklan ders ve u}guıamalan, aynca haftaıık
programa bağıanıp süreklİ okutulacak der§lerle uygulaİna Ve stajlarla llgİIi düzenl€melerl
yapar. Bunun dışında dersler içın ayn ön koşul belirlenmesi yöneıgelerle düzenlenır.

b) Bir ögİenci almış olduğu herhangi bir meslekı s€çmeli dersten başansız olduğu
takdırde. isterse bunu izleyen yııda ilgili yön€tim kurulu karanyla başka bir seçmeıI ders
aıabııir.

c) tjsans programlannda her ö!i,İenci, bir bitirme odevlftezi yapaL bu ödevftez
kapsamtnda mesleki temel bııgilerden bir yeterlillk $navına tabi tutulur. Bftırme
ö<livi/tezt ve yeteİ|ilik sınavı uygulama esaslannl düzenleyen yöneıge ÜnIverslte
senatosu tarafr ndan haaılanır.

Danışmaıiar
nhddi ı6 - Ögrencilere. eğltim, öğretim Ve dlğer konularda karşılaşacatılan

sorunlann çozümünde yardımct olmak üzere. ders yılı başlamadan önce bölüm/Program
akademİk kurulunca, akademik kurullan oluşmayan birimlerde Yönetjm Kurulunca bır
danışman görevlendiriıir.

Danlşmanlann görevlerine ilişNn iIkeler, Fakülte V€ Yülrs€kokuI kurullannca aynca
belirlenir. Danışmanlar öğrencılerle her yanyılda en az iki toplantı yapar.

Devam zoruıııtduğu ve Derı Tehan
lıtadde t 7 -a) tler öğrenci, kuramsal derslerin en az cl6 7o'loe, u)ğulamalann en az

(,/o 8o'ıne kahlmak zorundadır. Bu koşulu yerİne getirmeyen öğrencl, o dersin yanFl /
ytlŞonu stnavına giremez. Kuramsal ve u}ğulamalı kısımlan aynlmayan dersler, devam
zorunluluğu açtsrndan kuramsal dersıer gibi değerlendirııIr. Ancak folklor, sPortlf,
kültürel. bılimsel etkinllkleİ gibi alanlarda üniversiteyi temslı eden milli tat$mlann sportlf
mu§abakalanna. haarllk çalışmalanna katılan öğrencilerin görevıi olduklan süre bu
koşulun dlşlnda tutulur.

Ders sorumlulan ad okuyarak, ımza toplayarak ya da blr başka yöntemle, her ders
için yoklama yapar. Bu yotdamalar en az iki yıl saklanır.

b) Sağhk raPoru sunulmasl ya da herhangi bİr başka mazeret belirtİlmesı devam
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz

c) Aşağıdaki durumlarda öğrenci dersi t€krarıanır.
ı- Devamsızhk,
2- Ara sınav ortalamastnln 50'den düşük olması,
5- oenel slnav notunun so'den ya da ders Mşan notunun 6o'dan düşük olmasl.
( l) Ve (2) durumlarda ders devam ve açılacak ara Şınavlara kat]lmak zorunludur. (3)

durumunda devam Ve aıtt slnava katılmak öğrencinin i§teğıne bağlıdır. Ara sınava
kaİlmayan öğrencinin önceki yanyıı^,ılda aldığü ara slnav notlan geçeİlİdir.

lzinler ve Kalnt Dondıırma
ıtadde ı8 - Yükseköğrenim Kurulunun a5.56.5o5 sayılt karan ile belimenen haklı

ve geçerli nedenler sebeblyle öğrenime devam edemeyecek öğrenciler, yanyılın ilk döİt
haftası içinde başVurduklan takdirde, ilgili Fakülte ve Yüksekokul yönetim kurulunca
blr Veya lki yan}nl izinli sayülabllirler, Ögrencinin daha önceden kabut edilebilir haklı ve
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geçerli nedeni devam ediyorsa, ilgili yönetim kurulunca tekİar izIn VerilebiliD ancak bu
izın, üst üste itd defadan fazla olafiaz, öğrencinin mazereti nedeniyle izinli olduğu bu
süreler, eğitim - öğretim süresine dahiI edilmez,

sınar,lar : ortak İlüıaimıer
ırladde l9- sınavlar ara, yanyıl/ytl sonu )eterlilik ve ek stnav olmak üzere dört

türdür. Bu srnavlar yazlll, sözlü veya lıem yaalı hem sözlü Velveya uygulamalı olarak
yapılablıir, itgiıi dekanıık veya yüksekokul müdürlüğünce u}gun görüıen genel (final) Ve
ek stnav tarihleri ile ilgilİ bölümlerce slnavlardan efl az bir hafta önce iİan edilir. oerekll
hatlerde ilgili yönetim kurulu karan lle cumartesi ve ?azar günleri de ders Ve sınav
yapabilir.

6eden eğitimi ve güzel sanatlar dersi için ara slnav Ve genel stnav yapllmaz. Başan
durumu öğrencinin yıl içindeki etkinli}derine göre belirlenif.

Öqrenciler sınava ilan edilen gün, saat Ve yefde girmek Ve kimlİk b€lgeleri ile
istenilecek başka belgeleri yanlannda bulundurmak zorundadlrlar. Ara sınavlna Ve genel
5lnava girme hak}Unı elde ettiği halde haklı ve geçerli nedenlerıe bu stnava
girmeyenlerden mazeretlerİ ilgili y6netİm kurullannca kabul edilenler, ara sınav haklannı
aynl yaı]yl içinde ilgili dekanlıK. yüksekokul müdürlüğü veya bölüm/Program
başkanlığlnca belirlenen gün, yer Ve saatte, yanyıl/},ılsonu sınav haklannl da
mazeretlerinin bitiminı izleyen o dersin stnavın!n açıldığı ilk yanyl/r1l sonu slnaV
döneminde kullanırlar.

Yazılü sınav evraklan en az iki },ıl saklanır.
a) Ara sınav: tler ders için, en az iki ara sınav yaptltr. Ayn ders niteliğindeki proje

bitirme ödevi/tez, laboratuvar, atölye Ve benzeri çatışmalannın yanyıl için
değerlendirmeleri ara slnav yerine geçebilir. Ara slnavlar, ilgili Yönetim Kurullannca
belir|enir.

b) G€ncı Sİnav (Final srnau) | Bir der§in genel sınavl o derŞin tamamladığı
yanyll veya ytl sonunda yapılır. cenel sınava girebilmek için devam şartrnın yerine
getirilmesi uygulamalardan başanlı olunmasl ve ara stnav not ortalamasl en az 50 olmaŞl
zorunludur.

c) Dk sınav: Önlisans programlannda dört, lisans programlannda da yedi yıllık
süre sonunda mezun olmayan öğrencilere, dilekçeyle başVurmalan halinde, İlgili yönetlm
kurulu karanyla, bu Yönetmeıiğin lo'cu maddesi kapsam ve koşullannda, sınav hakkl
verilir.

Öğrenciler ek sınav haklannı, önlisans içİn dört, lisans için yedi ylhk öğrenim
sürelerini tamamladlklan yan},ıh/yılü izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemıerinde
kullanırlar, Ek sınav haklannı kullanma durumunda olan öğrencıler program yaptüIamazlar
Ve slnav hak}u d!şlnda öğrencilik haklanndan yararlanamazlar. Ancak öğrenci katkü
paylannı ödemeye devam ederter. Ek sınav lraklannı belirl€nen gün, saat Ve yerde
kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerde ek sınav koşullannln na§ıl yerlne
getirileceği İlgili yönetim kurulunca belirlenİr.

Önlisans düzeyinde iki },ıllık, lisans düzeyinde dört yı|hk öğrenim sürelerini
tamamladlktan sonra, mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçeyle
başvurmalan halinde, ilgill yönetim kurulu karar].yla, bu tek dersin genel sınavrna, dersin
açılıp açılmadığına balolmakstan, bu duruma geldikleri yanyllı izleyen İlk genel sınav
dönenıinde girebtlirler. Bu haklQ her öğrenci bir kez kullanabılIr.

Bo
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Ders Başan Notu
t|tadde 20 a) Ders başan notu, T)P ve Dış ttekimliği Fakültesi dışındakı Fakülte ve

Yüksekokulıarda, ara slnav not ortalamast 0/o 5o'si ile yanyıl/yül sonu slnav notunun o/o

5o'i toplanarak hesaPlanır. Ancak ara sınav not ortalamasünın en az 50 olması ve
ytny|l/yjl sonu sünavlndan eo az 30 olmak zorun|udur. isteyen fakülte ve yüksek okullar
yanyıl/yllŞonu notunu kendi yönergeleri ile daha yüksek tutabilirler.

b) Yanyül/ yıl sonu slnayı sonunda bir dersten başanlı şayılmak için, bu şekilde
hesaplanan notun, en az 60 olması gerekir.

Notlaı D€receleri
tlıadde 2ı a) Ders başan notlan, loo üzerinden verilir. Ders başan notunun kesirll

çıkma$ halinde, notun buçuk Ve fazlalan üst, daha küçükleri alt tam sa},ıya tamam|anır.
Notlar istenıldiğinde aşağtdaki çızelgeye uygun biçimde derecelerle de ifade edİlebir.

NoT DEREcESl ANLAMI

a5 _1oo

70_a4
60-69
o_59

b) Bır yanytl/}ılln normal ders yükünü 8089 ders başan notu onalamasıyla
tamamlayan öğrencİler dönem onur öğrenclsi, 90 ve üstünde ders başan notu
ortalamaiıyla tamamlayan öğr€ncieI yüksek onur öğrencisi sayl|lrlar. Bu öğrencllerin
listesi her yanyıl/yrl sonunda ilan edilİr, Üniversite Yönetim Kurulu Karanyla bu ögrencile[
ödüllendirilebiıir.

Pekiyi
iyi
orta
zaylİ

oeçer
oeçer
oeçer
ceçmez

Derg Puaıııan ve Akad€mik ortalama
|laddc 22 - Bir dersin Kfedisi ile dersten alınan notun çarpıml, o dersin puanınü

verir. Ögrencinin Fakülte ya da YükseKokula kayıt yaPtırma§ından itibaren aldlğı Ve
başardıği tüm derslerin puanlanntn toplamt, toplam kİedi miktanna bölünerek 'akademik
başan ortalaması' hesaplanır. Bölme işlemi, vlıgülden sonm iki basamak yürütülerek
yapılır.

§ınav sonuçıanna ltİİaz
litadde 23 - Ögrenci sınav sonuçlan haklundakl yazll| iIiraa sonuçlann ilanından

sonra en geç 7 gün içinde ilgiıi blrime (6ölüm Başkanı/Pogram sorumlusu/Koordinatör)
yapabilir. Bu itiraz, ders sorumluŞuna iletilir; maddi hata Varsa gerekli not düzeltilmes|
yaPılır.

Kayıt sılıne
Madd€ 24 -Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek FaKülte ve Yüksekokulla

iliŞkisi kesilir.
- Ek süreler sonunda öğrenimin tamamlanmasü Veya tamamlanamayacağlnln

kesinlikle anlaşllması durumunda,
- Fakülte ve Yüksekokullardan çıkarma cezası alma durumunda,
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- İldncl öğreüme devarn ed€n öğüİtncIlerln lklncl öğetim kEtı$ palnn! bır ay
çerlsınde ödememe durumunda,

- Bu yönetmeııİin l5 c hüküml€rlhe göre beliİtenen kayİt yenileme koşulunu yeİlne

]etlrmeme durumunda.
- Öğrcnclnln kaydının sılınmes|nl yazııı olamk lstenmeoı ve,
- Hiaitık stnıfr uyguıanan pİogramlaİda başan§ız oıan öğİenclleİln ılışığl -tlazırlık

Sının Yöneıgesıde" beıirlenen e§a§lam göre,
Yükseköliİetim Kurulunun a5\36\36ğ sıyııı karanyıa ha]ülı ve geçedl nedenıede

rayıdı slllnme durumuna düşenledn haklan saıilı tutuıur. Bunı6İa, yönetmQllğln b6şan ve
]evam koşullanna aıt hükümlerini yeİlne getlİmek üzere. gereklİ şüİt veİltır. iıışıliı
üesııme durumunda bulunan ğğ,renciierln llstesl öğencl herr Daire Başkanııonca, ılgıll
'akilt€ Dekanlıo ve Yüks€kokuı Müdortüğüne bıldirlİr.

DbioıDdr
adde 2r -Fakolte ve Yül§dfokullar tarahndan verlıecec( dİpıoıİıalaİ, 6zet ışargüer,

renkler konmak ve İnvan b€ıi.knek kaydıyla ön lısanŞ ve lisan§ düzeyinde, cumhurlyet
Ünlveışltesınln bütün kurumlannda müşterek olmaR üze]E düzenlenir.

Dlplomalann Ön Yüzünde;
- Öğrenclnln adı Ve soyadı, dlploma tarihı ve nurEıIzısl,
- Ön llsans ve llsans düzeyınde b6lümü, lısans daıı ve ünvanı,
- Faküıtelerde Dekan ve Reİtörün, Yüı§ekokuIıaİda ]rlüdür ve ReKöriın (Faküİteıere

54ılt Yüks€kokultaİda Müdür, Dekan ve R€ldörün) imzalan butunur. DıPlomaya m€zunlyet
derecesı yaalmaz.

DıPıomanln Aİka Yüzündej
- Öogum yeıl ve tafıhl, Mba adı, fakülte numarası, uyruğu gibi, öğİenci kımlığıyle

ilgllı bııgılef ye. ahr.- --oıpıo-uı.r ğlrencinln mezun oıduğu tarlhten itibaren en geç l yıl !çlnde
cüzenlenır,

- Dtplomalar seri numarztsl ile Ünıveİ§ıte senatosunun tesblt ettıği şekııde haarlanır
Ve soğuk danıga lle mühürtenır. Diplomalar haarlanlncaya kadar öğrenciye, lstediğl
.-ak<llrrle Ögrenci işleri Daire Başkanl!$nca tf.azvlal!,aı ilgili Dekan veya Yüks€kokul
üüdüİünün lmzasını taşıyan bıf 'Çıkış B€ıgesi' imza karşıl4! elden Verilebllır-

Tıp nakültesl dışlnda Fakult€ ve Yüksekokullarda, mezuniyet tarihi, sınavıann/
.ınurın 

-bltı-lrrln 
ertesi günü olarak b€llalenlr. Tıp Fakültesi ile staj gerektlren meslek

yüksekol(ullannda ise staj bİtlmini Irey€n gün mezunıyet tarihldlr.
DlPlomalar öğrencinin kendıslne veya noterden vekalet Verdıği kişiye verİlen geçici

mezunlyet belgesl iie değiştirilmek suıetı ı|e imza kaışılıo elden verilir. Dıploma bIr kez
veılılr. irayueaiımesi halinde, diploma yeıine geçmek üzere, zayilnden dolayı verlldIği
belIrtllerei, 25. maddedeki bilgi Ve imzaıan taşlyan blr belge düzenıenir.

sertıfaıalar
tİadde 26 . nakülte ve Yüks€kokulıar Rektorlük ona},ıyla, uzun/l(ısa süreli kurslar

cl]zenteye bılır. Bu kurslann blümlnde, verııen eğlümi belırten Ve dlplomalardakl bilgl Ve
imzalan taştyan Ş€İtıİikalar Verilebllıİ.

a2
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BöLİJıu v

üüd.27 - Bu yönetmelitr cumhuriyet Ünlversıt€sı senaİo§unun 2/? /|997 larihli
toPıantısı nda gorüşülerek kabul edilmiştlr,

lbdde 28 - t t.3. 1995 laI1^ ve 2|5zl sayııı Resİni oazete'de ya)4mıanan
.cumhuriyet ÜnIversitesi Önlisans ve Llsans E{iittİıi _ Ögetimi Ve sınav YÖnetİnelığı,
yürürıükİen kaIdınlmrştır.

lııadde 29 . cumhurlyet Ünlversitesl Tıp Fakültesı eliıtlm - öğreüm Ve $navlarda
uyulacak esaslan hazır|ayacağı ayn bır yönetmelİk belıİler.

Geçici ü.dde ı, Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiliül tarihıen önce devamt alrnmrş

<|ersIer için uım slnav ortaıamasının 50 olma§ı ve devam koşulu aİanmaz. Bu ö "grencil€rin

genel sınav notlan başan notu olarak değeİıendirilir.

Geçiciıladdc2.BuyÖnetmeltğlnyürünüğügırdığltaİlhtemezunıyetiçıntekdersi
kalmış öğrenciler, eğitim - öğretımın başlamasınt lzleye,\, z ay lçınde t€k ders sınavlna
ahnlr. Bu;navdan 50 ve izeİlnde not alan 6ğrencı başanlı sayılıI,

ıtadd€ 5o - Bu yöneİİneıik 1997 - l99a egltım - ö!ğİğİm yıh başından İtiMİen
yürürlüğe gırer ve yürüıtüğe gJİdiği tarihten itibaren tüm öğrencile[i kapsar,

itadde 3ı -Bu yönetmeltk hükümlerini cumhuriyet Üniversiteşı Rektöru yürütür,
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Amaç
Madd€ t. Bu Yönetmeliğin amacı Cumhuriyet Üniversitesl Tüp Fakültesi

öğrencil€rınin öğretim düzeyi, kabul ve çlkanlma şartlan, eğitim süresi, derjlere devam,
§ınavlann açülmas| V_e değerlendirilmesini bir bütünlük içinde sağlamaktır.
.. üadda 2. oğrenciler bu yönetmelikte belirtilm€miş konularda .cumhuriyet
Üniversitesi qıitm - Öğretım ve sınav Yönetmelİği. ne tabi<tirler.

DeYam zoru]ıluğu ye llaıarct Jlnaylaİı
ıladd€ 3,a) Derslere devam zorunludur. Dönem l, Il ve lllte teorik dersleİin 0,6

3o'undan fazlaslna mazerelli ya da mazeretsiz olaIa( devam etmeyen öğrenci. o ders
kurulunun sınavına giremez ve F l notu alır. kabul edilmiş bir mazeiti nedeni ile
devam§ızllk slnlnnl aşmlş olan ögrencilerle (yanlızca bir deİs kurulu içln ) şınava girme
hakkl verilir-

b)pratik çallşmalarda ve stajıarda devamslzllk % 2o'yi geçmedlği taktirde, öğr€nci
devamslz olduğu süre kadar teIan çallşmasü yaPmak kaydıyla, o ders kurulunun lratiıslna,,na veya staj sonu sınavına girebıliı. Telari çallşmalan ilgili anabilim d;hnln
belirlediği gün ve saatlerde yaplltr. Qeçerli bir mazareti olşun veya olmasın pratik
çaılşmalan veya staj ıüresince devam9zlık süresi 9.6 2o'yi aşanlar o deıs kurulunun bratikslnaVtna veya staj §onu stnavüna allnmazlar. stajlar tam gün ür€rinden <ieğerlen<ilıilii.

c) Dönem l, ll ve tll'te slnlfta halan öğrenciler, kaldıklan yll h;rhangi bıf ders
kurulunda devamsızlık ,tnlnn! aşmlş i§elel devarn ız olduklan ders kurullanna devam
etmek zorundadlrlar. xaldıklan ),ı| hiç bir ders kurulunda devamslzlık sınlnnl a§imaınış
olanıar İçin, kaıdlklan ,nlft tekıar ederken devam zorunıuluğu yoktur. Bu ourumoaıi
öğrenciİer yalnızca d€rs kurLılu slnavIanna girerler.

d) sınavın yaplldüğı gün geçerli Veya belgeli bir mazaretl nedeniyle sınava
glrem€yen öğrenciler için mazeretleri fakülte yönetim kurulunca kabul edıırrlek şartıyla'Mazaret sınavt' yapıltr.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğtim - Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

lr{otıar ve D€ğerI QndirrDc
ltadd€ 4 . a)oeçmez not|ar
Fl = Mazeretsiz devamslz, Dön€m l, Il Ve lll'te Fı alan öğrenct doğrudan §ınıfta

kallr. Dönem IV, v ve Vl'da stqiı tekrar eder.
F2 _ S|nava girme haklQ olduğu halde sınava girmedi. (Puant = o)
F5 = sın2yu n1.;, oe başan§ız olanlar (puanl = o - 59 aras0
F4 = MazeretlI geçmez (mazeret slnavtna girer)
b)oeçer notlar
A = Pekiyi (puanı = 90 - too)
B = Iyi (puanı = 70 - a9)
c = orta (puanl = 60 - 69)

sınavlar rrc Notıarın İlesaplanmaşı
Madde 8 . a) Dönem I, II Ve lll'de
i. Dönem l, ll Ve III'de derseler, değİşik bilim daılannın oluşturduğu 'Ders Kurullan"

,eklinde yapllır. Her ders kurulunun sonunda bir sünav yaplllr. oeçme notu 6o'tır.
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ii. Bir Veya daha fazla ders Kurulunun yıl içindeld, ders kurulu sınavında başansız
olan Öğrencileiiçın başansız oıduklan ders kurullan için yıl sonu $navı açllrr. Bu sınavda
da başinlı oüamayan öğrenciler, bir tek de§ kurulundan kalmış olsalar dahl, o dönemin
bütün ders kurullanndan sorumludurlal

lii. Bütünleme stnavlan Fakülte yöneüm kurulunun te§bit edeceği tarlhlerde yapllür.

Her ders kurulunun bütünleme sınavı birer gün ara İle yapühr.

iV,DerskurulunotununteŞbıünde,derskurulunuoluşturanderslerinbarajlan
dlkkate alünır. Bir ders kurulunda süre§i 9 saatI aşan her dersin kendi baraJi vaıdır. süresl
9 saat veya daha az olan deısler birleştirilmek suretiyle bjr baraj oluşturulur. Baıaj Şının c,6

so'<ıir. Bir dersten bareiın altünda puan ahnması halinde, alınan not ile baraj nollı
arastndaki fark toplam puandan düşülür.

b)Dönem tV ve V'te
ı. sınavlar, teoİlk (yaaI ya da sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) Ve pratjR (yazlı ya

da sözlü, ya da hem yaah hem sözlü) olarak yapılır.
oereııinaııeroepraükslnavyapllmayabılir.PratikveteoİlkslnavlaranabIıım

dalındaki ders veİen 6ğretim üyesi ve görevıllerinin kaülması ile yaplllr,
staj sınayında bo ve daha yukan puan alanlar başanıı sa},ılır, staj notunun

belirlenmisinde, öğrencinin staj süresindekı çahşmalan, hal ve hareketleri de dıklrate
alınlr.

li. staj Bütünlem€ sınavlan
ooneiı v öğrenclleri İçin İlazimn ayında, dönem IV öğrencileri içın_ stajlann

bltimlnden en az ?-gtın sonra başlamak üzere Fakülte yonetim kurulunun tesbıt edeceğl
tarihlerde bütünleme sınavı açüllr. Bir üst sınıfa gecikmeli geçen (dönemini normaı
süresinde tamamlayamayan) öğr€nciler de bu sünava girerler, Bu öğrencİler geri kalan
derslerinin bütünleme slnauna o slnthn tüm sİajlannı tamamlamak şarh ile kaldlklan
dersin ilk staj sonu §lnavında girerler.

Bütünleme sınavlannda başanh olamayan oğrenciler, süreleri elverdiliİ süİece
staj|annı tekrar eder|er Ve sınavlarüna gireİler. Başanlı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir
üşt döneme devam ederler.

c)Dönem VI'da
Dönem VI'da sınav yoktur. Aile tıeklmlıği olarak adlandlnlan bu dönemde

öğrencilerin başansl, çalıştıklan her anablllm daıındakİ pollklinıK, klinik Ve §aha

ç;ıışmalanndaki gayretlerl, kahldılilan §emınerlerdeki ilglleri göz 6nüne alınarak başanlı _

başansız oıamk değerlendirilir.

D6ncm ıiotıan
ıtadde 6 - a)Dönem l, Iı ve lll'te her ders kurulunun, kurul sonu veya Rnal

stnavrnda ahnan geçer notlann orİalamasldır.
b)Dönem iv.V ve vl'aa her stajın staj §onu Veya bütünlemeslndeki alınan geçer

notlann ottalamasldır,

Çeşitli llükıiınler
iı"ia" z,. slnav günleri ilan edildikten sonm değiştlrilemez. Ancak geçertl halıerde

FakülteYöneümKuruıuenazyedigünöncedenilanetmekşartrlledeğiştirtlebilir.
Madd€ 8 - 28 ocak t9s9 tarih 20063 sayılı R€§m! oazetede yayımlanan

.cumhuriyet Üniversitesl Tıp Fakültesi Egltlm . Öğİetim Ve Sınav Yönetmeliği, yürüdüıden

kaldınlmıştır,
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cEçİcİ ıiADDD l " lgaa - 1989 öğretim yllında klasik sisteme göre ders alanöğrencilerin öğretim ve sınav işlemIeri Curnhuriyet Üniversitesi qiitim - Og:."tl-; s;];Yönetmeliğİ hükümlerine göre yapllır.

Yürürtük
Madd€ 9 - Bu Yönetmelik.l997 - l99a eğitim - ögretim ylllndan itibaren yürürlüğegirer Ve bütün stnıflardaki öğrencileri kapsar.

Yürütme
ıladde Io . tsu yönetmelik hükümlerini cumhuriyet Üniversitesi Rektör'ü yürütür.
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Yüksehöğretim Kurulu Başkanlıgrından :

Yiikseköğretim Kurumlan Öğenci Disiplin
Yönetıneliğ

yöxnrıreıiıı
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BiRiNci BöLüM

Amaç
Madde l - Bu yönetmelik, kanun, tüzük. yönetmelik Ve yönergelerİn öğrencilere

yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen,
uyulmas! gerekli hususlara uymayan, yasakıanan iŞıeri yaPan Veya öğrencilik
stfat, şeref Ve hasiyeti ile bağdaşmayan hal vd har€kette bulunan öğrenclıere
verilecek di§ipıin cezalannl, usul ve teşkilatla ılgili hükümleri b€lİrtmek amactyla
düzenlenmiştir.

Kapsam
Iladde 2 . Yükseköğretim kurumlannda eğitim - öğretim gören öğrencilere ilişkin

disiPlln suçlan, disipıin cezalan ve bu cezalan vermeye yetkili disiplin amiİleİi, d|slplİn
kurallan ile disiplin soruşturmasl, disiplin cezalanna itiraz ve bu cezalan uyguıama usul
ve esaslan bu yönetmeıikte gösterilmiştir.

nukuki DaJranak
ıladde 3 - 2547 sa},b Yükseköğretim Kanunu'nun 54 maddesi ile 65. maddesınln

a ,/ 9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağl teşkil etmektediI.

TarDnılar
ıladde 4 " Bu yönetmelikte geçen;
Yükseköğretim Kurumlan | Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüks€kokullar,

konservatuvarlar, meslek yüksekokullan ile uygulama ve araştlrma merkezleridir.
Ögrenci l nerhangi bir Yükseköğretim kurumunda önlIsans, lisans, yüksek lisans

(master), doktora Veya tıpta uzmanlık veyahut da sanatta yeteİlık öğrenimi gören kişlleİi.
Yükseköğretim KuIumundan Uzaklaştlrma : ÖErencinln belirtilen süre lçinde bağh

bulunduğu yükseköğretlm kurumunun bina, bahçe, eklentl Ve tesisleİine girmesinin
yasaklanmasln, ifade eder.

iıriıci nöıi.ıııı

Dlslplln C€zalan v€ Suçlan

aB

Disip|in crezalan
ıladde 5 - Disiplin cezaıan şuniardıf I

a' lJyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde Ve davranışlannda daha dlkkatli
olmas! gerektiğinin yaz! ile bildirilmesİdİr.

b) Klnama : Ögrenciye, öğrencilik görevlerinde Ve davranışıannda kusurlu
sayııdığlnın yazı ile bildirilmesidlr.
.. c) Yükseköğretim Kurumundan 6ir l1atlz,dan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma :

cğrenciye, Yüksekögretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştünıdığlnln Ve
bu sürede öğrencilik haklanndan yararlanamayacağının yazı ile bilidirilmesidir.

d) Yükseköğretim Kurumundan Bir ve ya iki Yanyıı uzaklaştlnld!ğınln Ve bu sürede
öğrencilik haklanndan yararlanamayacağünln yazı ile bilidiritmesidir.

e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma : Ögrenciye, bir daha yüksekögretim
kurumlanndan herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çlkanldüğının yazl ile
bildirilmesidir.
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Uyarma cczasrİu Gcrektiren Disiplin §uçlan
Madde 6 . uyarma cezasını gerektiren flil Ve haller şunlardır;
a) Öğrencilik §ıfatınün gerektirdiği Vakara yaı$şmayan tutum Ve davranışta

bulunmak.
b) Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalannı rahatsız

edecek biçimde bağlrmak, şark söylemek. çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresinİ temiz
tutmamak.

c) Yetikili mercilerce sorulan hususlan haklı bir Şebep olmadan zamanlnda
ceVaplandırmamak.

d) Toplantı ve törenlerde öğretlm elemanlanna veya davetlilere aynlan yerleri işgal
etmek.

ıfunama c€zarınt G€rekıir€n Disipıin suçları ı
Iiladde 7 . ltnama cezagnı gerektiıen fiil ve halıer şunlardır;
a) Öğrencilik slfattnın gerektİrdiği ltibar ve güVen du)Eu§unu sarsacak nitelİkte

daVranışlarda buıunmak.
b) Yüks€köğretim kurumıannda duvallala, demİrbaş eşya üzeİine yaz yazflı€,r|,

işaret, resim ve benzeri şekilleri çizmek,
c) Yüks€köğreıim kurumu yetkililerince isteniıen bilgileİi eksik Ve ya yanhş

bildirmek Veya hiç bildirmemek.
d) Yükseköğr€tim kurumu yetkililerince tespit edilen yerl€r dışına ilan asmak.
e) Ders, s€miner, uygulama, laboratuvar, atölye çallşması ve konferans gİbi

çalışmalann düzenini bozmak-
0 Yükseköğretim kuilımunun ders, seminer, konferans ve u}guıama faaliyetlerine

içkiıi oıarak kattlmak.
g) Kumar oynamak, oynatmak.

Yük§eköğretim Kurumundan Bir İiaftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma cGzasıİD
Gerelrtiren DisipIin suçlan

Madd€ 8 . Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştlrma
cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardür;

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan Ve ya dolaylt olarak hsıtlamak.
ytikseköEretim kurumlannln sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranişlarda
buıunmak.

b) Törenlerde; tören düzenini boZacak, tören Programlnl ihIal edecek davrantşlarda
btt!unmak.

c) Yüksekögretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde buıunmak.
d) ToPlantı Ve törenlerde öğretim elemanlanna Ve ya davetlilere aynlan yerleri

uyanya ragmen işgalde devam etmek.
e) Disiplin kovuŞturmalannün sağlıklt bir şekilde yürutülmesinl engellemek
f) Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş Ve pankart asmak-
g) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak saylan bir belgeyi başkasına

vererek kullandırmak Veya aynı kurumdan aı|nan başkasüna ait bİr b€lgeyi kuılanmak.
h) Yükşeköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar Ve benzeri yerlere

ahlak d!Şt lazılar ya'7m6|\, resim yapmak veya yapışt!rmak.
i) Yükseköğretim kurumunca veya kurumun iziniyle asılmış duyurulan, program Ve

benzerlerini koparmak, ylrtmak, değiştirmeK, karalamak Veya kirletmek.
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Yükseköğretim Kurumundan Bir veya lki Yanyıı İçİn Uzaklaştırma cezaşın
Gerektiran Dısipıin suçıan

Madde 9 . Yükseköğretlm kurumundan bir Veya iki yanyl için uzaklaştırmay!
ger€ktlren fiil Ve haller şunlardtr;

a) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlannl ve diğer göİevlileri
tehdit etmek, onlann şeref Ve haysiyetlerinİ veya şahıslanna karşı sözlü ve ya yazil
clarak her hangi bir saldında bulunmak Veya hakaret etmek.

b) Tek başlna Veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu İdarecilerinin şahı§lan veya
Kararlan aleyhine saldürgan nitelikte konuşma, yayünlar yaPma, bunlar aleyhİne öğrencileri
kışlurtmak Veya bu gibı fıillere teşebbüs etmek.

c) siyasal ve idolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere
teşebbüs etmek Veya yükseköEretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta
bulunmak.

d) Dil, lrk, renk, din Ve mezhep açlslndan kutuplaşmalara yol açlcl faalİyetıerde
bulunmak.

e} Kurum Personeline ve öğrencİ aİkadaşlanna İiili t€cavüzde bulunmak.
f) Yükseköğretim kurumundakl demirbaş eşyaya, kapt, duvar ve benzeİi yeİlere

üdolojik veya siyasİ amaç taşyan yaAlar yazmak, resim, amblem Ve benzerıerini yapmak
r'e yaplştırmak,

g) tlırslzlık yaPmak.
h) Yükseköğretim kurumunda alkoııü içki içmek_
i) Yükseköğretim kurumlannın çalışmaıannı sekteye uğratacak nitelikte bir eyıeme,

)ğrenciIeri veya dİğer tdmseıerı tahrik etmek
j) Yukseköğretim kurumuna ait kapall Ve açtk mahallerde yetkililerden izİn almadan

toplanttlar düzenlemek veya bu tür toplantrlara katılmak, öğrencileri temsıl yetkisi
clmadığl halde öğrenci temsilcisi sıfatlnt tal$narak beyanatta bulunmak toplantı Veya
i.örenlere katılmak.

k) YükŞeköğretim kurumu blnalanna girmeleri yasak olduğu halde, bu karara
itaatsizlik etmek Veya yetkilİ organlarca kapatllmış olan binalara girmek, zarar Vermek
Veya tahrip etmek.

i) Yükseköğretim kurumlannda yasaklanmış her türlü yaylnl bulundurmak. bunlan
;oğaltmak, dağıtmak.

m) slnavlarda kopye yapmak veya yaptlrmak Veya bunıara teşebbüs etmek.

Yük§eköğetim Kurumundan 9karma c€zasrru Gereıdıren Disiptin suçıan

lıladde lo . yükseköğretim kurumundan çükarma cezasınt gerektiren fiili ve hall€r
Junlardır;

a) cörevliıeri Ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına ç|karmak,
görevin yapılmas|na engel olmak ve ya öğrencileri bu tür davranlşlara zorlamak.

b) Yüks€köğretim kurumlannln ideolojik Ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve
Çallşma düzenini bozmak Veya boykot, işgal, engelleme, Personelin işini yavaşlatma gibi
.jylemlere tahrik etmek.

c) Yükseköğretim kurumlannda siyasi veya ideolojik amaçlü bildiri, afiş, pankart,
bant Ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağltmak Ve ya bunlan kurum binalanna
,,eya bina|ardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teŞhir etmek, söztü veya yaztll
deolojik propoganda yapmak-

d) Bir kimseyi Veya grubu, tehditle Şuç sayılan bir eyıemi düzenlemeye Veya böyle
bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye, suçu
yükıenmeye zorlamak.
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e) Kanun dışl kuruluşlara üye oımak, bu kuru|uşlar adlna faaliyet yapmak veya
yardımda bulunmak.

f) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımaK bulundurmak Veya ticaretini yapmak,
g) Devletin şahsiyetine karşl lşlenen cürümler sebebiyle cezalandınlmüş olmak.
h) "6516 sayılü Ateşli Silahlahlar Ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Haklürndalül Kanun''a

muhalafet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve biçakla saldln Ve savunmada
kullanllmak üzere özsl olarak yapılmlş bulunan diğer aıetleri, patlayıcı maddeleri taşümak,
yükseköğretim kurumlan içinde bulundurmak Veya bu suçlardan mahkum olmak.

i) Yükseköğretim kurumu binalannda Veya eklentilerinde izin almadan aç|k Ve ya
saklı dernek vb. kuruluşlar tespit etmek.

j) Sınavlarda tehditle koPye yapmak KoPya yapan öğ.encilerin dersaneden
çIkanlmasına engel olmak, kendi yerine başkalannl slnava sokmak veya başka9nln
yerine sınava girmek.

k) Disiplin kovuşturması i|e llgili işleri veya disipıin kurulunun çaltşm.ısınl zot
kullanarak Veya tehditle engeılemek.

l) lrza tecavüz etmek.
m) oüvenlİk kuwetleri taraflndan aranllan kişileri saklamak Ve ya banndırmak.
n) Derslere ve slnavlata girilmesine, d€rs ve sınavlann yapllmaslna herhangi bir

ş€kilde engel olmak, dersteki öğ,encileri dışanya çlkaİmak, çlkmaya krşl§rtıÇt veya
zorlayıcı davranlşlarda bulunmak.

o) Bir kİşiye veya bİr gruba hef ne s€b€ple olutsa olsun iskence yaPmak Veya
yaptIrmak.

ö} Bayfak tö.enlerine engelleyici tutum Ve davranlşta bulunmak veya tören
esnaslnda geİeken saygı},ı kas|tll olarak göstermemek.

Öngöril mcmiş Diiptln Suçları
Maddc l ı - Yukanda sayılan Ve disiplin cezası Verilmesi gerektiren fiil Ve hallerden

nitelik ve ağürlıklan İtibarİyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı tüİden disiPıin ceza§
verilir.

Diiplin Cezasııun Tekerrürü
trladde l2 - Disiplın ceza§ı verilmesine neden olmuş bu fiil veya halin öErencilik

süresince tekerrüİünde bir derece ağ|r ceza uygulanlr. Aynt derecede ceza)aı gerektiren
fakat ayn nil Ve haller nedeniyıe veril€n disiplin cezalannın üçüncü uygulamasında da blr
derece ağlr ceza Verilir.

üçüNcü BöLüM

DisiPlin §oruşturmaş|
Madde l3 . Disiplin §oruşturmaŞlnı yaptırmaya yetkili amirler;
a) Fakülte öğrencilerinin işlemİş olduklan disipIin suçlanndan dolayı Dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin işıemiş olduklan disiplin suçlanndan dola},t

Müdürü.
c) Yüksekokul ögrencilerinin işlemiş olduklan disıplin suçlanndan

yük§ekokul lyüdürü.
d) Konservatuar öğrencilerinin işlemiş olduıilan disiplin suçlanndan

konservatuar Müdürüdür,
Soruşturma yapmaya yetkili amirler. soruşturmayü bizzat yapabileceği

soruşturmact veya sofuşturmac!lar tayini süreti iIe de yaptlrabilir.

Enstitü

doıay|

dolayl

gibi
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soruşturma süresi
Madde 14 . Disiplin soruşturmasına olayın öğreniımesinı müteakip ilk mesai

gününde başlanır. soruşturnantn, soruşturmacı tayini süretiyle yapılmasl halinde,
soruşturTna karan geciktİrilmeden soruşturmacıya bildirilir. soruşturma, onay tarihinden
itlbaren en gçç l5 gün ıçinde sonuçlandınlür.

soruşturmanln bu süre İçerİsinde belirilememesi haıinde soruşturmacı, gerekli
olarak ek süre Veri|mesi talebinde bulunur. soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun
bulduğu takdirde soruşturma süresinİ uzatabilir.

soruşturmanın Yapııış Şekti
MaddQ ı5- soruşturmacı tanık dinler, keŞif yapabilir Ve bilir kişiye başVurabi|eceği

gibi bunlan gerektirdiğİnde istinabe süretiyle de yaptürabilir, tler soruşturma işlemi bir
tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin ne zatllan Ve netede yaPtldlgı, işlemin mahiyeti,
kimlerin katüldlğl, ifade alınmış ise sorulan !,e cevaplan belirtilecek Şekilde düzenlenir Ve
soruşturmacı, katip ile İfade sahibi veya keşif slrasında hazrr bulundurulanlar Veya belge
sorumlulannca imzalanır. istinabe talimatlnda şahidin hüvıyetİ, adresİ ve benzeri
açlk|ayıcl biıgiler iyice belirtilir. Tanlğa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yapllan
yeminİn Şekil de yazllrr.

Yükşeköğretim kurumlannln bütün Personeli; soruşturmactlann istedİkleri heİ türlü
bilgi, dosya Ve başka belgeleri hiçbır gecikmeye mahal bırakmak§lan veİrneye ve
istenecek yardımlan yerine getirmeye mecburdurlar.

sayunma İlakkr
luadd€ l6 . a) Hak}Onda disipliıı soruşturmasü açtlan öğrençiye atfedilen suçun

neden ibaret olduğu savunmasünı yaPacagl tarihten en aZ üç gün önce yaah olarak
bildirir. Bu yazıda; öğrenciden belirtiıen gün, §aat Ve },erde savunmaslnl yapmak üzere
haztr bulunması istenir. Tebligat yapllmaslnln mümkün olmadığl hallerde, öğrencinin
savunmaslnı yaPmak üzere soruşturmacıya baŞVurmasl hususu, mensubu bulunduğu
kuruluşun belirli yerlerinde iıan olunur.

b) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağnya özürsüz olduğu halde uymadüğı veya
özürünü zamanında bildirmediği taktirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı Ve dİğer
deIillere dayanülmak suretiyle hakl(ünda geIekli karann Verileceği kaydolunur.

c) Makbul sayılan bir özür birdiren Veya mücbir sebep dolaysıyıa davete uymadlğı
!ınlaşllan öğrenciye yeniden uygun bir süre verıIir Veya belirtilecek bir süre İçinde yazıll
savunmaslnt göndermesi istenir. Tutuklu öErencilere savunmalannt yazlh olarak
gönderebileceğı duyurulur.

d) tler türlü tebliğat işIerinde; bu yönetmeliEin 35. ve 37. maddelerin hükümlerı
uygulanır.

e) Soruşturma; oğrencinin kendini gereğı gibi sayunmaslna imkan Verecek şekilde
yürütülür, Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanln ablmasına imkan verilmez.

soruşturma Raporu
lladde l7. soruşturma sonuçıandlğında bir raPor düzenlenir. RaPorda; soruşturma

onayü, sorusturma başlama tarihi. soruşturulanın kimliEi, suç maddesl ayn ayn tahıİl
edllerek delillere göre suçun sabit olup olmadığl tartışılır, uygulanacak disiplin cezası
teklif edilir. Varsa, belgelerin asll Veya suretleri bir dizi Pusulasına bağlanarak rapora
eklenir.Soruşturma raporu dosya ile birlikte soruşturmayı açan merciye tevdi edilir.
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Soruşturma Süresindeki Tedbir
üad je r a- soruşturmacl|ar, zaruri gördüklerl taktirde soruşturma süresince, tanık

öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalanna girmesinin yuı§,ıklanmasr hususunda karar
vJrilmesini iisipıin ioruşturmasını yapbrmaya yetkili merclden isteyebilirler. yetkili

mercinin karan aynen uygulanlr.
Ögrencinin disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer

değiştirıiesi veya yükseköğretim kurumunu değİştlrmiş bulunmasü Veya Yükseköğretim
kuiumundan her ne sepeple olur§a olsun aynlmış olması, soruşturma açılmaslna ,

devamlna Ve gerekli kararlann allnmasına engeı teşkil etmez.

ceza Kovuştuİmasr İte Disiplin Kovuştuİma$nın Bir Arada Yürütİiümcsi

üadd€ 19 - Aynü olaydan dola)4, öğrenci haklanda ceza kovuşturmasının başlamtş
olması, disıplin kovuşturma§nı geciktirmez.

sanığn ceza kanununa göre mahkum olmasr veya oımaması disiPlin c€zasının
uygulamastna engel teşkil etmez.

soruşıurmann sonuçlandırılmarl
üadje 20 - a) Soruşturma raPoru veya dosyası fakülte dekanl, enstitü,

konservetuar Veya yüksekokullarda rİıüdür tarahndan lncelenerek ya doğrudan
sonuç|andInhr Veya yetkilİ disiPlin kuruluna derhal veriıir, Disiplın kurulu en geç üç gün

içinde toplanarak gerekli incelemeleİe girişir.- 
b) 

'soruşturma dosyaslnı İnceleyen D€kan, müdür Veya disİplin kurulu gerekli
görürse noksan say<tıği belirli soruşturma işlemlerinİn tamamlanmasln| yani

ioruşturmacıdan Veya disiPlin kurulunun bir üyesinden isteyebilirler,

Dıipıin c;erası vermeye Y€tkiti Amır v€ Kuruılar
ltadde 2l - Uyarma, lüünama Ve yüİ"sek6ğretim kurumundan bir haftadan blr aya

kadar uzaklaştırma cezalan, doğrudan d€ruya i|gili fakülte dekanı, enstitü, konservatuaı
veya yükse(okul müdürünce.Yükseköğretım kurumunda bir veya iki yanyıl _için
,ruxluğt,.-u cezasl ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalan, yetkili disiPlin
kurullannca verilir.

Fakülte, enstitü, konservatuar Ve yük§ekokul, yüksekokul yönetim kurullan aynı
zamanda kendi kurumlanntn disip!in kurulu görevini de yapar.

Di9ipıln Kurulunun Topıanmarl
|laddc, 22 - Disiplin kurulu, başkanın çağnsı üzerine b€lirlenecek yer, gün ve

saatte toplanlr,

Kuruı Çatışmal arıİıın Düzcnlçnmec
Madde 23, Toptantı gündeminin hazırlanmasl, ilgililere duyurulmasl, kurul

çallşmalannın düzenli yürutülmesi, başkan taraflndan sağlanır.

Topıantı lt{ı3abı
İladdQ 24 - DisiPlin kurulu olarak yönetim kurulunun topıantı ni§abl, kurul üye

tam sayısının yandan fazlasıdır,
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naportörıük
lıladd€ 25. Kurullarda rapoİtörıük görevi, başkanın görevlendlreceği üye

tarahndan yürütülür. Raportör üye, havele edilecek dosyanln incelenmesinl en geç iki
gün lçinde tamamlar Ve haarlayacağı raPoru başkana sunaf.

Görüşme Usuııi
IladdĞ 26 . Kurulda; raportörün açtkıamalan dinlendıkten sonra iş görüşülmesine

geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacllan da dinleyebilir. Konunun aydlnlandığı Ve
gorüşlerin yeterliliği sonucuna vanldığlnda oylama yapılır ve karar Mşkan tarafından
açlklanır.
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oyıama
|fladde 27 - Disiplin kurulannda her üye oyunu kabul veya red yoluyla vemekle

görevlidİr. Çekimser oy kullanılmaz. Karaİlar topıantlya katıIanlann salt ç€unluğu ile
alınır.

oylann eŞitliği halinde başkanln bulunduğu taraf çoğunluk saylhr. Karar özeti
üyeler tarafından İmzalanan blr tutanakla saptanlr.

karaı süresi
ıfadde 28. Dislplin cezasl veİTneye yetkili amiİl€İ; uyarma, }(lnama, yükseköğİ€tim

'üurumundan bir haftadan bır aya kadar uzalılaşhİma cezalannl soruŞtutmanln
iamamlandlgl günden itibaren beş gün içinde vermek zorundad!r.

Diğer disiplin cezalann!n veİilmesini gerektiren hallerde dosya derhal di§iplin
,(uruluna havele edilir. Disipilİn kurulu dosya)a ald|ği tarihten itİbaren en geç on gün
:çinde Karar vermek zorundadır.

Karaİ
İfadde 29 - DiŞİpilin cezasl Vermeye yetkilİ amirler v€ya disıplın kurulu;

joİuşturma raPorunda önerılen cezayt kabuİ edip etmemekte muhlaİdır. Gerekcelerini
göstermek kaylt ve şartl leyhte veya aleyhte başka bir disiplİn cezası verebilir.

Disipıin ceza§ı verirk€n Dikkat Edilecek tlu§ucar
lıfadde 30 . a) Disiplin Ç?zalannl vermeye yetkili amirıer ile disiplin kurulu, bu,,ezalafdan birini tayin ve takdir ederken, disiPlin suçunu oluşturan f'iil ve hareketlerinİn

ağırlüğlnt, sanlk öğrenicinin hangi maksatla hareket ettiğini Ve amaclnl, daha önce bir
cisiplin cezası alıp almadlgını, daVranüş, tavır Ve hareketlerlni işlediği fiil Ve yaptlğü
rareket dolaysıyıa nedamet duyuP duymadığını dikkate alınür.

b) BaŞka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte. kendi yükseköğretim
.(urumunda disiplin suçu iŞlenmesi halinde biI üst derece disiplin cezası Verilir, ToPıu
,larak işlenilen disiPlin suçlannda, suçlulann münferinden tespit edilemediğı halleide
:opıuluğu oluşturan öğrencilerin her bİrine yetkili amir Ve kurullarca uygun görülecek
,aezalar verilir _

Uygulama ve İtiraz

c.zalann Biıdiriımegi
Madde 3ı - DlsiPilin soruşturmasl sonunda verİlen ceza soruşturİna yaptırmaya

,,etkili amlr taraftndan;
a) tlakkında dislplin soruşturması yaptlan öğrenciye,
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b) Öğrencinin ana veya babası yokluklan halinde, öğrencinln göstermiş bulundugu
en yaliın aile mensubuna.

c) ceza alan öğrenciye burs Veya kredi Veren kamuŞal Ve özel kuruluş Veya kişilere,
d) Yükseköğretim kuruluna,
e) Üniversiteden çlkarma cezasl Verildiği taktirde yukandakilere ilaveten;
l ) Bütün yükseköğretim kurumlanna,
2) Emniyet makamlanna,
5) ilgili Askerlik şub€lerine,
4) Yükseköğretim kurumuna (Ö.5.Y,M. Başkanlığına) yaz!lı olarak bildirilir.
Disiplin cezalan gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda Veya bunlara bağlı

kuruluşlarda. ilan yoluyla tebliğ edilebilir.

Uyguıama
Madd€ 32 - Yetkıli Merci Veya kurul kararıannda hangl

uygulanacağl husu§u b€ıirtilmedikçe, disiPlin cezalan Verildikleri
uygulanlr.

tarihten
tarihten

İİibaren
itibaren

İtıraz s|irei v€ ldarı Yargı Yoıu
lıladde 33. Disiplin amirlari taraftndan sofuşturma dosyasına dayanılaıak resen

veİilen uyarma Ve k]nama cezalan kesin olup. bunlara karşı idari yargı yoluna gidiıemez,
Disİplin amirlerince Veıılen bir haftadan bir aya kadar veya disiplin kurullannca

kararlastınlan bir veya iki yanyıl içİn yüksekoğretim kurumundan uzaklaşhrma cezalanna
karşı herhangi bir üst idari merciye itiraz edilemez. Ancak, bu cezalara karşl, idari yaıgl
yoluna başvurabilir.

Disipilin Kurullan tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma karanna
karşl onteş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edİlebilir.

itiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, karan inceleyerek,
verilen cezayı aynen kabul Veya reddeder.

Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekcesini göz önünde
bulundurarak itiraz. karara baglar.

Üniversite yönetim kurulunca allnan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara
karşı idarİ yargl yolu aç]ktır.

Zaman Aşımı
üadda 34 . Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu nİteliğindeki f'iil Ve halleri işıeyen

öğrenciler haktunda bu fiil Ve hallerin işlendiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce
öğrenildigi tarihten itibaren;

a) Uyarma, lüünama, yükseköEretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezalannda bir ay içinde,

b) Yükseköğretim kurun]undan bir Veya lki yanyıl için uzaklaştırma ile
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalannda altı ay içinde,

Disipıin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiPlin cezası verme yetkisi zaman
aşlmlna uğrar.

Disiplin cezas| gerektiren fiıl ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki ytl
içinde disiPlİn cezasl verilmediği taktirde, ceza verme yetkisi zaman aşlmlna uğrar. Ancak
disiPlin amiri Veya kurulu, bir ad|i yargl hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zaman
aşımı süresi adli yargü hükmünün kesinleştiği günden itİbaren başlar.Anılan ihüyaç, yetNlİ
diŞiplin amiri Veya kurulunun alacağı bir ara karan ile tespit edilir.
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BDsıNcl BÖLIM

Tebtigat Yc Adr€s Biıdirme
Madde 35 . a) Disiplin kovuşturması dolapŞıyla her türlü tebligat, öğrencinin

yükseköğretim kurumuna kaylt esnas|nda bildİrdiği adrese yaz|ll olarak yapülmak Veya
tebliğ Varakası ile yükseköğretim kurumunca ilan edilmek süfetiyle tamamlanmüş sayılür.

b) Yükseköğretim kuİumuna kaydolurken bildirdiklerİ adresi değiştirdikleri halde,
bunu mensuP bulunduklan kurumlara kaydettirmemiş bulunan Veya yanlş ya da eksik
adres vermiş olan öğrenciler, Yükseköğfenim Kurumunda mevcut adreslerine teblİgaİn
yapılması halinde. kendiıerine tebligat yapı|madüğını iddia edemezler.

Dosya Teslimi:
Madde 36. Dİsiplin soruşturmastna ait dosyalar, dizi pusulastyla birlikte teslIm

edİlir Ve allnlr- Dizi Pusulastnın altında teslim eden Ve alantn imzaıan bulunur.

YaA şma Şekli3
Madde 37 . KişilerIe olan yaAşmalar iadeli taahütlü olarak yaptlır. Evralun elden

Verilmesi halinde, imzalı belge dosyaslnda saklanlr. 35. maddedeki teblig sakll kalmak
üzere, diğer hususlarda720l sayılü tebligat kanunu hükümleri uygulanır.

yasaldarı
Iuadda 38 - soruşturmantn her safhasında gizlilİk esastür. Buna uymayanlar

haklürnda idari İşlemlerle birlİkte duruma göre bu yönetmeliğin Veya ' Yükseköğrenim
Kurumtan Yönetici, Öğretim Elemanl Ve Memurlan Dİsiplin Yönetmeliği' nin hükümleİi
uygulantr.

YürİırIüKcn Naldırma:
luadde 39 - l3 Nisan 1974 tari^ ve l lB57 saylll resmİ gazete'de yaylmlanmlş

bulunan' Üniversite Öğrencileri DisiPlin Yönetmeliği" yürürlükten kaldInlmıştır.

GDÇİcİ MADDD l - 6u yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihden önce iş|enmiş
bulunan Ve disiplin cezastnl gerektiren f'iil Ve hal|er hak]ürnda, bu konulan düzenleyen Ve
daha önce me/i olan ceza hükümleri uygulantr.

Bu yönetmeliğin 34. maddesinde disiplin kovuşturmaslna başlama ile ilgili zaman
aşümt sürelerine ilişkin hükümler bu yönetmeliğin yaylmından önce işlenmiş fiil Ve halleİe
ilişkin işlemler, yaytm tarihinden itibaren iki yıI içinde sonuçlandünlır.
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FAKÜLTE YÖNETiM KURULU KABABLARI;

Karar 88\258- Fakültemiz öğrencilerin aldıklan sağlık raporlannın fakülte yönetim
kurulunda görüşülebilmesi için;

a) ı,lesai saatleri içinde Dekanlıktan hasta sevk kağıdı alarak Mediko - sosyaı
Merkezine gitmelerine,

u) ııioixo - sosyal Merkezi hekiminden allnan raPorlann Üniversite hastanesine
tasdik ettirilmesine,

c) Mediko - sosyal Hekimliğince üniversite hastanesine sevk edilenlerin raporlann
uzman hekimce imzalanmış Ve Başhekimlikce tasdik ettirilmesi,

d) Mesai saatleri dlşlnda acil olarak her hangi bir sağlık kuruluşundan altnan
raporlann Üniversite tla§tanesine tasdİk ettirilmiş olmasına.

e) it dlşından alınan sağıık raporlannın üniversite hastanesİnden veri|miş veya
üniversite hastan€sine tasdik etti.ilmiş olmastna,

f) Usulüne uygun olaıak ahnmtş raporlann 7 gün ıçerİsinde Dekanlığa Veritmesıne,
g) Yukandaki esaslara uymayan faPorlann Kabul edilmemesine karar Vefildi.
l\aral g|/27g- 2547 Say$ kanun'un 3i 47 saylll Kanunıa değişik 5\ l maddesinde

yer alan Atatürk ilkeıeri ve inkilap Tarihİ . Türk Dili, Yabancl Dil ve seçmelI derslerın
programlanması Ve okutulması hak]undaki Yükseköğretim Kurulu YüIütme Kuruiunun
ı9.a,l99l tarİh Ve 9ı,5o,92o sa},ıll kaIan ile cumhuriyet Unİversitesi senatosunun l1.9
l99l tarih ye t99 ı \ 24 saylı karan doğrultu§unda;

a- Atatürk iıkeleri ve inkilap Tarihi ve Türk Dili derslerinin dönem l de haftada iki
saat iki yanyll okutulmaslna,

} Yabancl dil (ing.) dersinin Dönem İ de haftada üç saat iki yanyıl okutulmasüna,
c- seçmeli derslerin haftada bir saat okutuımasına,
d- Dönem lde Yabancı Dil, Atatürk iıkeıeri ve inkİlap Tarihi derslerini başaran

dönem ll, tll, lV öErencilerinin bu dersıerden muaf sayılmasına,
e- Dönem lI öğrencllerinin l99l - t992 Etiitİm - oğreüm yültnda haftada bir saat iki

yanyl Türk Dili dersi okumalanna. (Dönem tl de olup l99o - l99l Eğİtlm - Öğreıim yılında
sınlfta kalan Ve Türk Dili dersini başaran öğrenciler hariç) karar Verlldl.
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