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c. Ü. TlP FAKü,LTESİ ı 998 - l999 EĞITIM REHBERİ

HEKıMLlK ANDl

Hocalarıma

Saygl Ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatlmı, vicdanımın buyruklar|

doğrultusunda dikkat ve Özenle yerine getireceğime, hasta ve toplumun sağllğlnl baş

görevsayacağlma,bendenhizmetbekleyenkimselerinsırlarınasaygılıolacağımave
onları saklayacağlma, hekimlik mesleğinin onuru ve temiz töresini sürdureceğime,

meslektaşlarlml kardeş bileceğime, din, millet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınlf

ayrımlarının görevimıe hastam araslna girmesine izin vermeyeceğime, insan hayatına

kesin saygl göstereceğime, baskl alt|nda kalsam bile üp bilgilerimi insanhk değer ve

yasalarına karş| kullanmayacağlma, açlkca, özgürce Ve namusum üzerine and içerim,

7

Hekimlik mesleği üyeleri aras|na katldlğlm şu anda hayatlml insanlık yoluna

adayacağımı açlkca bildiriyor Ve söz Veriyorum.



l998 _ l999 EĞİTiM REHBERi

TİP FAKÜLTESİNİN YÖNETİM ÖRGÜTÜ

FAKÜLTE KURULU

Prof, Dr. Yener GüLTEK|N
Prof, Dr. Tülin BAYKAL
Doç. Dr. Sedat ÖZÇEL|K
Necla KARDAN

Dekan

Dekan V.

Dekan V.

Fakülte sekreteri

FAKÜLTE YÖNETiM KURULU

Prof. Dr. Yener GÜLTEKIN
Prof. Dr. Kaslm DoĞAN
Prof. Dr Oktay lŞlK
Prof. Dr, suat ToPAKTAŞ
Prof. Dr. llhan SEZG|N
Prof, Dr. Semra ÖZÇEL|K
Prof. Dr. Atilla ATALAY
Doç. Dr. llyas DöKMETAŞ
Doç. Dr. Tanfer KUNT
Yrd. Doç. Dr, Hatdun SÜMER
Necla KARDAN (Raportör)

Prof, Dr. Yener GÜLTEK|N
Prof. Dr. Suat ToPAKTAŞ
Prof. Dr. Tülin BAYKAL
Prof. Dr. Semra ÖZÇEL|K
Doç. Dr, llyas DÖKMETAŞ
Doç. Dr, Tanfer KUNT
Yrd. Doç. Dr. serhat lçAĞASloĞLU
Necla KARDAN (Raportöo
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c. Ü. TIP FAKÜLTES1 l998 _ l999 EĞİTIM REHBERi

Dekan

Başkoordinatör

Dönem l koordinatöıü

Dönem l koordinatör yrd.

Dönem ll koordinatörü

Dönem ll koordinatör yıd,

Dönem lll koordinatörü

Dönem lll koordinatör yrd.

Dönem lll kooıdinatör yrd,

Dönem lll koordinatör yrd.

Dönem lv koordinatörü

Dönem lv koordinatör yrd.

Dönem lv koordinatör yrd.

Dönem v koordinatöru

Dönem v koordinatörü yrd

Dönem v koordinatöru yrd

Dönem vl koordinatöru

Dönem vl koordinatör yrd.

Dönem vl koordinatör yrd.

TİP EĞİTİMİ YÖNETİCİLERİ

Prof. Dr. Yener GÜLTEK|N

Prof. Dr. Tülin BAYKAL

*ffi|ffiEzctlv.
Yrd. Doç. Dr, selma sÜNGÜ

Doç. Dr, Ömer POYRM

Yrd. Doç. Dr. Tank TURAÇLAR

Prof. Dr. Gülay KoÇoĞLU

Yrd. Doç. Dr. Haldun SÜMER

Yrd. Doç. Dr. Esin YlLDlZ

Doç. Dr. Ercan CANBAY

Prof. Dr. Fusun GÜLTEK|N

Doç, Dr, Ferhan CANDAN

Doç. Dr. sltkl PERÇ|N

Doç. Dr Tanfer KUNT

Yrd- Doç. Dr. Hasan ELDEN

Prof. Dr Mehmet BAK|R

Yrd. Doç. Dr, Taner ERSELCAN

Yrd. Doç, Dr. Süleyman ARSLAN

,10

Doç. Dr, Sema BULUT
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l. slNlF

TİP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMİ

TEOR|K UYGULAMA
Biyoistatistik
Bayofizik

Fizyoloji
Fizik
Tlbbi Biyoloji Ve Genetik
Temel Ve organik Kimya
Histoloji - Embriyoloji
Mikrobiyolo.ji - Parazitoloii
Deontoloji - Davranış Bilimleri

Bilgisayar -
Türk Dili

Atatürk llkeleri Ve lnkilap Tarihi

Yabancl Dil
Seçmeli (Güzel Sanatlar / Beden)

ll slNlF
Anatomi
Histoloji - Embriyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Biyokimya
llı. slNlF
Halk Sağhğı
Farmakoloji
Patoloji
Klinik Bilimlere Giriş
lV. slNıF
Genel cerrahi
lç Hastahklar

Çocuk Sağlığı Ve Hastahklarl
Kadln Hastallkları ve Doğum

Radyodiagnostik + Nükleer Tıp
Göğüs Hastallklarl

Çocuk Cerrahisi + Plastik Cerrahi
Kardiyoloji

z--ı
3,L
Z)
4
4

Z1
y2_
2

ll. Yarıyılı
ll. Yarlylll
l. Yanyılı

ll, Yarlylll
ll. Yarlylll

1yarlyıl

l.

-1-L

2

3

-?

3-9
3
rCızl
2

6
4
b

13

1

(7 hafta sta.i)

(7 hafta stai)
(7 hafta stai)
(7 hafta stai)
(3 hafta staj)
(3 hafta sta.i)

(3 hafta stai)
(3 hafta staj)

NoT: Dönem l, ll, lıl'de Entegre sistem uygu|anmaKadl..
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C. ü. TTP FAKL\.TESİ

V. slNıF

Dermatoloji
ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
Göz Hastallkhn
Kulak-Burun-Boğaz
NĞrÇ1.1i

Psikiyaıı,
Klinik Bakteriyoloji lnfeksiyon Hasta|ıklan
FTR
Anesteziyoloji
Nöroşirğrjj
Göğus K-alD Damar cerrahisi

vl. slNlF
Çocuk sağhği ve Haştalıkları
lç Hastalıktarı
Kadln HastaJlklan Ve Doğum
Acil cerrahi

(2 Ay staj)
(2 Ay staj)
(2 Ay stai)
(2 Ay staj) (,1 ay Acil 1 ay
Oeİrahi Klinikte yapllacak Ve tek
not olarak değer|endirilecek)
(2 Ay stai)
(1 Ay staj)
(1 Ay sta.i)

TEoRiK

(3 hafta
(3 hafta
(3 hafta
(3 hafta

{3 hafta
(3 hafta
(3 hafta
(3 hefta
(3 hafta
(3 haiia
(3 haiia
(3 hafta

staj)

staj )

staj)

§ta')

staj)

staj]

staj)

staj)

s,ei)
St4)
_.tiaj)

9'.,, )

K!rsal Hekimlik
.-cikiyatri
Seçmeli
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c. Ü. TIP FAKÜLTESİ l998 - l999 EĞiTlM REHBERi

öĞRETıM üyr ve cöRevı-lı_Eni

TEMEL rıp aiı-iuı-enl eöLütı,tü

BÖLÜM BAşKAN| : Prof. Dr. Atilla ATALAY

Ünvanı Adı Soyad!Anabilim Dall

Histoloji Embriyoloji

Anatomi

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Doç, Dr.

Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr,

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Ahmet ÇoLAK (Başkan)

llhan SEZGlN

Selma SÜNGÜ
önürk özDEMlR
Ferda PERÇlN

lzzet YELKOVAN

Yücel YALMAN

Rlfat KURŞUN

Erdoğan GÜRSoY (Başkan)

Tülin BAYKAL

Emel KOPTAGEL

Bilge oNARLloĞLU
Eray BULUT

Sena ERDAL (Başkan)

Ahmet ÜNAL

U. Tank TURAÇLAR

Fizyoloji

13

Tıbbi Biyoloji P.of, Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr,

Yrd- Doç, Dr,

ögr. Gor. Dr.

Uz.

Uz.

Mehmet Ç|MEN (Başkan)

Hayat ERDlL

Muhittin SÖNMEZ
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Anabilim Dalı Ünvanı Adı Soyadı

Biyofizik Bilim Dalt

B!yokimya

Biyoistatistik

Mikrobiyoloji

Ögr. Gor. Ayşe DEMlRKAzlK

Yrd. Doç. Dr_ ZiynetÇ|NAR (Başkan)

Atilla ATALAY (Başkan)

Ahmet AKER
öğe çET|NKAYA
sevtap BAKlR

Hatice PINARBAŞl

Kenan ÇEL|K

Yahya HAKGÜDENER (Başkan)

Ömer POYRAZ
M. Zahir BAK|Cl

Memnune ERANDAÇ

Mehmet ÜNLÜ

Gülhan ÜNLÜ
yasemin ÖzTop

Semra ÖZÇEL|K (Başkan)

Gülendame sAYGl
Aii çELlKsÖz

Faana YÜcEL (Başkan)

Metin ÖRSAL

Prof, Dr.

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Ögr. Gor. Dr

Prof. Dr.

Doç, Dr,

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç, Dr.

ö5r. Gor. Dr

Prof, Dr

Prof. Dr

Uz. Dr.

Parazitoloji

DAHİL| TİP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKAN| : Prof. Dr. Oktay lŞlK

Adli Tıp Yrd. Doç. Dr

ögr. Gor, Dr

14



l998 - l999 EĞİTIM REHBERi

Anabilim Dalı ünvanı Adl soyadl

Farmokoloji

lç Hastallklarl

Göğus Hastallklarl

Çocuk Sağlığı ve Hastahkları

Aile Hekimliği

Klınik Bakteriyoloji Ve

Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr.

Yrd, Doç. Dr,

Yrd. Doç. Dr.

O€üJ. Gör. Dr,

Ögr, GOr, Dr,

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Doç, Dr-

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç, Dr.

Doç. Dr,

Doç. Dr.

Yrd, Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr

Prof. Dr,

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yusuf SARloĞLU (Başkan)

Tijen KAYA TEM|Z

serdar SoYDAN
Kemal YlLDlRlM

Şahin YlLDlRlM

Saniye ToPÇU (Başkan)

Füsun GÜLTEK|N

cansel TÜRKAY

Ferhan CANDAN

sebile DÖKMETAş
Mehmet ŞENCAN
Serhat lÇAĞASloĞLU

Zehra sEYFlKLl (Başkan)

Uğur GöNLÜGüR

Fatoş TANzER (Başkan)

Asım GÜLTEK|N

Hayri Bozkurt ToKsoY
Dilara lçAĞASloĞLU
SadiTÜRKAY

Gülden KAFALl

ömer ÇEV|T
Ayça TÖREL

H. Hoseyin PoLAT (Başkan)

Mehmet BAK|R (Başkan)

llyas DÖKMETAŞ

Zeynep SüMER

15
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c. Ü. TTP FAKÜLTESi l998 - l999 EĞiTiM RE}IBERİ

Anabilim Dalı ünvanı Adı Soyadı

Halk sağllğl

Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon

Radyodiagnostik

Nöroloji

Prof, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr,

Yrd. Doç. Dr

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç, Dr
Uz. Dr.

Uz_

orhan DoĞAN (Başkan)

Semra ERKEK DÜNDAR

Gamze AKYüZ

M, Mağrufi HAH (Başkan)

Sedat öZÇELlK
Serap ÖzTÜRKCAN
Melih AKYoL

Sami HlZMETLl (Başkan)

Hasan ELDEN
Vedat Naci TARHAN
ECe KAPTANOĞLU
Se|ami KOCAGlL
Gülderen KAÇARoĞLU

Şefik DENER (Başkan)

suat TOPAKTAŞ
Aytekin AKYÜZ
K.Kadir TOPALKARA

Pskiyatri

Dermatoloji

Prof, Dr,

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç, Dr.

Yrd. Doç, Dr.

H. Hüseyin PoLAT (Başkan)

Ferit KoÇoĞLU
Gülay KoÇoĞLU
Haldun SÜMER

A. Oktay lŞlK (Başkan)
orhan SoLAK
Mübeccel ARsLAN
Sema BULUT
Hulusi EĞlLMEZ
lbrahim ÖzToPRAK

,l6



c. ü. TTP FAKüL1ESİ l99s - l999 EĞİTİM REHBERİ

Anabilim Dall ünvanı Adl soyadl

NOkleer Tlp

Kardiyoloji

llk ve Acil yardlm

Yrd. Doç. Dr

Taner ERSELCAN (Başkan)

suleyman ASLAN (Başkan)

Kaslm DoĞAN (Başkan)

CERRAHİ TİP B|LİMLERİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM BAŞKANl : Prof. Dr. SüphiMÜDERR|S

ünvanı Adı SoyadıAnabilim Dalı

Genel cerrahi

kadın Hastahkları

Ve Doğum

Üroloji

Nöroşirurji

Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr

Uz. Dr.

Prof. Dr

Yrd. Doç. Dr

Prof, Dr.

Yrd, Doç. Dr

ögr, Gor. Dr

Yrd. Doç. Dr

Öğr. Gör. Dr

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Dç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Metin ŞEN (Başkan)

Şehsuvar GÖKGÖZ

Mustafa TURAN

Abdullah TAŞYURT (Başkan)

Ali çETlN

Yener GÜLTEKlN (Başkan)

semih AYAN

Gökhan GÖKçE

Murat GÖKSEL (Başkan)

Mustafa GüRELlK

suphi MÜDERRls (Başkan)

Tanfer KUNT

Ercan CANBAY

Sedat ÖZTÜRKCAN

Kulak-Burun-Boğaz

17
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c. Ü. TTP FAKÜLTESI l 998 _ l999 EÖITİM RE}iBERi

Anabilim Dalt ünvanı Ad| soyadl

Göz Hastaltklarl

Göğüs_Kalp Damar Cerrahisi

ortopedi Ve TraVmatoloji

Anesteziyoloji

Patoloji

Çocuk cerrahisi

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç- Dr

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Yrd. Doç, Dr

Yrd. Doç. Dr

Doç, Dr.

Prof, Dr.

Yrd, Doç, Dr

Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr.

Prof, Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr,

Ayşen TOPALKARA (Başkan)

M, Kemal ARlCl

Kaslm DOĞAN (Başkan)

llhan GÜNAY

Melih KAPTANoĞLU

Öcal BERKAN

Sıtkı PERÇlN (Başkan)

okay BULUT

cemal KURAL

Nuh sAKLAVcl

Haluk KAFALl (Başkan)

caner MlMARoĞLU

Nur KUNT

Dilek ASl-AN

z. Handan AKER (Başkan)

Fahrettin GÖZE
Reyhan EĞlLMEz
sema ARlcl
Esin YlLDlz

Şahande ELAGÖZ

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KÖYLÜoĞLU (Başkan)

18

Doç. Dr.

Yrd. Doç, Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Uz, Dr-



C. Ü. TlP FAKüLTESİ ı 998 _ ı 999 EĞİTİM REHBERİ

GENEL BİLGİLER

Tıp Fakültemiz ,1788 saylh yasa ile kurulmuş olup, 1974 / 1975 öğretim ylllnda 50

öğrenci ile Hacetepe Üniversiİesinde eğitime başıamlştlr, 1981 / 1982 ylllnda 34, 1982 l
1983 yılında 44, 1983 / 1984 yılında 33, 1984 / 1985 yılında 20, 'l985 / 1986 yılında 37,

1986 /,1987 ylllnda 64, 1987 /1988 y|llnda 66, 1988 / 1989 ylllnda 47, 1989 / ,l990 yllInda

65, 1990 /1991 yılında 92, 1991 - 1992 yılında 113, 1992 - 1993 yılında 122, 1993 - 1994

yllında1O3,1994-,1995yı|ında87''1995-1996ylllnda.126,'1996-1997yıIındada139
kişi 1997 _ 1998 y|l,nda 129 kişi olmak üzere toplam 1321 tlp doktoru mezun olmuştur.

Halen TlğFakültesi Dönem lde 122, DÖnem ll de ,162, Dönem Ill de 148, Dönem lV de

154, Dönem V de 129 Ve DÖnem Vl ,l32 Öğrenci olmak üzere toplam 847 öğrenci eğitim

gÖrmektedir. Bu güne kadar Fakultemizin çeşitli Anabilim Dallarında 375 tlp doktoru

Tababet uzmanllk Tüzuğüne göre ihtisas olmış olup, halen ,l94 tlp doktoru ihtisas

yapmaktadlr.

Sağlık Bakanltğı ile yapllan protokol uyannca Fakültemiz öğrencileri Sivas'a 40

kilometre uzaklıktaki ulaş, koyuncu ve Hanll sağllk ocaklarlnda sağllk Bakanhğl

elemanıarl ile işbirliği içerisinde 2 şer aylık sOreler halinde kırsal Hekimlik eğitimi

görmektedirler, Halen Fakültemizde 35 ProfesÖr, 26 Doçent, 52 Yardlmcl Doçent, 9

öğretim görevlisi, 1'l Uzman Ve 2o7 araştlrma görevlisi görev yapmaktadlr,

Ayncafakültemizde2araştırmagÖrevlisiDoktora'194araştlrmagörevlisiTlpta
Uzmanlıkçalışmasıyapmaktaolup'şimdiyekadarçeşitlianabilimdallanmlzda375tıp
doktoru Tababet Uzmanllk Tüzüğü'ne göre ihtisas yapmlştlr,

19
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DÖNEM l
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C. Ü. ]lP FAKÜLTESİ l998 - l999 EĞİTiM REHBERİ

Dersler

21 Eylül - 16 Kasım l998

Teorik Pratik Tartlşma Toplam

Biyoistatistik

Tıbbi Fizik

Temel - Organik Kimya

BilgiSayar

Davranış Bilimleri

Deontoloji

20

.??,

33+23=56

10

20

12

20

1

.+.

Toplam
,150 20 147

BiYoiSTATisTiK
Biyoistatistik ve istatistik hakkında genel bilgiler, örneklem dağıhşları ve Örnek|em

dağılışlarını tanımlaylcı ÖlçOler, Verilerin slnlflandırllmasl, Ömeklem dağ|hşında elde edilen

sonuçlarln normaI dağıllş ile karşılaştırllmasl ve kitle ort. güven slnlrlarl, ömeklem,

Örnekleme Ve örnekleme ile ilgiti konular, olasılıklar Ve olaslllks|z Örnekleme yÖntemleri

basit rastgele Örnekleme ve küme örneklemesi, küme örneklemesi ve sistematik

örnekleme, örneklem büyüklüğü ve Örneklem büyuklüğünü saptamak İçin kullanllan

yöntemler, sayımla ve ölçümle elde edilmiş Verilerde örnekler büyüklüğü,

TlBBi FiziK

Birimsistemleri/Ölçme.kuvveudönmemomenti,denge/dinamik,enerji/güç
metabolİk hlz, kuwet Ve dönme momenti, momentum, baslnç, akışkanlar, kaldIrma

kuweti, slcaklluideal ve gerçek gazlar, yüzey gerilimi, ktlcalhk etkisi/osmoz, katllarln

mekanik Özellikleri / iyolo.iik katllar, ısl aktar|m mekanizmalarl, vücudun sıcaklık ayarlama

mekanizması.

4

23

TEMEL BİLiMLER DERS KURULU İ

21

a3--

58

30

20

12



c. Ü. TrP FAKÜLTESI l998 _ 1999 EĞiTİM REHBER1

TEMEL-oRGANiK K|MYA

Kimyaya Giriş (T.K|MYA), Atomlar ve atom kavram. (T.KIıVIYA), organik kimyaya
giriş (oRG.KllİYA), Kimyasal bileşik|er (T.K|MYA), organik kimyada asitler Ve bazlar
(oRG.KIMYA), Kimyasal bağlar (T.KIMYA), Streokimya; optikçe aktif bileşikler
(ORG.KİMYA), Kimyasal tepkimeler (T.KİMYA), Sulu çözelti tepkimelerine giriş
(T.KIMYA), Asitler ve bazlar (T.KlMYA), lyonik reaksiyonlar - A|kil kalozenürlerin
nükleofilik substifüzyon ve eliminasyon reaksiyonları (ORG.KIMYA), Asit-Baz dengesi
(T,KIMYA), (LAB l Asit-Baz titrasyonü), Çözeltiler ve İyonik denge (T.KIMYA), Alkoller,
eteder Ve epositler (oRG.KIMYA), Çözünürluk Ve ıyonik denge (T.KIMYA), Alkoler, eterler
Ve epoksitler (oRG. KlMYA), Kimyasal kinetik (T.KlMYA),

DAVRANlş B|LiMLERİ

Davranış bilimlerine gifiş, sistem kavramI Ve canh sistemleri, homeostazis,
heterostazis, canlllarda davranış deneyleri, davranışın nörobiyolojik kökenleri psikoloji,
bilinç, duyum Ve algl, duyular Ve heyecanlar.

DEoNToLoJi
Dav.antş bilimleri içerisinde=12 saat Ver alrnaktadIr1ffi,

24



C. ü. TIP FAKüLTESİ l998 _ l999 EĞİTiM REHBERİ

Dersler

TEMEL BİLiMLER DERS KURULU İİ

't7 Kasım 1998 - 1l Ocak 1999

Teorik Pratik Toplam

Biyoistatistik

Tıbbi Fjzik

Tlbbi Biyo|oji - Genetik

Temel organik Kimya

Biyokimya

Davranlş Bilimleri

Bilgisayar

10
a.,

24

24

16

4

20

Jz

24

24
,l6

16

6

4

Toplam 137 159

BiYolsTATisTlK
Teorik dağılışlar, normal dağlhş Ve özellikleri, grafik ve tablo yaplm yöntemi,

önemliıiktestıerihakkındagenelbilgiler'evrenortalamasınınönemliliktestleri'ikiortalama
araslndakifarklnönemliliktestleri,Varyantanalizinegiriş'VaryansanaliziVeuygulamalarl
parametrik olmayan önemlilik testleri hakkında genel bilgiler, parametrik olmayan

önemlilik testleri, işaret testi, Meh_whitnev _v testi, wilcoxon eşleştirilmiş iki ornek testi,

kruskal wallis testi N, khi_kare dağıllşı ve Özellikleri, khi-kare dağll|şınln uygulandlğ|

düzenler,

TlBBl FiziK

Da|galar, dalgalar|n süperpozisyon ilkesi/duran dalgalar, ses, ses (LAB), insan sesi,

lştğlnÖzellikleri,optik,insangözü,mercekler,optikaletler.mercekler,optikaletler(LAB)'
elektrik alanl, elektron demetleri. elektrik alanl, elektron demetleri (LAB), biyoelektrik,

aklm, manyetik alan, manyetik indüksiyon, biyomanyetizma,

25

22



c. Ü. T]P FAKÜLTESi l998 - l999 EĞrriM REHBERİ

TlBBi BlYoLoJl€ENETiK
canlılar alemi ve ekosistemi, hücrenin kimyasal bileşenleri, hücre tipleri, hücre

t'plerİ (LAB), hücre organizasyonu, hücre membranl, hücre iç membran sistemleri, sitozol,
membran transport tipleri (LAB), hücre organelleri, hücre İskeleta, hücre bölünmeleri.

TEi'EL-oRGAN|K KltYA
lstemli değişme; Entropi ve serbest enerji termokimya (T.KIMYA), Aldehit Ve

ketonlar (oRG.KIMYA), Karboksilik asitler ve türevleri (oRG.Kl[,rYA), Elektrokimya
o,KlMYA), Anomatik bileşikter (oRG.KIMYA), Aminler (oRG.KlMYA)

BİYOKİMYA

su ve biyolojik işlevleri, Amino asitler; sInlflandlrma özellikleri, kimyasal tepkimeleri,
proteinler; slnlflandlrma, yaplsal özel|ikleri, peptidler ve dizi analizi, yapı fonksiyon ilişkileri
(plazma proteinleri, immunoglobulinler, plhtllaşma, stres proteinleri), karbonhidratlar;
sınıflandırma, kimyasal ozellik|eri, lipid ve lipoproteinler, enzimler ve enzim kinetiği, lab. ll,
enzimle hidroliz

,
DAVttAİüş BİL|MLER|

Ögrenme, Be|lek, DOşünme ve problem çözme, zeka, Davran]şln ruhsal kökenleri,
l,, Davranışın ruhsal kökenleri ll., Ruhsal-cinseı Ve ruhsal-toplumsal gelişim l, Ruhsal-
cinsel Ve ruhsal toplumsal gelişİm ll.

lö



C, Ü. TIP FAKÜ,LTESi ı 998 - ı999 EĞ]Ttl\4 REHBERİ

Dersler

TEMEL BİLİMLER DERS KURULU İİİ

12 Ocak 1999 - 22 Mart 1999

Teorik Pratik TopIam

Biyoistatistik

Biyofizik

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Biyokimya

DaVranlş Bilimleri

Fizyoloji

BiIgisayar

24

20

30

12

19

8

2

4

24

20

32

37

12

z3

28

Toplam
,150 lo 176

B|YoiSTATisTiK

2X2 düzenlemede Khi-kare testi, Fisher kesin Khi-kare testi Ve çok gözlü

düzenlemede khi_kare testi, tek değişkenli düzenlemede khi_kare testi, kolmogorof_

simirnov testi, Regresyon ve regresyon analizi hakklnda genel bilgiler, regresyon

denkleminin bulunması, kitle regresyon katsayıslnln Önem kontr.olu, Doğrusalllktan

ayrılışın önem kontrolü, Art|klarln incelenmesi, kore|asyon ve korelasyon katsaylslnın

önem kontrolü ve diğer korelasyonlar, Çoklu regrasyon yöntemleri hakkında genel bilgiler,

olasll,k kavramlna giriş, permatasyon, kombinasyon, bağlmll ve bağlmslz olaylar, Grafik

ve grafik yaplm yöntemi, zaman seri hakk|nda genel bilgiler, zaman serilerinde kullanılan

dağılışlar, zaman serilerinde yarım ortalama Ve hareketli ortalama yöntemi, En küçOk

kareler yöntemi,

BiYoFiziK

Biyofiziğe giriş, Biyofizikle diğer bilimler arası ortak etkileşimler, zarlalda diffüsyonu

sağlayan protein kanallarlnln yapls|, hücrede biyofizik olaylar, membran modeli,

membranda diffüzyon olay| ve diffüzyonun kinetik moleküler tarifi, fizik yasasl ve diffüzyon

katsaylslnln ölçülmesi, Aktif sodyum_potasyum pompasl, Aksiyon potansiyeli, voltaj

bağlmll iyon kanalları, Membran potansiyet türleri, Denge potansiyeli, Memot ve Goldmen

denklemi.

27

20



C. Ü. TP FAKÜLTESİ l998 - i 999 EĞiTM REHBERi

T|BB| BlYoLoJl€ENErlK
Hucre metaboİizmasl, DNA yap|sl, işlevleri Ve kromozom, Ökromatin ve

heterokromatin DNA, DNA'nln yapısl, DNA Ve RNA sentezi, Kromatinin yaplsl, Kromozom
paketlemesi (DNA'nın paketlenmesi), Genetik bilgi akışı, gen havuzu ve genetik
polimorfizm, Genomal içerik, gen tipleri, Gen işlevleri, Genetik regülasyon (operon,
promotor ve yapıları vb.) Genetik polimorfizm, Genetik rekombinasyon, Transpozon
genler, alu dizileri, can'ılar araslnda gen sentezi, Rekombinat DNA teknolojisi (LAB),
Mendel genetiği; tarihçe genetiğin alt dalları-Mendel kanunları ve kalıtım kurallan -
Pleotropa-pen-etrans-Çoklu alel -epistostazi, Tek gen kahtlml; otozomal kal.tlm-sekse bağlı
kahtlm-9enetik impriting, Populasyon genetiği, Deİmatoglmkef.

BlYoK|MYA

vitaminler ve k9enzimler, Biyomembranlar ve tfansport, Hormonlara giriş; yapıari
Ve sentezi, depolanması, salgılanması, taşınmaları, yıklml, reseptörler fonksİyon
bozukluklarl, ğnilızleı{, etik mekanizmalan, Metabolizmaya giriş; yaşam şekilleri, karbon,
su, azot Ve

oksidasyonlar,

metabolizmasli

enerji döngüsü, Metabolizmanln düzenlenmesi sinyal iletimi, Biyolojik
elektron taşlma zinciri ve oksidatif fosforilasyon, Karbonhidra.t.
gl|koliz Ve düzen|enmesi, Sitrat döngüsü, önemi Ve düzenlenmesi,

biyoelektrik
potansiyeli,

glioksilat döngüst,, etanol riıetabolizmas l , pentoz fosfat yolu, uronik asit yolu, Amino
şekerlerin metabol|zmasl, Glukoneogenez. Glkojenez ve glikojenoliz, Glİkojen depo
hastalıkları ve diyabet. 

;..lji+

DAVRAN|ş BiLlilLERİ
Gençlik çağı (tartışma), Kişilik Ve cinsellik, lnsan ve çevre, Normal-anormal, Psikoz-

nevroz ayrımlarl, Psikolojik testler, Toplumbilim

FizYoLoJı
Fizyolojinin tanlml Ve kİsa tarihçesi, Hücre iç ortaml, homeostasis Ve Vücudun

kontrol sistemleri, vücudun su dengesi, vücut sıvllarl, Hücre organellerinin fonksiyonlarl;
hücre zarl Ve yaplsl, endoplazmik reükulum Ve görevleri, mitokondri ve fonksiyon,
lizozomlar ve fonksiyonları, hücreleraras| haberleşme, Hücre zarında madde iletimi; aktif
transport, pasif transport, osmoz, kılcal damarlarda madde allşVefişi,
potansiyeller; bayoelektrik potansiyellefin oluşum mekanizması, aksiyon
eritrosit osmoük frajilitesi (LAB),

28



c. Ü. TIP FAKÜ\-TESİ l998 - ı999 EĞITİı\,| REHBERI

DerSler

TEMEL BİLİMLER DERS KURULU İV

23Mart 1999- 28 Mayıs 1999

Teorik Pratik Ta(ışma Toplam

Biyoistatistik

Biyokimya

Tıbbi Biyoloji - Genetik

Davranış Bilimleri

Histolo'i - Embriyoloji

Mikrobiyoloji

Bilgısayar

Parazitolojı

2"8
.)a

49

16

21

10

5

? .Jr,,

45

49

16
,l9

25

34

7

12

7

4

24

2

Toplam 174 49

BlYolsrATlsTlK
Tablo Ve grafik yaplm yöntemi, Grafik çeşitleri, zaman serileri analizine giriş,

zaman serileri analiz yöntemi, Normal dağlllşa uygunluk testi, poisson dağılımlna

uygunluk testi, Binon dağıllmlna uygunluk testi, olasılık kavramlna giriş, Bağımsız o|ay|ar,

ayrlk olaylar, pemitasyon kombinasyon, Bayes teoremi, Nüfusla ilgili İstatastiksel

yÖntemler, Nüfusla ilgili hlz Ve oranlar Ve nüfus piramiti, Ölümlerle ilgili istatistiksel

yöntemler, Ölumlerle ilgili hlz ve oranlar, Doğumlarla i|gili istatistiksel yöntemıer,

Doğumtarla ilgili hlz ve oranlar, Hastalıklar ilgili istatistiksel yöntemlef, Hast]ahklarla ilgili

hız ve oranlar, Klinik çahşmalaflnl gösteren astatistik|er

BlYoKIMYA
Lipid metabolizması, Beta oksidasyonu (2), Keton cisimleri (1), Lipoprotein

metabolizması (2), Kolesterol metabolizmasl (1), Prostaglandin metabolizmasl (1), Yağ

asiti Ve lipid biyosentezi (2), Lipid metabolizmas| hastahkları (2), Amino asit Ve protein

metabotizmasl; besin maddesi olarak proteinleri (1), Esası olmayan amino asitlerin

sentezi (2), Amino asitlerin kullanılması (2), LAB lll. Kolorimetri Ve serum protein tayan

yöntemleri LAB lv, kağlt kromotografisi ve karaciğerde transamanasyon, Nükleotid

metabolizmasl; purin ve pirimidin nukleotid sentezi (2), Deoksiribonükleoİd sentezı (1),

Purin Ve pirimidin|erin ylklml (2), nükleik asitler Ve nukleoprotein|er (2), Biyokimyada

oksuen radika|leri, proteinlerin sentez sonrasl modifikasyonları, protein yönlendirilmesi,

2 llJ

1o



C. Ü, TlP FAKÜLTESi l998 - l999 EĞİTiM REIiBERİ

TlBBl BiYoLoJi-GENETlK
Mutasyonlar Ve mutaienik etkii mutasyon tipleri, mutasyon oluş mekanizmaları,

mutajen|er (fiziksel, kimyasallar Ve Viruslar), Hücre farklllaşması, Sitogenetik Ve
kromozom anomalileri; kromozom yapısı, analiz teknikleri, termonoloji, kromozom
anomalileri; kromozom ve seksüel gelişme anomalileri, konjenital anomaliler; konjenital
malformasyonlar, konjenital deformasyonlar, konjenital disrupsionlar, konjenital
assosiasyonlar, konjenital dismorfizm, konjenital teratoloji, poligenetik, metabolik
hasİahklar Ve kalıtlmlan, somatik hücre kalıtmları; onkogenler Ve protoonkogenler,
hoxgenler ve morfogenler, house-keeping genler, doku ve alel spesifik genler, prenatal
tanl, genetik danlşma ve genetik tedavi.

DAVRAN|ş BlLlMLERl
Toplum ve öğeleri l, ll, Kültijr, Aıle, Dil ve lletişim, Tlp uygulamaslnda davrantş Ve

etik

HisToLoJl-EMBRİYoLoJl
Histolojiye giriş, Rutin histolojik teknik ve boyama, lmmunohistokimya, Hücre

kültürleri, Hücre Ve hocrenin morfolojik ayrlml, Hücre bölunmeleri, hocre siklusu Ve hüGre
içi hareketler, Öğrenci mikroskoplannln dağltlml Ve baklmı (LAB), Histoloji Ve patolojide
rutin olarak kullanılan tespit Ve boyama yöntemleri (LAB), Mİtoz (LAB), Eıetronmikroskop
teknikleri (LAB).

ıiıKRoBiYoLoJl
Mikrop dünyasl Ve mikroplarln sınlflandırılması, BaKeri hücresinin genel yaplsl,

Bakteri metabolizmasl, Bakterilerin uretilmesi, Mikropsal genetik, Riketsiya, klamidya Ve
mikoplazmalarln genel özellikleri, fungusların genel özellikleri ve morfolojik yapıları,
Bakterilerin üretilmesi (LAB l), Bakterilerin oretilmesi (LAB ll), Viruslarln morfolojik Ve

kimyasal yapıları, Mrusların genel özellikleri, Virus konak ilişkileri, Bakteriyofajlar,
Fungusların tanitllmasl.

PARAzlToLoJl
Parazitolojiye giriş, parazitozlarln tlbbi önemi, parazitlik Ve konak parazit ilişkisi,

protozoonların genel özellikleri ve tıbbi önlemleri, helmintlerin genel özellikleri ve tıbbi
önlemleri, Eklembacaklllann genel öze|likleri Ve ttbbi önlemleri. Tek Ve çok hucreli
parazİtlerin genel tanıtlm| (LAB)

30



C. Ü. TtP FAKÜLTESİ t998 _ l999 EĞİTIM REtlBERt

1998 . 1999

DÖNEM İ ENTEGRE SiSTEM DERS KURALLARİVE
SiNAV TAKVİMİ

komite slnavları BütOnleme

Temel Bilimler Der§ Kurulu ı

Temel Bilimler Ders Kurulu ll

Temel Bilimler Ders Kurulu lll

Temel Bilimler Ders Kurulu lV

16.11.1998

11,01,l999

26.03.1999

28.05,,l999

7.9.1998

03.09.1999

06.09.1999

08.09.1999

Mazeret Sınavlan 0,1 - 02 Haziran 1999

1998 - 1998

DÖNEM İ KLASİK SİSTEM Ve SERVİS DERSLERİ
SİNAV TAKVİMİ

serVis Dersleri l. Ara Sln ll. Ara S|n Final

Türk Dili

Atatürk llkeleri

Yabancı Dil

09,12.1998

16.,12.1998

23.12.1998

31 .03.1999

07.04. 1999

,14.04.1999

16,06.1999

17.06.1999

,l8.06.,1999

31
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DöNEM ıı
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C. Ü. TrP FAKÜLTESI l998 _ ı999 EĞİTIM REHBERİ

Dersler

DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU

21 Eylül - 20 Kasım 1998

Pratik Topiam

Anatomi

Histoloii - Embriyoloji

Firyolo'i

Biyokimya

44

42

30

20

24x2

16x2

8x2

92

74

46

20

Toplam 136 96 a,\)

ANAToMi

Anatomiye 6iriş, Kemikler Ve KaSlar-Genel Bilgiler, Eklemler-Genel Bilgiler,

columna Vertebralis_costalar_sternum, Columna Vertebralis_costalar_sternum (LAB), Üst

extremite kemikleri, Üst extremite kemikleri (LAB), Üst extremite eklemlem|eri, Üst

extremite eklemleri (LAB), slrt bolgesi yüzeyel sırt kaslarl, omuz ve kolun arka bölgesi

kastarı (LAB), omuz ve kolun Ön bÖlgeleri ve memeler, omuz Ve kolun ön bölgeleri Ve

memeler (LAB), AXilla anatomisi Ve plexus brachialis, Axilla anatomisi Ve plexus brachialis

(LAB), Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti, Ön kolun ön bölgesi ve fossa cubiti (LAB), Ön

kolun arka bölgesi, Ön kolun arka bÖlgesı (LAB), El anatomisi, El anatomisi (LAB), Alt

extremite kemikleri, Alt extremite kemikleri (LAB), Alt extremite eklemleri, Alt extremite

eklemleri (LAB), Plexus lumbosacralis, Plexus lumbosacralis (LAB), Gluteal bÖlge, Gluteal

bölge (LAB), Uyluğun arka Ve lateral bölgesi -fossa poplitea, Uyluğun arka bölgesi fossa

poplitea (LAB), Uyluğun ön Ve medial bölgesi, Bacağln arka bölgesi (LAB), Bacak ön Ve

lateral bÖlgesi, Bacak ön Ve lateral bÖlgesi (LAB), Ayak anatomİsi, Ayak anatomisi (LAB),

Kafa kemikleri (LAB), Kafa iskeletinin bütünü, kafa iskeletinin bütünü (LAB), suboccipital

bölge Ve derin slrt*aslan, suboccipital bölge Ve derin slrt kaslan (LAB).

Teorik



ı

C. ü. ]-IP FAKüı-lEsİ l998 - l999 EĞITiM REHBERI

HlsToLoJı-EMBRlYoLoJı
Histoloji Ve Embriyolojiye giriş, Genel embriyoloji, Genel embriyoloji (LAB), Örtü

epitel dokusu, Örtü epideli (LAB), Bez epite|i, Bez epiteli (LAB), Bağ dokusu, Bağ dokusu
(LAB), Kıkırdak dokusu, Kemik dokusu, Kıkırdak ve Kemik dokusu (LAB), Kas dokusu,
Kas dokusu (LAB), Sinir dokusu, Sinir dokusu (LAB), Deri, Deri (LAB).

FizYoLoJi

Çizgili kasa ilişkin genel bilgiler ve kasllma teorileri, çizgili kasın mekaniksel
özellikleri Ve düz kas fizyolojisi, sinir kas kavşağl Ve motor birimlerinin fizyolojik öze|likleri,
periferik sinir sistemi fizyoİojisi, Kas fizyolojisi (LAB), Reseptörler, sinaptik iletim, Spİnal
refleksler l, Spinal refleksler ll, SpinaI refleksler lll, otonom sinir sistemİnin fizyolojisi, sinir
fizyolojisi (LAB).

Epitel dokusu biyokimyası, Adipoz doku biyokimyası, Bağ dokusu biyokimyasl, Kas
dokusu biyokimyası, Sinir dokusu biyokimyasl, Kanser dokusu biyokimyasü, Travma Ve
doku zedelenmesi biyökimyasl, Tümör marklrlan.

ı ı

Jo



c. ü. TP FAKüLTESi l998 - l999 EĞil,İM REIIBERI

Dersler

DOLAŞIM -SOLUNUM SİSTEMLERİ
DERS KURULU

23 Kasım 1998-15 Ocak 1999

Teorik Pratik Toplam

Anatomi

Histoloji-Embriyoloji

FizyoIoji

Biyokimya

Biyofizik

25

24

JJ
,13

8

13x2

8Y2

22x2

51

40

97

13

8

123 86 209

ANATotıl
Thorax duvarl anatomisi, Mediasünum, Thorax duvarl ve mediastinum (LAB), Kalp

vepericardium.KalpVepericardium(LAB),BüyükdamarlarVeposteriormediastinumda
bulunan oluşumlar, BOyük damarlar ve posterior mediastinumda bulunan oluşumlar

(LAB), Burun Ve burunla ilgili oluşumlar, Burun Ve burunla ilgili oluşumlar (LAB), Larynx,

LarynX (LAB), Trachea ve akciğerler, Trachea ve akciğerler (LAB), Diaphragma,

Diaphragma(LAB)'ParotisbeziVetemporalbölge.FossainfratemporalisVe
pterygopalatina, Parotis bezi Ve temporal bölge-Fossa infratemporalis Ve pterygopalatina

(LAB),Art.TemporomandibularisVeçiğnemekaslarl.Art'TemporomandibularisVe

çiğneme kaslarl (LAB), Boyun Ve yan bölgeleri, Boyun ve yan bölgeleri (LAB), Ağız

anatomisi, Ağ|z anatomisi (LAB), Pharynx, Pharynx (LAB), Boyun kökü (oesophagus'un

cervical ve thoracal kıslmlarl_derin arterler- venler-sinider), Boyun köku (oesophagus,un

cervical Ve thoracal kıslmlan-derin arterler-Venler Ve sinir|er (LAB),

HisToLoJl_EMBRlYoLoJl
Dolaşlm sisteminin gelişimi, Damar histolo.iisi, kalp ve lenfatik damarların histolojisi,

Fetal dolaşım, Dolaşlm sistemi laboratuvan, Kan yaplml, Periferik kan hücreleri, Kan
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laboratuvarı, Lenfatik organların gelişima, Bağıştkhka rol oynayan hücreler, lenfatik organ
histo|ojisi l, Lenfatik organ histolojisi l|, Lenfatik organ laboratuvarl, yukat kavisleri-yüz ve
solunum sisteminin gelişmesi, solunum sistemi histolojisi l, solunum sistemi histolojisi |l,

solunum laboratuvarl.

FizYoLoJl
Kanın görevleri-fiziksel ve kimyasal özellikleri, kan yapımı (hemotopoezis) ve

eritrositler, Eritrosatler, Lökositler, Kan alma yöntemi, Eritrosit saylml (LAB), Trombositler,
Kanamanın fizyolojak önlenmesi-plhttlaşma mekanizması, Kan grupları Ve transfüzyon,
kalp kasının fizyolojik Ozellikleri, Hemoglobin-hemotokrit tayini (LAB), Kalp kasının
fizyolojik özeılikleri, Kalp kapaklarınln görevlerİ-kalp sesleri, Ka|pteki baslnç değişiklikleri,
Kalp dönemi, Lökosit sayİs|-|ökosit formülü (LAB), Trombosit saytml-kanama zamanl
(LAB), Kalp verdisi, Kalbin yaptığl iş ve kalbin metabolizması, Kalp çalışmasının
düzenlenmesi, Hemodinamiğin ilkeleri, EKG tanlmı Ve yorumu, Kan baslncı, Pıhtllaşma
protrombin zamanl tayini (LAB), Kan baslnclnln düzenlenmesi, Kalp yetersizliği, Kan
basıncı ve nab|z, Koroner dolaşım, Sedimantasyon-kan grubu (LAB), Fötai dolaşım,
Pulmoner dolaşım, Hemoliz, eritrosit, osmotik direnç (LAB), Venöz dolaşlm, Lenfatid
dolaşlm, Solunuma giriş-soıunum mekaniği, EKG (LAB), Akciğer hacimleri, Akciğer
alveollerinde gaz alış verişİ (diffüryon, Ventilasyon, perfüzyon i|işkileri), lnsanda kan
baslncl (LAB), solunum düzenlenmesi, Nablz Ve kalp ses|eri (LAB), Kanda 02 ve coz
taşlnmasl, Atmosfer baslncl değişiklikleri-karşllaşılan fizyolojik sorunlar, Yapay solunum_
spirometre.

BiYoKİMYA

Klinik biyokimyaya giriş Ve enstrumentasyon, Vücut slvlıannın biyokimyasl, Kan
dokusu bİyokimyasl, Karaciğem klinik biyokimyasl, Böbreğin klinik biyokimyasl,
Kardiyovasküler hastahkİann biyokimyası.

BıYoFiziK
Kalpteki biyoelektrik oİaylar Ve EKG'nin temel ilkeleri, Kalbin dinamiği, Kalbin giJcü

Ve kan baslnclnln ölçülmesi, solunum dinamiğİ.
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Dersler

METABOLİZMA DERS KURULU

8 Şubat - 19 Mart 1999

Teorik Pratik Toplam

Anatomi

Histoloji-Embriyoloji

Fizyoloji

Biyokimya

20

18

34

25

7x2

8x2

34

34

25

Toplam 97 127

ANAToui
Abdomen topografisi, Karın ön duvarı 3natomasi. Abdomen topografisi Ve karın ön

duvan (LAB), Peritoneum-omentum-maju§-minus-bursa omentalis, oesaphagus'un

abdominal klsml Ve mide, pefitoneum-oesaphagus'un abdominal kısml Ve mide (LAB),

Karaciğer ve safra yollan, Pancreas ve dalak, Karaciğer-safra yollan-pancreas ve dalak

(LAB), Sindirim kanah damar ve sinirleri, Sindirim kanalı damar ve sinirleri (LAB),

Böbrekler ve ureterler, vesica urinera ve urethra,, Böbrekler ve ureterler, vesica urineria

Ve urethrea (LAB), Kann arka duvarl-büyük damar ve sinirler, Kann arka duvan-büyük

damar Ve sinir|er (LAB)

HisToLoJı-EMBRlYoLoJl
Sindirim sisteminin gelişimi, Sindirim sistemi histoloiisi l, Sindkim sistemi histoloiisi

ll|, Sindirim sistemi büyük bezleri l, Sindifim sistemi büyuk bezleri ll, Sindirim sistemi

histolo'isi (LAB l), sindirim sistemi histoloiisi (LAB ll), Sindkim sistemi büyük bezled

(LAB), Üriner sistemin gelişimi, Böbreklerin histoloiisi, Böbreklerin histofizyolojisi Ve kan

dolaşımı, ldrar boşaltım yollan histolojisi, Üriner sistem (LAB),

FlzY oLoJi
Sindirim sistemine ait genel bi|giler, Gastrointestinal hormonlar, Ga§trointestinal

motilite-besin ahnmasl-çiğneme Ve yutma işlemi, Kolonda motilite Ve defekasyon-sindirim

sisteminde salgl fonksiyonu-ağlz ve mide salgısı, Midenin modor fonksiyonları, safra
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kesesinin hareketleri Ve boşalmasl, Pankreas salglsl Ve safra salglsl, lnce ve kalın barsak
salgllan_gastrointestinal absoösiyon-besin alImlnİn düzenıenmesi, Bulantl_kusma_
karaciğer fonksiyonlarl, Vit€minlerin fizyolojik özellikleri-enerji metabo|izmasl, enerji
metabolizması, Boşaltlm fizyolojisine giriş-glomerular filtrasyon, Böbrek tubulilerinin
fonksiyonu, Fiziksel egzersiz ve tipleri, Aerop Ve anaerop kapasite-oksijen borcu Ve açlğt,
Egzersiz ve kas-kan-dolaşlm sistemi, Egzersiz ve solunum endokrin sistemi, ldrann
asitleşmesi ve bikarbonat itrahı, Klirens kavramı-miksiyon ve diüresis, Juxtaglomerular
cihazln fonksiyonu-renın oıuşumu, Yapay böbrek diaıiz yöntem|eri,

BlYoKlMYA
Besinlerin sindirimi Ve emilimi, Karbonhidrat Ve yağ metabolizmasınln

entegrasyonu, Ezgersizde metabolizma, Amonyak metabolizması, Porfirin ve safra
pigmentleri metabolizmasl, Detoksifikasyon mekanizmalarl, lnorganik bileşiklerin
metabolizmasl, Fizyolojik tampon sistemleri,
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NöRo-ENDoKRIN vE üRenııe slsrewıı-snI oeRs KuRuLu

22Mart- 4 Haziran 1999

Dersler Teorik Pratik TopIam

Anatomi

Histoloii - Embriyoloji

Fizyoloji

Biyokimya

Biyofizik

48

26
\,)
,l5

,l6

15x2

12x2

4x2

78

50

60

15
,l6

Toplam 157 62 219

ANAToMi
Pe|vis, Perineum, Pelvis Ve perineum (LAB), Erkek genital organlarl, Erkek genital

organlarl (LAB), Kadın genital organları, Kadln genital organlarl (LAB), Endokrin organlar,

Endokrin organlar (LAB), Medulla spinalis, Tractuslar, Turctuslar ve M-spinalis (LAB).

Medulla oblongata ve fossa rhomboidea, Pons, Mesencephalon, M.oblongata-pons Ve

mesencephalon (LAB), otonom sinir sistemi, otonom sinir sistemi (LAB), cranial sinirler,

Crinial sinirler (LAB), cerebellum, Cerebellum (LAB), Beyin hemisferleri, Beyin

hemisferleri (LAB), cortical merkezler Ve beyaz cevher, Koku yo|larl_Rhinencepha|on Ve

limbik sistem, Beyaz cevher.cevher, Koku yollarl_Rhinencephalon ve limbik sistem, Beyaz

cevher_limbik sistem (LAB), M S,s. damarlarl, beyin zar|arı Ve sınuslar, Beyin Ventricülleri

ve BoS, M.s.S. damarlarl, beyin zarları Ve sinüsler-ventriküller (LAB), orbita Ve

içindekiler, Bulbus oculi, GÖrme yolıan, GÖz (LAB), Kulak, Vestibular sistem, lşitme yolları,

Kulak (LAB).

HlsToLoJi-EırBRiYoLoJi
Erkek ve dişi üreme organlarlnln gelişimi, Erkek üreme organlarl histolojisi, Erkek

ureme organ|arı (LAB), Dişı Üreme organlarl histolojisi, Dişi üreme organlarl (LAB), Hipofiz

ve epifizin getaşimleri ve histolojileri, Tiroid ve paratiroid gelişimleri ve histolojileri, Böbrek

üstü bezi gelişmesi ve histolojisi, Endokrin_pankreas ve diffüz endokrin sistem histolojisi,

Endokrin ;istem histoloiisi (LAB), Sinir sisteminin gelişimi, Sinir sisteminin histolojisi l,

Sinir sisteminin histolojisi ll, Sinır sistemi histolojisi (LAB), GÖz gelişimi ve histolojisi, Kulak

gelişimi ve histo|ojisi, Duyu organlarl histolojisİ (LAB).

FizYoLoJi
Nöroemndokrin ilişkiler, Hormonlar hakkında genel bilgiler, Hipofiz ve hipothalamus

fonksiyonel ilişkileri, Adenohipoflz ve nörohipofiz hormonlannln fizyolojisi, Tiroid hormon
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fizyolojisi, Paratiroid hormonu-kolesistokininin fizyolojik etkileri, Böbrek üstü medulla
hormonlanntn fizyolojisi, Pankreas iç salgısının fizyolojik etkiteri, Kadln genital
hormonlarının fizyolojisi, Erkek genital hormonlarının fizyolojisi-gelişme ve yaşlanma,
Hormon fizyolojisi (LAB), Motor asosiyasyon sistemi Ve pramidal sistem, Vestibu|er
sistem, cerebellumun motor fonksiyonlan, Bazal gangligonlar Ve retiküler formasyonun
motor fonksiyonları, Duyusal yol Ve thalamus, Retjküler formasyonun duyusal işlevi Ve
duysa| kortex Ve duysal assosiasyon korteksi, Merkezi vegatjatif sinir sistemi, Uyku_
uyanlklık ritmi, Beyin yüksek fonksiyonlarl (öğrenme, haflza), serebrospinal slvl fizyoloiisi,
Deri duyularl ve ağrı fzyolo,jisi, Görme fzyolojisi, lşitme fizyolojisi, Tad ve koku fizyo|ojisi,
EEG (LAB),

BıYoKiirYA
Hipotalamus-hipofiz hormonlan, Pankreas hormonları, Tiroid hormonlar!, Adrenal

bez hormonları, Ca-P metabolizma düzenleyen hormonlar, Büyüme faktör|eri, Melatoninin
biyokimyası Ve fonksiyonlarl, Renin-anjiyotensin-aldesteron sentezi Ve atrial natrioretik
hormonlar, Gastrointestinal hormonlar,

1998- 1999 Ders Yılı

DÖNEM İİ ENTEGRE SİSTEM S|NAV TARİHLERİ

komite slnavl

Ders Kurulu Pratik Teorik Bütünleme

Ders kurulu l

Ders Kurulu lI

Ders kurulu lll

Ders kurulu lv

,19.,1,1.1998

14.0,1,1998

18.03.1999

03.06,1999

20.1,1.1998

,l5,01.,l999

19.03.1999

04.06.1999

Mazeret slnavl

4?

,t8.06.1999

BıYoFlzlK
Biyomedikal potansiyellerin temelleri, sinirsel kodlama Ve bilgi iletişimi, Flzyolojik

sinyallerin analizi, Radyasyon fiziğinin temelleri, Ultrasesin ve tedavide kul|anllmaslnın
biyofiziksel teme||eri, Radyasyon fiziğinin temelleri, Ultrasesin teşhis ve ledavıde
kullanılmasının biyofiziksel temelleri.

02.09.1999

06.09.1999

10.09.1999

14.09.1999

l7.06.,! 999
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Dersler

GENEL PATOLOJİ- GENEL FARMAKOLOJİ
HALK SAĞLİĞ| DERS KURULU

2,1 Eylül - 2 Kasım 1998

Pratik Teorik Toplam

Patoloji

Farmakoloji

Halk Sağhğı

10x2 54

Ju

54

64

54

Toplam 10 138 148

Patolojivehücredokuzedelenmesihakklndagenelbilgiler'Farmakolojiyegiriş.
llaçların veriliş yol|arı ve absorbsiyonu, Hucre zedelenmesi ve ol0mü, Htıcrede reverzibl

ve irreverzibl zedelenmeye yol açan nedenler, Nekroz Ve otoliz, nekroz çeşitleri, llaçlann

etki mekanizmalarl, llaç resepsötör ilişkileri, Hücresel adapta§yon, llaç etkisini değiştiren

faktör|er, Hücre dejenerasyonu ve infi|trasyonları, Bulanık şişme, Hidropik

de,ienerasyon,Yağlıdeğişme,Hy|andeienerasyon,Bulaşıcıhastjahklar|asavaş
yöntemleri, llaçlar arasında etkİleşme şekilleri, Ami|oidozis, Müsinoz degenerasyon,

nükleoprotein metabolizma bozuklukları, llaçlarln toksisitesi, Ürikosid infarktüsü, yağll

degenerasyon, yağ metamorfozu ve yağ inflitrasyonu, Mutajenik ve terato.jenik etki,

kanseroienik etki, llaç allerjisı, Demir ve baklr metabolizma bozukluklan, kalsiyum

matabolzma bozuklukları ve pigmentiasyon, Histamin ve aniihistamanik ilaçlar, Depo

hastalıkları, Vucut slvlıan Ve kan aklm| bozuklukları, su dengesi bozukluk|arl,

DehidrasyonVeÖdempatogenezi,çeşitlibiyojenaminVepolipeptidler.Prostoglandinler.
lmmunomodülatör ilaçlar, Ödem çeşitleri, konjesyon (hiperemi), llaçların farmosotik

şekiıler, Kanama, Şok morfolojisi, Trombozis ve trombus, embolizm _ Emboli, Enfarktüs,

lltıhap, iltihapta vasküler reaksiyonlar, lltihap hücreleri, lltihap tipleri, yara iyi|eşmesi _

rejenerasyon Ve reperasyon, Hücre gelişme bozuklukları, Tümörlerin tarifi Ve geneı

özellikleri, Tumörlerin slnlflandIrllmasl, Being ve maling tümörlerin genel özellikleri

Tümörlerde yayılma ve gelişme, Tumörlerin prognoz tayini, Tümör _ konak canlı ilişkisi,

lyonizon ışınları etkisi, radyasyona duyarllllk ve dirençlilik, Tümörlerde tanl yöntemleri,

Tümörlerde etyoloji, Tümörlerde etyopatogenez ve |nsidans, Epitelyal tümörler,

Mezanşimal tümöder, Anti neoplastik ilaçlar, Halk sağllğına Giriş, Tlbbln Gelişim
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Aşamaları, Çevre sağltğl, Yeterli Ve Dengeli Beslenme, Erken Tanl, llaçla Korunma,
Sağlık Eğitimi, sağllk Meı/zuatı,Toplumun Ve Kişinin Beslenme Durumunun
Saptanmasl, Turkiye'de Ve Dünya'da NOfus sorunlan ve Aile Plan|amasl Hizmetleri, Kamu
yönetima ilkeleri, Sağhklı insan gocü, sağllk Hizmetlerinde Finansman, Sağlık
Hazmetlerinde Örgütlenme, sağlık Ekonomisi, Temel sağlık Hizmetleri Kavraml, okul
sağllğl, Türkiye'de Ve Dünya'da Sağllk Yönetimi, Türkiye'de sağhk Duzeyi Ve sağllk
Sorunları, Türkiye'de Beslenme Sorunları Ve Çözüm Yolları, lşçi Sağlığı ve Meslek
Hastalıkları, Afeüerde Tıbbi Önlemler, Epidemiyoloj(ye Ginş, Sağlık ve Hastahklarla llgili
Ölçütler, Araştırma Tipleri, Temel lstatistik, Frekans ve olaslhk Dağıllmlarl ve Tanımlayıcı
ÖlçUler, Sigara ve Sağlık, Tablo ve Grafik Yapımı Yöntemi, Teorik Dağılımlar,
Epidemiyolojinin Klinikte Kullanlml, Anket Yöntemi, Çevresel Ve Mesleki Hastallklarda
Epidemiyolojinin Kullanımı, sağllk Hizmetlerinin Değerlendirilmesinde Epidemiyolojinin
Kullanlmt, lnsan Ekolojisi, sağlİğln Korunmaslnda Beslenmenin Önemi, Epidemiyoloiide
Nedensillik Kavramı, Koruyucu Hekimlikte Epidemiyoloji.
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ENFEKSİYON VE HEMATOPOİETİK SİSTEM DERS KURULU

3 Kasım - 14 Aralık 't998

Dersler Pratik Teorik TopIam

Patoıoji

Farmakoloji

Pediaüi
Halk sağhğı
Klinik Bakteri.Ve Enfeksiyon Hast

lç Hastallklarl

Parazitoloji

22

32

27

24

11

6

4x2 20

Toplam 138 1424

47

,l6

22

32

27

24

11

b

Solunum yollarının viral ve bakterial enfeksiyonları, Ktzamık, kızamıkcık ve diğer

dökuntulü hastalıklar, Streptokok enffeksiyonlar| ve klzll, Boğmaca Ve kabakulak,

Poliomyelit, Yenidoğan sepsisi ve menenjitleri, Difteri, Enfluenza, Pnödomı, Ve

bronkopnomoniler, Menenjitİef, Tüberküloz, salmonellozis, Shigellozis Ve kolera,

HePatitler, Besin zehirlenmeleri, Şaöon, Bruse|lozis, Kuduz, Tetanoz, Cinsel temas ile

bulaşan enfeksiyonlar, Enfeksiyon hasta|ıkları patoloiisi genel, Bakteri enfeksiyonları

patolojisi, çocuk ishalleri, kemoterapotikler hakklnda genel bilgiler, sülfonamidler,
paraziter hastahklann patolojisi, Bağırsak parazitleri, viral hastallklann pato|ojisi, Mantar

hastiallklan patoloiisi zoonozlar ve zoonozlarla savaş, Toksoplazmozis, penisilinler,

spiroket hastahklarl patolojisi, lmmun sistem ve hastahklan, sefalosporinler,

Tetrasikıin grubu antibiyotikler, Temasla bulaşan hastalıklar ve bunlar|a savaş, sfiliz,

Lepra, Derinin mantar Ve diğer enfeksiyonlarl, Makrolidler Ve kloromfenikol,

Aminoglikozid yaplh antıbiyotikler, sıtma, çeşit|i antibiyotikler, Tübe*üloz tedavisinde

kullanllan ilaçlar, Antifungal ilaçlar, Antiprotozoal i|açlar, Aşılar ve serumlar ile

bağ|şıklama Ve tedavi, Enfeksiyonlara karşt bağlşlkhk oluşturan mekanizmalar,

Antimalaryal ilaçlar, Antihelmintik ilaçlar, Antiseptik ve dezenfektanlar, Aşılar ve serumlar,

Antivirutuk ilaçlar ve ektoparazittere karşl kullanllan ilaçlar, periferik kan ve kemik ilıği

morfolojisi Hemoglobinin yapls| ve özellikleri, Bilurubin metabolizmas|, kan hücrelerinin
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normal gelişimi Ve lenfoİd doku morfolojisİ, Lökopeni Ve reaktif beyaz hücfe
proıiferEısyonu, Aplastik Ve mye|orlüzik anemiler, Demir eksikliği anemisi,
Trombositopeniler, Megoloplastikanemi, Hemolitik anemi ve hemoglobnopatiler,
Talösemiler, Plhtllaşma me*anizmaları, Hemofililer, Dis§emine intravasküler,
koagulasyon, Plazma hücresi diskrozileri, Antianemik ilaçlar, AML, KML, KLL, ALL,
Histiositozlar, Antiasitler ve sindirime yardımcl ilaçlar, Lenfomalar, Kan grupları ve
tranfüzyon reaksiyonları, Bilimsel yöntem, Toplumsal Demografik yaplslnln lncelenmesi,
AlDS Epidemiyolojisi, Hastalıkların oluşumuna Epidemiyolo.iik Yaklaşımlar, Salgınlann
lncelenmesinde kullanı{an Epidemiyolojik yöntemler, Bulaşıcı Hastalıklarla savaş
Yöntemi, Sağlık Ve Hastahkla llgili olaylann Betimlenmesi, Akut Solunum Yollarl
Enfeksiyonlarlyla Savaş, lshalli Hastalıklarla savaş, Türkiye'de Bağ|şlklama çallşmalarl,
Besin Santitasyonu, lçme ve Kullanma Sularl, Kirlenme, Atlklar, Enfeksiyon
Hasta|ıklarında Beslenme, Verem Savaşı, Kuduz SaVaşl, sltma savaşl.
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Dersler

soLUNUM - DoLAşıM sisTEMLERioeRs KuRuLu

,t5 Aralık 1998 - 15 Ocak 1999

Pratik Teorik Toplam

Patoloji

Farmakolo'i

Kardiyoloji 
-

Göğüs Hastalıkları

Kulak-Burun-Boğaz Hast.

Pediatri

Parazitolo.ji

Halk sağlığı

Göğüs - Kalp - Damar cerrahisi

Anesteziyoloii

Radyoloii

5x2 24

24

24

14

6

b

5

4

4

4

29

24

24

14

b

6

5

4

4

4

o

Toplam 118 123

solunumsistemİanatomi'histolojiVeembriyolo,iisi,SotunumfizyoIojisi,Nazal
fizyolojis!, Normal akciğğr radyoloiisi, otonom Sinir sistemi, Kanda gazların taşlnmasl,

solunum sistemi savunma fizyolojisi ve akciğerlerin metabolik aktivitesi, Nazal

semptomatoloji, solunum sistemi enfeksiyonlarlnda Virai etkenler, Solunum sistemi

enfeksiyonlarlnda bakteriyel etkenler, Burun ve paranazal sinüs hastallklar| Farinks,

Nazofarinks, Larinks hastallkları, Larinks semtomatolojisi, Antitussif, espektoral Ve

mukolitik ilaçlar, Trakeobronşial hastallklar, Dolaşlm bozukluklarl Ve metabolik

hasta|ıklar, Kulak semptomaiolojisi, Göğüs hasiallklarl semptomatolojisi, Göğüs

hastalIkiar|nda fizik bulgular, Çocukluk çağı pnomonileri, Mikobakterium tüberkülozis

Veatipikmikrobakterilerinbakteriyolojisi,Pnomonler'Kronikobsrüktifakciğer
hastallklarl, pulmoner tromboembolizm, Bronkodilatör ilaçlar, Antikoagulan ilaçlar,

5
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Tüberküloz, pnomokonyozlar, astm bronşitler, Normal olduğu ha|de patolojik izlenim
veren yapllar, antitrombolik ilaçlar, Fibrinolitik ilaçlar, Akciğer tümörlerı, plevra
hastallklan, kalp pompasl, kardivasküler kontrol mekanizmalarl, Farmakolo.ji ve
toksikoloji yönünden sigara, periferik vazod|atörler, kalbin embriyolojisi, Anatomi ve
histolojisl, Dolaşlm sistemi muayenesi, kalp hastahklarlnda belirti ve fizik bulgularl,
Normal kalp radyolojisi, kalp sesleri, Üfurumler, konjenital kalp hastallklar|, siyotonik
konjenital ka|p hastallklarl, kardiotonik glikozitler, Elektrokardiyografiye giriş, Asiyonatik
konjenital kalp hastahklan, perikard hasta|lkları, Miyokard hastalıklarl, Beta adranerjik
resepsör blokürleri, Hipolipidemik ilaçlar, perikard hastaılklarl, Myokard hastalık|arı, Beta
adlmerjik reseptöı blokürleri, po|idermik ilaçlar, perikard hastalıkları, Miyokard
hastahklan, Endokard hastallklarl, Antianjinal ilaçlar, Hemostatik ilaçlar, Romatizmal ateş,
Romatizmal kalp hastalıkları, Arterioskleroz, skemik kalp hastahklarl, koroner kalp
hastahklan, ka|p yetmezliği, Arterial hipertansiyon fizyolojisi, Hipertansiyon ve hipertansif
kalp hastahğ!, Antihipertansif ilaçlar, Hipertansiyon, kalp hipertrofi ve dilatasyonu,
Damar hastahkları ve kardiovasküler tumöder, pulmoner, Hipertansiyon, korpulmonale,
şok, Boğulmalar ve zehirlenmeler, oksijen tedavisi, semptomimetik ilaçlar, kardiojenik
şok, Ani ölüm ve yeniden canlandırma, Antiarıtmik ilaçlar, Ritm bozukluklan, kronik
Hastahklar Epidemiyoıojisi, Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme, Kronik Hastahklarda
Beslenme.
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sıNDıRiM ve ENDoKRitı sisreııııı-enl oeRs KURuLU

8 Şubat - 15 Mart 1999

Pratik Teorik Toplam

Patoloji

Farmakoloji

lç Hastalıkları

Pediatri

Genel cerrahi
Radyoloji

Halk Sağhğl

6x2 20

lJ

27

13
o

9

26
1,7

27

13

9

9

5

Toplam 96 1a2

Ağlz, Tükrük bezi, Dlş eti patolojisi Özafegus hastahklarl, GlS radyolojik inceleme

yöntemleri, parasempatomimetikler, kolinesterler, parasempatomimetikler, Anti

kolinesterazlar, Özefagus patolojisi, Mide hastaltklarl, Mide patolojisi. Mide tümörleri,

özefagus, Mide duodenum radyolojisi, Bakteriyel gastroenterit yapan etkenler, viral

gastroenterit yapan etkenler, lnce bağlrsak patoloJisi, arasemptolitikler, Bağlrsağın

enflamatuar hastallklarl, Malobsorbsiyon sendromlarl, sempatometik ilaç|ar,

katekolaminler, semptometik ilaçlar, Diğer sempaıometik ilaçlar, katekolaminler,

sempatometik ilaçlar, Diğer sempatometik ilaçlar, kalln bağlrsak tümörleri, Akut karın,

kalın bağırsak patolojisi, lntestinal sistem radyolojisi, Akut karln radyolojisi, karaciğer

fonksiyon testleri kisı hidatik karaciğer kist hidatiği. pankreas, kist hidatik radyolojisi,

Kronik hepatitIer, Siroz, Hepatikler, Hepatomegaliler, Asit, Safra kesesi Ve yollarl

hasta|ıklar|, safra yotları radyolojisi, Adrenaljik resepsör bloke ediciler, Adrenaljik nöron

bloke ediciler, poıtal hipe(ansiyon, Hepatik koma, karaciğer tümörleri, pankreas

patolojisi, otonomik ganglionlarl etkileyen ilaçlar, Laksatif ve pürgatif ilaçıar, Hipotalamus

ve hipofiz hastahk|arl patoIojisi, Hipotalamus ve hipofiz hastahklar, seller bölgenin

radyolo.iisi ve hastallklarında görülen sıstemik değişiklikler, Endokrin farmakolojisine

giriş, Tiroid hastallklarl patolo.iisi, Tiroid hormonlan sentezi ve tiroid hastallklarl

tizyoloiisi, Tiroid fonksiyon testleri, Hipotroidi, Hipertroid Guatr (Tiroid nodÜlleri), Tiroid Ca,

o
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t

52

Hipofiz ön lob hormonları, Tiriodin hormonlan ve llaclar, antitroid hastallklan radyolojisi,
Tiroid|er, paratiroid hastallklan, paratiroid hastallklarl patolojisi, primer
hiperparatiroidizm, Tiroid ve paratiroid hastalıkları radyolojisi, Adrenal gland hastalıkları
pato|ojisi, Adrenal korteks fonksiyon testıeri, Addison hastallğı, ACTH Ve kortikosteroidler,
Adrenal korteks fizyo|ojisi, Adrenogenitel sendrom, cushing hastallğl, Hiper Ve
hipoaldoseronizm Timus ve epifiz hastallkları, Endokrin pankreas hastallkları, Adrenal
medüllo flzyopatolojisi ve Feokromositoma, diyabet kliniği ve testleri, pankreas ve
sürrenal hastalıklarda radyoloji muayene yöntemleri, Androgenler ve anabolizanlar,
karbonhidrat metabolizma bozukluğu ve diabetes millutus, Diabetes insibitus,
Hipoglisemiler, Daabetin degeneratif komplikasyonlan, Diabetik, ketoasidoz ve non - ketot
hperosmoler koma, lnsulin ve oral antidiabetikler, Diabet tedavisi, Gls Hastalıklarında
Beslenme, Şişmanlık, Zayıflık, Bes|enme, Endemik Gutr ve Beslenme, Diabet ve
Beslenme.
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Dersler

ünlııen ve üReıvıe slsreıvıı_eR| oens KuRuLU

16 Mart - 26 Nisan 1999

Pratik Tğorik Toplam

Patoloji

Kadln Doğum

Pediatri

üroloji

Farmakoloii

Radyoloji

lç Hastalıkları

Halk Sağlığı
Genel cerrahi

8 29

17

14

10

y

b

2

1,,

17

14

10

9

6

5

5

2

Toplam 97 ,105

Üreme sistemi embriyoloiisi ve anatomisi, Jinekolojade muayene usulleri, Vulva -

vagen ve serviks hastallklan patoıoiisi, Hipotalamus hipofiz over fizyolojisi, Menstruel

siklus bozukluklarl, Estrojenler, projestinler, uterin kanamalar, Embrio _ fetus gelişimi,

Amniotik slvl, Gebelikte anne fizyolojisi, Antinatal bakım, Feto _ plasental maternal unit,

Gebelik, Diabet Ve gebelik, Doğum, Pelvik bölgenin radyolojik muayene yöntemleri,

Doğum komplikasyonlan, Puerperium fizyolojisi, Gebelikte RH uyumsuzluğU, Gebelikte

hipertansiyon, Trofoblastik hastahklar patoloiisi, Trofoblastik hastaılklar, vulva _ vagen

hastallklarü, oksitoksik ilaçlar, Prostat hastahklarl, Testis hastahklarl, serviks hastiallklarl,

uterus hastallklan, Düşükler, kontrasepsiyon, over hastalıklarl patolojısi, over

hastalıklarl, Amenore, sterilite, oral kontraseptifler, Laktasyon, pelvik enflamatuar

hastallklar, Endometriozis, Adenomyzis, Meme hastal|klarl patoloiisi, Meme

hastallklar|, Böbrek fizyolojisinin temel prensipleri, Üriner semptomatoloji, Kon,ienital

anomaliler, Böbrek fonksiyon test|eri, Ödem, Poliuri, Diüretik ilaçlar, Glomerül hastallklarl

patoloiisi, Nefrotik sendrom, Akut glomenilonefritler, kronik glorülonefritler, Tubuler

hastatıklann patolojisi, llaçlarln nefrotosisitesi, Radyolojik muayene yöntemleri ve

kullanılan kontrast maddeler, lntersüsyel hastallklar patolojisi, Üriner sistemin nonspesifik

enfeksiyonlarl. Üriner sistem tüberkulozu. Taş hastahklarl, Üriner stoz ve reflüks, Üriner

8
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enfeksiyonlan, Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları, lnterstisyel, Nefrit, Damarsal
Hastalıklaf, Üriner enfeksiyonlarln tedavisine özgü ilaçlar, Hipertansiyon, Asidoz Ve
alkolozlar, Akut böbrek yetrnezliği, slvl ve elektrolit dengesi, Asidbaz dengesini etkileyen
ilaçlar, Renal osteodistrofiler, Diabetik nefropatiler, Hemolitik üremik sendrom, Mesane
Ve ğretra hastahklarl, Böbrek tumörleri, Mesane tümörleri, Üriner sistemin yer
kaplayıcı lezyonıarl, Böbrek fonksiyon bozukluğunun etkileri, Su Ve elektroit
dengesi bozukluk|arında kullanılan ilaçlar, Genitoüriner sistem travmalarl, Bening prostat
hiperplazisi Ve prostat Ca, Testis tümör|eri, lnmemiş testis, cinsel temasla geçen
hastalıklar, Böbrek ve idrar yolları hastahk|arlnda Diet tedavisi, Aile planlamasl yöntemleri
Ve güVenirlilikleri, Ana ölümleri, Gebelikte Ve Emzikli|ikte beslenme,
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DersIer

SlNİR SİSTEMİ HASTALİKLARİVE PSlKİYATRİ DERS
KuRuLu

27 Nisan - 4 Haziran 't 999

Pratik Teorik Toplam

Patoloji

Farmakoloji

Nöroloji

Psikiyatri

Nöroşi(İrji
Göz
Radyoloji

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Anesteziyoloji

ortopedi ve Travmatolo.ii

lç Hastalıkları (Kardiyoloji)

Pediatri

Dermatoloii

Kadln Hastallklarl Ve Doğum

Genel cerrahi

Göğüs Hastahklarl

4x2 26

32

2?
12

8

8

9
,l5

2
,l9

,4,1-

2

2

1

1

30
,ı,

22

12

8

8

9

15.

2

19

.ZL
3

2

2

1

1

Toplam 164 168

Konienital anomaliler, Kafa travmalarl, sss temel reaksiyon patolojisi, SSS

enfeksiyon hastalık|arı patolo.iisi, Radyolojik muayene yöntemleri, kraniumda patolojik

ve normal kalsifikasyonlar, spinal travmalar, sAH, sss degeneratif hastahklarl patolo.iisi,

sss myelin hastahklarl, Diskler, lntrakranial tümörler, sss travmaları patolojisi, sss
toksit ve metabolik hastallklarl patolojisi, sss farmakolojisine giriş, spinal tümörler,

periferik sinir hastallklarl cenahisi, sss tümörleri, Lokal anesteziklerin klinik kullanımı,

sss vasküler hastahklarl pato|ojisi, periferik sinir hastahkları patolojisi, Genel

anesteziklerinfamakolo,iisi,Bi|gisayarlltomografiilebeyinVeVertebralkolonun

4
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radyolojisi, Kranial sinirleri, Göz anatomisi, Strabismus, Anestezik premedikasyon,
Alkoı|er, Serebrovasküler hastallklar, Piramid sistem, Ekstrapramidal sistem, Affektif
bozukluklar, Serebeller sistem hastalıkları, SSS denegeratif demyelinize hastalıklar,
Epilepsi, Barbitüratlar, Diğer hipnotik ilaçlar, Yüksek serebral fonksiyonlar, Göz
hareketlerinin nörolojik bozuklukları, Nevrotik bozukluklar, Bilincin organik bozukluk|arı,
Demans, Pramidal sistem hastalıklarl, Ekstrapiramidal sistem hastallkları, Nörooftalmojik
muayene, N, optikus hastahklarl, Papilla ödemi, Lokal anastezikler, Periferik sinir
hastalükları, organik mental bozukluklarl, Madde kullanımı bozukluk|arı, Tranklizanlar,
Nöroeptik ilaçlar, Rehabilitasyon kavramı Ve tlst nöron hastalıklarlnda İbbi rehabilitasyon,
Alt nöron hastalıklarında tbbi rehabilitasyon, Parkinson hastahğlnln farmakolojisı,
Trisiklik anti depresan ilaçlar, Vertebral kolonun radyolojisi, Periferik sinir hastahklarlnda
tıbbi rehabilitasyon, Antiepileptikler, llaç bağımlığı, Analeptik ilaçlar, Hallusinojenler,
Psikiyatriye giriş, Tlbbi etik, Dinamik psikiyatrinin ilkeleri, Psikiyatrik bozukluklarln işaret
Ve belirtileri, Normal-Anormal Ve Piskoz-Nevroz ayrlmı, Ruhsal Muayene, Psikiyatrik
bozukluklarln genel etiyolojisi, Çocuk ruh sağhğlnda temel kavramlar.

Osteomyelat ve artritler, Nörolojik ortopedik hastalıklar, Romatizmal hastahklar ve
slnlflandlnlması, Romatoid atritis Ve rehabilitasyonu, Kas iske|et sisteminin muayene
yöntemleri, Aseptik nekrozlar, Nörolojik ortopedik hastallklar, orteogenezis,
ossifikasyon, Gelişme kusurlarl, Periferik sinir Ve tendon yaralanmaları, seronegatif
artritıer, Ankilozan spondaloartritis, rehabilitasyonu, Kemik tümörleri, ortopedi Ve

travmatolojiyi ilgilendiren diğer hastahklar, Pastürel hastahklar, Krık iyileşmesi, Dolaşım
bozukluklan ve iskemik kemik nekrozlarl, Eklemlerin enfeksiyöz, Nonenfeksiyoz
hastalıkları, Kas hastallklan patolojisi, Raşitizm, osteomalazi Ve osteoporoz, santral etkili
kas gevşeticiler, Nöromuskuler kavşağı etkileyen ilaçlar, Doğuştan kalça çlkığı, Paraüroid
disfonksiyonu, Paget hastallğl, Farmakoloji laboratuvan, Doğuştan çarplk ayak, Kemiğin
tümöre benzer lezyonlan, Analjezik Ve antipiretjk ilaçlar, Klrıkla ilgili genel bilgiler, kas
hastahklannda tanl Ve aylrlcı tanl yöntemleri, lnflamatuar myopatiler, Konjenital herediter
myopaülef, sinir kas plaglnl tutian hastallklar, Gut hastahğl, Gut tedavisinde kullanllan
ilaÇlar, antidotlar, osİeoartroz, Bel ağrıları ve rehabilitasyonu, Narkotik analjezik ilaçlar,
Yumuşak dokuda ultrasonoğrafik inceleme, Nonartiküler romatizmalar Ve
rehabilitiasyonu, Narkotik antagonistler, Hikaye alma, Pediatride hikaye alma, Genel
durum, Farmakoloji laboratuvarl, Baş boyun muayenesi, Deri Muayenesi, Ekstremite
muayenesi, solunum sistemi muayenesi, Dolaşlm sistemi muayenesi, Karln muayenesi,
Nörolojik muayene, Üriner sistem muayenesi, Anorektal sastem Ve fizik muayenesi,
Jinekolojik muayene.
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1 Akciğer radyolojik muayene
metoüan ve nomal akciğer
radyolojisi
Nonspesifi k akciğer enfeksiyonlan
Akciğer tüberkülozu
Akciğer kist hidatiği

Akciğer tümöderi
plevra hastallklarl
Kardiovasküler sistem radyoloiısi

Gastrointestinal sistem radyolojisi

Özefagus radyolojisi

ülser
Tümör
lnce bağırsak normal radyolojisi ve
hastahklarl
Kahn bağlrsak normal radyolojisi Ve

hastallklarl

Safra yollan radyolojisi ve
hastalıklarl
Pankreas radyoloiisa

Akut Batln
Kemik
Enfeksiyonlar
Tğmöder
Metabolik kemik hastallklarl
Eklem hastahklarl
Nonspesifik araitler
spesifik artritler

Klnklar
Doğumsal kalça çlklğı
üroradyoloji
ürolitıiasis
Böbrek ve mesane enfeksiyonlarl
Böbrek ve mesane tumör|eri

Nöroradyoloii

Siyanoz
Akut Böbrek Yetmezliği
ödem
slvl Elektrolit tedavisi
Asit Baz Dengesi
Glomeralopatiler
Dispne
Mide Hastahklarl
Kalsiyum MetaboIizması ve
Hiperparatiroidi
polisitemiler

Aritmiler
Miyokarditler
Gut
Malabsorbiyonlar
seronegatif artritler

14-

15_
,l6-

17-
,t8-

19-.
20-
21-
22-
23-

24-
25-
26-

28-
29-
30-

a

4-
6

6_

7-

8-

9_

10-
11-
12-

13-

ıç HASTAL1KLARI ANABiLıM DALı DERS PRoGRAMı

a) Teorik Deıı Programı
1- Romatizmal Kapak Hastallğı

2- Akut Romatizmal Ateş
3- Diabetis Mellitus l

4- BöbrekFonksiyonları
5- Koroner Arter Hastahğl

6- Arterio Skleroz
7- lntersüsyel Neffi
8- ÖsefagusHastalıkları
9- ' Kalp Yetmezliği
10- Perikarditler
,l 1- HiPo Ve Hipertiroidi
12- Kronik Böbrek Yetrnezliği

13- Kardiomiyopatiler
14- G|S Kanaması
15- HiPertansiyon

16-
17-
18-
,l9_

20-
21-
?2-
23-
24-

?5-
26-

28-
29-
30-
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3,1-

32-
1?-

34-

Hipoparatiroİdi
cushing
lnfektif Endokardit
Karaciğer Fonksİyon Testleri Ve
Siroz
EKG
Kardiyojenik şok
Anemilerin s!nlfl andlrllmasl
Demir Eksikliği Anemisi
Porta| Hipertansiyon Testleri
Megaloblastik Anemiler
Dializ
Myelofitizik Ve Apıastik Anemi
Adison ve Primer Hiper
Aldosteronizim
plazma Hücre Diakrazleri
Lenfoma
skleroderma
kanama Diatezleri
lmmunolojiye Giriş
sLE
Hipmolitik Anemiler
Lösemiler

c} Seminer Programı
1- Sanhklar
2- Hematüriler ve |drarda renk

Kardivasküler sistem Muayenesi
solunum sistemi
Batln Muayenesi
Ekstremite Ve Nabz
Ürogenital Sistem
Nörolojik Muayene
Pratik.

değişikliklerİ
poliüriler

lshal ve kabızlık
Böbrek Fonksiyon Testleri
Komalar
Antiogregan, anüogagü|an ve
tromboliük tedavi
Göğüs ağnlarl
safra kesesi Hastiahklafı
Ateş ve sedimantasyon
Artrit ve artraljİler
Karaciğer ve mide tümörleri
Kronik Hepatitler
Lökositler, eosinopeni, lökopeni,
Lenfopeni, Lenfositoz
Nabız

Lenfadenopatiler

Akciğer Tüberkulozu
Akciğer Radyolojisi
Pnömeni
Bron şektazi
Akciğer Absesi
Solunum Fonksiyon Testleri
Akciğer Kanseri
Paraziter Akciğer HastatIkları

4-

6-
7-
8-
9_

10-

,ı 6_

Jo-

38_
2o

40-
41-
42-
43-

44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-

4-
6

6_

7-

8-
9_
,l0-

11-
12-
,l3_

14-

15_

16-

b) Pıatik Deıs Programı
'l- Hikaye Alma
2- Genel görünüm Ve cilt Muayenesi
3- Baş-Boyun Lenf Muayenesi

Muayene Yöntemleri
Bronş Astmas|
Öksüruk, Batgam
KOAK + KorpuImonale
Hemoptizi
ARDS + Solunum Yetmeziiği
Plevral Effüzyon
pulmoner Tromboembeli

GÖĞÜS HASTALİKLARİ DERS PROGRAMİ

1

2
J

4

6
7
8

9.

10

1,|

12
l,ı

14
,15

,l6
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17

18

1-

J-

4-
5-

6_

7-
8-

9-
10-
,l 1_

12-
,13_

14-
15_

16-
17-
18-

19_

Radyoloji
Sarkoidoz, lntertisyel Akciğer
Hastallklarl

Kadın Hayatnln evreleri

Anatomik Ve embriyolojik gelişme

Menstruasyon fizyolojisi

Gebelik fizyoloiisi
Doğum öncesi Ve sonras| bakım

Normal doğum
Patolojik doğumlar
Doğum müdahaleleri
AbortuSlar
Dlş gebelik

Placenta prevıa

Dekolman placenter
Gebe|ik Ve diabet
Gebelik ve kalp hastalıklarl
Pelvik infeksiyonlar ve genital tbc

Genital organ anomalileri
Pelvik relaksasyonlar
VulVa-Vagen hastallklarü

cerviks hastahklarl

cerrahi hastalarda anemnez
cerrahi lnfeksiyonlar

şok fizyopatoloiisi

şokta Klinik Ve Tedavi
lnguinal Hemiler
SlVl - Elektro|it Dengesi
Asit Baz Dengesi
Yanık ve Tedavisi l - ll

Kasık Kanalı Patoloiileri
Özofagusun Benign HastalIklarl

Özofagus Kanserleri

KADİN - DOĞUM DERS PROGRAM|

19. Pnömokonyozlar

Toksemiler
Myoma uteri Ve sarcoma uteri

Endometriumun premalign
lezyonlan Endometrium ca.
over tumörler
lnfertilite
Erytroblastosis f ötalis
Aile planlamasl
Amenoreler
Disfonksiyonel uterin kanamalar
Trofoblastik hastahklar
Amileyat öncesi Ve sonrası bakım
Prematür Eylem ve EMR
Endometriozis
Sevriks Gelişme Bozukluklan
Jinekolojik onkolo.iik
prenatal Tanl
Jinekolojik Endoskopi

12- Gastro lntestinal sistem Konjenital
Anomalileri
Akut Kartn
karın Travmaları
Meme Muayenesi
Memenin Benign Hastalıklarl
peritoniüer

Karın lçi Abseleri
Akut kolesistit ve Tedavisi
kronik kolesistit
Meme karsinomasl ve Tedavisi

13-
14-
15-
16-

17-
,l8-

19_

20-
21-

20-
21-

zş-
24-
?5-
lo-
27-
28-
29-
30_

31-
32-
33_

34_

35-
36_

1-

2-
J-

4-
5-

6_

7-

8_
o

10_

11-

6l

GENELCERRAHi TEORİK DERS PROGRAMİ



c. ü. llP FAKüLTESİ I998 - l999 EĞİTİI\4 RE}iBERİ

22-
23-
24-

25-
zğ-
27-
28-

29-
30_

3,|-

pankreatitler l- ll
Pepetik Ülser Fizyopatolojisi
Peptik Ülserin Cerrahi Tedavi
llkeleri
Üst GIS kanamaları
post Gastrektomi sendromları
cerrahi Dalak Hastalıkları,
Karaciğer Kist Hidatiği, Komli. Ve
Tedavisi
Karaciğer Piyojenik Apsesi
Karaciğer Amİp Apsesi
Çocuklarda Akut Karın ve
lntraabdominal Tümörler

Öykü alma
Genel durum, baş-boyun
muayenesi
Göz- KBB muayenesi
Dolaşlm sistemi muayenesi
solunum sistemi muayenesi
Nörölojik muayene 1-1l

Ekstremite Ve Üro- genital sistem
muayenesi
Karın muayenesi
Büyüme-Gelişme
Akut romatizmal ateş
Beslenme bozukluklarl
SlVı-elektrolit muayenesi
Beslenme
Solumun yollarl enfeks|yonlarl
Malabsorbsiyon sendromu
Yenidoğan Ve prematurenin
özellikleri
Tüberküloz Ve tüberküloz menenjit
Yenidoğan sarllıkları
Nutrisyonel anemiler
Hipo-hiperparatiroidi

3l-

34-
2§-

36_

3l-
38_
1o_

40_

41-
42-

PEDİATRİ DERS PROGRAM|

Yara lyileşmesi
Tiroidin Benign Hasta|ıkları
Portal Hipertansiyon l- ll
Tlkanma Sarılığı |- ll
Kolon Polipleri
kolon karsinoması
Tiroid karsinomalarl
Akut Apandist
Anorektal Hastalıklar
lntastinal obstrüksiyonlar
Transplantasyon l - ll

1

2

J

E

o
7

4-

22-
zş-
24-
25-
26-

28-
29-
30-
31-
32-
JJ-

34-
35-
36-
37-
38-
2o-

40_

8-
9_

10-
11-
12-
13-
14-
,l5_

16_

17-
18_

19-

20-

al

41-
42-

Kan grupları Ve transfüzyon
reaksiyonu
D Vitamini Ve raşitizm
streptokok enfeksayonlan Ve klzll
Hipotkoidi
Diabet ve ketoasidoz
lTP
Aşılar
soliter tumörler
Talasemiler
Neonata! resusitiasyon
Ansefaıitler Ve polio
Kalp yetmezliği Ve tedavisi
Akut hepatitler
Nefrotik sendrom
AGN
Juvenil romatoid artrit
Kronik hepatitler

Lösemiıer-Difteri
Endokarditler-myokarditler
Neonatalmortalite-Yenidoğan
tetanozu
kas hastalıkları
Menenjitler
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43- Metabolak hastahklar

44- lmmünolo.ii

45- lmmün sistem hastahklar|

46- KızamIk-su çiçeği-Döküntulü
hastalıklar

47- Genetik
48- SLE
49- Akut gastroenteritler

50- Kalsiyum metabolizmasl
51- Çocukluk çağı akut zehidenmeler

52- Plhttlaşma mekanizmasl
53- Hemofililer
54- Akut böbrek yetmezıiği

55- FebrilkonVülsiyonlar
56- PAN ve diğer kollagen doku

hastallklar|

57- Şok
58- Yenidoğan sepsisi
59- Hipoglisemiler
60- Yenidoğankonvülsiyonlar
61- Asİyonotik kalp hastahklarl

62- Aşl uygulamasl
63- lntrauterin enfeksiyonları
64- ldrar yolu enfeksiyonları
65- oRs uygulamasl
66- Siyanotik kalp hastahkları

67- Yenidoğan respiratuar distres
sendromu

68- Kronik böbrek yetİnezliği

69- Hemolitik anemiler
70- Perikarditer
71- sitokinler

1- Adli tlbb|n tianlml ve Tarihçesi

2- Hekimlerin adli görev Ve

sorumluluklarl (Bilirkişilik)

3- ölüm, ölum çeşitleri ve agoni

4- Ölümün erken belirtileri

5- Ölumün geç belirti|eri

a- Ölü moduğu,
b_ ölu kathğl,
c- çürume

6- Ölünün keşif muayenesi
a- kimlik belirtimi
b- ölüm zamanının saptanması

7- Adli otopsi
a- ProsedOr
b- Adli otopsi tekniği

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

9- Asiiksler
a- Genel bilgiler
b- Asl

ADLi TlP DERS PRoGRAMı

c- Elle-Bağla boğma

d- Suda boğulma
e- Tıkama-Tlkanma

'l0- Yaralar (Adli Travmatoloji)

a- Kesici, Kesici-Delici, Delici, KesicF
Ezici, Ezici Alet Yaraları

b- Kafa Travmaları
c- Trafik Kazası
d- yanlltrna yaralarl

e- Ateşli silah Yaralarl
f- Etkili Eylemle Ortaya Çıkan

Yaralanmalarln TcY'nın 456.
Maddesindeki kavramlar
Doğrultusunda Rapor
DOzenlenmesi

g- Yanıklar
h- Elektirik Ve Yıldlrlm Çarpmasl

11- Adli Ginekolo.ii
a-Gebelik Ve Doğum

b-Çocuk DüşOrme (Kriminal
Abortus)

63
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c-Sterilizasyon-lnseminasyon-Tüp
Bebek

12- Çocuk Öldürme (Infantisid)
13- Ahlaka Kaşı Yapılan Şuçlaı

l- lQa Geçme
a- Kadınlarda (Hymen Muayenesi)
b- Erkekte (Livata Muayenesi)

ll- lrza Tasaddi
lll- Seksüel Sapıklıklar

14- Adli Psikiyatri
l- cezai Eh|iyet

a- Küçüklerde cezai Ehliyet (Farik
Ve Müyyizlik)

b- Erişkinlerde cezai Ehliyet
(TCY'ntn 46,47,48, Maddelerinin
uygulanmasl)

ll- Hukiki Ehliyet

1. Çocuk cerrahisinde muayene ve
tedaVi

2. Kasık kanalı hastahk|arı
3. Çocuklarca akut kann
4. |nvajnasyon, Dublikasyon, Meckel

divertikülü
5- Çocuklardaözsofagushastalıkları
6. Hematolojikhastahklardacerrahi

girişimler
7, Kaslk kana|l patolojileri

1- Temiel bi|giler
2- sütür materyalleri Ve z-plasti
3- Greftler ve Flepler
4 Hipertrofik skar Ve keloid
5- Yara iyi|eşmesi
6- Malign deri tümörleri
7- Hipospadias

,l5- Adli Toksikoloji
a- Genel Bilgiler
b- Sık|ıkla Rast|anılan Zehirlenme|er

(Karbon Monoksit, KaÖondiyoksit,
Siyanür, organik Fosfor, Diğer
Metal zehirlenmeler, konoziv
Maddeler, Alkol

c- Toksikolojik Olguların Otopsisinde
Patolojik Bulgular Ve otopside
Ahnmasl Gereken Meteryal

16- Laboratuvar
a- Kan, Sperm, Mekonvum

Lekelerinin lncelenmesi
b- kemik ve kıl lncelenmesi

17- Ölu 
. 
Muayenesa Ve Adli otopsi

(Adelet Bakanllğı Sivas Adli tıp
ŞUbe Müdurlüğü ile Bağlantıiı
olarak Uygulanacaktır)

ÇOCUK CERRAHİSİ TEORİK DERS PROGRAMİ

8 Gastrointestinal sistem
konjenitalanomalileri
lntraabdominal tumörler
Konienital hipertrofik pilor stenozu
Konjenital agangIiyonik megakolon
karın duvarı defektleri
Anorektal anomaliler
safra yo!|arlnın konjenital anomalileri

Baş - boyun embriyo|ojisi
Dudak - Damak yarıkları
Maksillo - fasiyal tİavmalar
Lokal Anestezi
Basü yaaaıarl

Diabetik ayak
Yanlklar -|

9.

10
11

12
13

14

PLASTiK ve REKoNsTRÜxrİr ceRneHı DERS PRoGRAMı

8-

9-
10-
11-
12-
13_

14-

64
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15-
16_

17-
,l8_

19_

Yanıklar Jl
Konjenital El Anomaliıeri -|

Konjenital El Anomalileri -ll

El cerrahi Anotomisi -|

El Cerrahi Anotomisi -ll

KARDlYoLoJi oens PRoGRAMı

1- Rİtjm Ve iletim bozukluklarl

2- Myokard iskemisi Ve infaktüsü

3- Myokard Ve perikard hastalıkları

4- Erişkinde konjenital kalp hastalıklarl

1. Nükleer radyasyon fiziği

2. Radyofarması
3. Nukleer tlpta kullanllan deteksiyon

cihaz larl
4, Radyobiyoloji
5. Radyoimmunoassay(RlA)
6 Kilinik nükleer ttp;

a) Nükleer tlpta tanlsal uygulamar|
. kardiyovaskülersistem
. santral sihir sistemi
. Endokrin sistem
. Gastro intestinal sistem
. Genito uriner sistem

NÜKLEER TİP ANABİLİM DALİ DERS PROĞRAMİ

Kapak Hastahklarl
Kardiyak bozukluklannda genel
tedavi yaklaşlmlan

solunum sistemi
lskelet kas sistemi
Tümör göruntüleme

lnfeksiyon ve inflamasyon

Hemato|ojik incelemeler

5

o-

65

20- Prema|ign deri lezyonlarl

21- Konjenital servikal Kitleler -|

22- Konjenital servikal Kitleler -ıl

23- Estetik plastik cerrahi

b) Nükleer ttpta tedavi uygulamalarl:
. Sodyum 1 - 13,1 i|e,

. Meta]yodobenzilguanidin('l-'l31),

. sodyum fosfat (32 P)

. Stronsiyum (89 Sr)

. ltriyum (90 Y) silikat / sitrat kol|oid

tedavisi



c. Ü. TrP FAKÜLTESİ
| 998 _ l999 EĞİTIM RE}IBERİ

1998 - 1999

DÖNEM İV EĞlTlM PROGRAMİSTAJ PROGRAMİ

STAJ SÜRELERİ
Genel cenahi Anabilim Dah
lç Hastalıklan Anabilim Dalı

Çocuk sağhğl Ve Hastaılklarl Anabilim Dalı
Kadln - Doğum Anabilim Dalı
Radayoloji Anabilim Dah (Nükleer Tlp)
Göğüs Hastalıklarl Anabilim Dah

Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahi Anabilim Dah
Kardiyoloji Anabilİm Dalı

STAJ PROGRAMİ

7 Hafta
7 Hafta
7 Hafta
7 Hafta
3 Hafta
3 Hafta
3 Hafta
3 Hafta

stailn Adl
7 Eylül 1998

13 Kasım 1998
l6 Kaslm 1998
22 ocak 1999 16 Nisan 1999 2

8 Şubat,1999 ,l9 Nisan 1999
5 Haziran 1999

cocuk cerrahisi+
plastik cerrahi +

Gene| Cerrahi
ll lll

Kardiyoloji +

|ç Hastalıkları
lll ll

Radyoloji + Nükleer ll lII
Tıp + ı1361n goğum

Göğus Hastahklarl+
Pediatri lll

66
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Dahiliye staji içinde her hafta çarsamba günü 9.0 - 12,00 saatleri araslnda Adli Tlp
alacaklardır. 12.0'den sonra her Çarşamba öğrenciler izinlidir.

A- 1o haftallk dönüşumlü stai programının ilk 3 haftas|nda Çocuk cerrahisi + Plasük
cerrahi allnacaktır, Daha sonra öğrenciler 7 haftalık Genel cerrahi stej|nl

alacaklardlr,
B- 1o haftahk dönüşümlü stai programının ilk 3 haftaslnda Kardiyolo.ii allnacaktr. Daha

Sonra 7 hafta lç Hastalıkları stajInlalacak|ardlr.

c- 1O haftaılk dönüşumlü stiaj programlnln ilk 3 haftasında Radyoloji (,l hafta Nükleer
Tıp) alınacaktr. Daha sonra 7 haftalık Kadın - Doğum staj|nı alacaklardır.

D- ,1o haftahk dönüşumlü staj programının ilk 3 haft]aslnda Göğüs Hastahklart
alınacaktır. Daha sonra 7 haftaılk Pediatri stajlnl alacaklardlr,

STAJ soNu slNAVLARl

Staj sonu sınavları stajın son bir Ve/Veya ikinci gününde teorik Ve praük olarak
yapIlacaktlr,

STAJ BÜTÜNLEllitE slNAVLARl

lç Hastahklar|
Radyoloji + Nükleer Tlp
Pediati
Genel cenahi
Göğüs Hastallklarl
Kadln Doğum
Kardiyoloii
Ad|i Tıp
Plastik cerrahi + Çocuk
cerrahısi

16 Ağustos 1999
18 Ağustos 1999
20 Ağustos 1999
23 Ağustos '1999

25 Ağustos 1999
27 Ağustos 'l999

31 Ağustos 1999
2 Eylül 1999
3 Eylül 1999

pazartesi

Çarşama
cuma
pazartesi

Çarşamba
cuma
Salı
Perşembe
Cuma

6,7
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DöNEM V

69
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c. ü. TIP FAKüLTESİ ı998 - l999 EĞniM REHBERI

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERS PROGRAMİ

1- Klrlk tanısl, sınlflandlrı|mas|, Klnk
belirti ve bulgulan, Kınklarda ilk
yardlm Ve genel tedavi prensipleri,
Kır!k iyilişmesi devreleri ve etkileyen
faktörler, Klrlk komplikasyonlarl,

2- Doğuştan kalça çıkığı.
3- omuz kuşağl kınk Ve çlklklarl,

Yumuşak doku travmalarl
4- omuz ekleminin pato|ojileri, omuz

çıklğı, Humerus kınklan.

5- Dirsek eklemi, Ön kol kırıkları
(eklem içi ve eklem dlşl klrlklar).

6- El bileği kınk ve çlklklan, El klrlk Ve

çıkıkları.
7- Postürel hastahklar, Skolyoz,

8- Üst ekstremite konjenital
anomalileri, Tortikollis spine bifida,
Akondroplazi, oSteogenezis
imperfacta atropripozis multipleks
congenita.

9- Alt ekstremite kongenital anomiler-
den D, Çarpık ayak, D. Coxo vara,
D. Diz çlkığl, D. Metatarus.

1- Derininhistopatolojisi
2- Derininfizyolojisi.
3- ElementlerLezyonları
4- Meteria Medica.
5- Mantar hastahklarl.

6- Urticaria
7- Derinin bakteriyel hastahklarl

8- ParaziterHastallklar
9- Viral Dermatozlar
10- Leishmaniasis
1 

,l - Büllü hastallklar
12- llaç reaksiyonları

Omurga kırık ve çıkıkları, Pelvis
klnklar|.
Travmatik kalça klnğl, Femur
boyun ve urokanterik kınkları, Cisim
ve alt uç kır|klarl.
Diz yaralanmalar|, Menisküs
ylrtlkları, Tibia klnklan, Ayak bileği
Ve ayak kırlk Ve çlklklarl.
Epifiz hastallklan.
Poliomiyelit.
C, P. obstitrikal paralizi ve diğer
nörolojik hastahklar.
periferik sinir, Tendon
yaralanmalarl V. lK ve T, A comp,
sendromu.
Kemik ve eklem enfekslyonları.
osteoartiküler tüberkülozlar.

Çocuk klrlklan.
kemik tümörleri.

Alçl uygulamalarl.
Ameliyathane pratik

Röntgen saati + genel tekrar.

Allerjik Dermatozlar
Liker ruber planus
Behçet, aft

DLE
psoriasis

Akne vulgaris
Lepra
Deri Tbc.
Deri tümörleri ve prenkanseroz deri
hastiahklarl.
Veneriyen hastallklar.

10-

11-

12-

13-
14-
15-

16-

ll-

18_

19_

20-
21-

23-

13-
14-
,l5-

16-
17-
18_

19-
20-
21-

,7l

DERMATOLOJİ ANABİLİM DALİ DERS PROGRAM|
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NÖROLOJi ANABİLİM DALİ DERS PROGRAMİ

1- Nöroanatomi Ve lokalizasyon
2- Nörodiagnostikyöntemler.
3- Serebrovaskü|erhastahklar,
4- Epilepsi,
5- Koma.
6- Demans.

Periferik nöropatiler
MyopatiIer.
Ataksiler.
Tremor.
Vergito.
Başağrısı.

7-

8_
o

10-
11-
12-

FTR DERS PROGRAMİ

'l - Ankilozan Spondilit
2- Diğer Seronegatif

spondiloartropatiler
3- Romatoid Artrit Veryasyon|arl ve

JRA
4- Romatoid Artrit
5- NonartikülerRomaljzmalar
6- RomatizmalHastahklarln

slnıflandlrllmaları
7- Akut Eklem Romatizmasl
8- Fizik Tedava Ve Rehabilitasyonda

kuIlanülan Tedavi yöntemleri
(Fiziksel Ajanlar)

l, Motor Nöron Hastallklannda Tlbbi
Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi
Bel Ağrılarl
Osteoporoz
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Kavramı
Doğumsal ve Doğum Sırasında
Görülen Bozukluklarln
Rehabilitasyonu
Serebral paralizi (Littele Ha§dığı)
Poliomyelitis ve Rehabilitasyonu
Paraplejiler ve Rehabilitasyonu
Mesane Rehabilitasyonu

Nevrotik bozukluklar (Anksiyete
boz., Fobik boz., Obsesif kompu|sif
boz., Konversiyon boz.,Somatoform
boz., Hipokondriazis, Posttravmatik
stres boz.)
organik mental bozuk|uklar.
Alkol Bağımhllğı
Psikofi zyolojik bozukluklar
Çocukluk çağl ruhsal bozukluklan.
Acil psikiyatri.
Genel tıpta psikiyatri.

o_

,l0-

11-
12-

14-
15-

16-
17-

13-

13-

14-
15_

16-
17-
18_

19-

PSİKİYATRİ DERS KONULARİ

1-

3-
4-
6

6-
7-

8-
o-

10_

11-
12-

Psikiyatriye giriş, Tarihçe.
Ruh sağllğl kavraml,
Psikiyatride slnıfl andIrma.
Psikanalitik kuram (ruhsal aygü)
Ruhsal gözlem.
Güdülemeli davranlş.
Engelleme, Çatlşma, Anksiyete.
Benliğin savunma düzenekleri,
Hasta - Hekim ilişkisi_

Şizofrenik bozukluklar.
paranoid bozukluklar,
Mood Bozukluklarl

72
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KBB ANABıLıM DALI DERS PRoGRAMı ,t

1- KBB muayene yöntemleri.

2- Dlş kulak yolu hastahklarl.

3- Akut ve kronik orta kulak
enfeksiyonları.

4- lltihabiotolenkomplikasyonlar,
5- oKE, otoskleroz. Presbiakuzi.

Akustik travma, ototoksisite.
6- Prelinguistik dönem işitne kaylplarl

Ve Kongenital kulak
malformasyonları.

7- Denge fizyolojisi

8- Vert|inoz hastallklarl (Meniere
Hast., Vertlbuler Neuritis, BPV,
Temporal kemik fraKürleri,
Labirentit, Akustik neuroma).

9- Akut Ve kronik rinitler, Nazal
polipler.

1- Göz anatomisi.
?- Göz muayene yöntemleri,

3- Refraksiyonkusurları.
4- Kapak hasta|lklarl,
5- Konionktivahastalıkları.
6- Lakrimal drenaj sistem hastallklarl
7- Komea hastalıkları.
8- oöita hastallkları,
9- Katarakt,
,l0- UVea hastahklan.

'|- NörodiagnostikYöntemlef
2- KlBAS ve Serabral Hemiasyonlar
3- lntrakranialTumörler
4- SerebrovaskülerHastalıklar
5- Kafa Travmasl

GÖZANABiLİM DALİ DERS PROGRAMI

Sinüzit Ve komplikasyonlarl.
Epistaksis ve septum
daviasyonları,
Larenks hastallklarl
Trakeostomi.
Nazofarenks hastahklarl (Ad. hip.,
Anjiofi brom, Nazofarenk Ca),
orofarenks hastahklarl ( A. Ve Kr.,
Tonsillit, Komplikasyonlarl,
Tonsillektomi).
Oral kavitenin mukozal lezyonları.

Tükruk bezi hastiahklan.

Boyunda kiüeler ve ayır|cı tanı
ilkeleri.
Fasial paraliziler.

Maksillo - Fasial travmalar,

Glokom,

Şaşılıklar.
Travmalar Ve göz içi yabancl
cisimleri.
Dekolman Ve göz içi tümörleri.
Nörooftalmoloji
Sistematik hastiahklar Ve göz
bulgularl.
Fundus Distrofilefi Ve Dejeneratif
hastahklar

Spinal TOmörler
omurilik Ve kauda ekinanln benign
basiıları
spinal Travmalar

,l0-

11-

12-
13-
14-

16-

18-

19-
20-

11-
12-
13-

15-

14-
,l5-

16-

17-

NÖRoşlRÜRJlıı.ııslı-h,, DALı DERS PRoGRAMı +

6-
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c. Ü. TTP FAKÜLTESİ l998 - l999 EĞİTiM REHBER]

9- MSS'nin doğumsal Ve gelişimsel
Anomalileri

10- MsS'nin lnfeksiyoz Ve Paraziter
Hastallklarl

1- Üriner sistemin muayene yöntemleri
ve Semptomatoloji -2

2- Üroradyoloji
3- Konjenital böbrek anomalileri -2
4- BPH + Prostat ca -2
5_ GÜs tbc -2
6- Mesane Tümör|eri.
7- obstrüksiyon Ve staz
8- lntracrota|kitleler

1- Preoperatifhastadeğerlendirme
2- Spinal anestezi
3- Epidural anestezi
4- Endotrakealentübasyon
5- lntraoperatif slvl tedavasi
6- Kardiyopulmonerresüsitasyon
7- Oksüen tedavisi
8- lntravenözanestezisi

lnfeksiyon Hastalıklarına giriş ve
ateş
Antibiyotik kullanımında dikkat
edilmesi gereken hususlar
Brusellozis

Şarbon
AlDs
lnfektif Endokardit

'l 1- periferik sinirlerinin cerrahi
hastallklarl

12- Stereotaktik ve Fonksiyonel
Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi
cerrahisi

Böbrek Tümörleri
GÜS Travma -2
Testis tümörleri
cinsel temasla bulaşan hastaılk|ar
Taş hastahğl
Nonspesifik Enfeksiyonlar -2
lnfertilite
lnmemiş testis

Kas gevşeticiler
Anestezi komplikasyonlarl
Kan transfüzyonu
lnhalasyon anestezisi
lnhalasyon anestezik ajanlarl
Lokal anestezi
Suda boğulma ve zehirlenmeler

Atipİk pnömoniler
Bakteriyel pnömoniler
Akut Mral Hepatit -|

Akut Viral Hepatit Jl
Besin zehirlenmesi
Shigellozis
Kolera
selmonalle gestroenterit

o

10-
11-
12-
13_

14-
15-

16_

9-
,l0-

11-
12-
13-
14-
15_

lı*rexsiyoıı HASTALıKLARı DERS pRoGRAMl

1

2-

7-

8_

9-
10_

11-
12-
,l3_

14-

4
5
b
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l5-
16_

17-
18-
,19_

20-
21-

?2-
23,
24-

lntestinal ve sistemik amobiyozis
Tetanoz
Kuduz
sltrna
Tifo
Akcğer ve Akciğer dlşl tuberküloz

Akciğer tüberkülozu
Akciğer dlşl tüberküloz
Antitüberküloid tadavi
Akut bakteriyel menenjit

Sepsis

Akut Arteriyel oklüzyonlar
Arterosklerotik Damar Hastahğl

venöz Hastalıklafl
Torasik outlet sendromu
Vazospastik Damar Hastahklar!

Kazanllmlş Kalp Hastahklart (l - ll)
plevra Ha§tallklafl
Mediasten Hastalıklarl
Perikard HastahkIarl
Konjenital Ka|p Hastiahklan (l - ll)
Burger Hastahğı

Mral ust solunum yolu infeksiyonlarl
Stafi lakoksik infeksiyonlar
streptokoksik enfeksiyonlar
Barsak parazitleri

Giardiasis
Paraziter lnfeksiyonlarl tedavisi
Meteryal alma gönderme Ve
sonucun yoıumu

Çeşitli V0cut sıvılarının
mikrobiyoloiik değedendirilmesi

Arteritler
Anevrizmalar
A-V Fistüller
Bronşektazİ
Akciğer Apsesi
Konienital Lober Anfizemi
kroner Arteı cerrahisi
Akciğer cA,
Travmalar (l - ll)

Akciğer Kistİıidatiği

25-
26-
27-
28-
29-
30_

31-

GÖĞÜS K.ALP - DAMAR CERRAHİSİ DERS PROGRAMİ

1-

2-

3_

4-
5-

6_

8-

9-
,l0_

11-

12-
13-
14-
,l5_

16_

17-
,l8-

19_

20-
21-

,l5



c. Ü. TIP FAKÜLTES1 1998 _ 1999 EĞmİM REHBERI

1998 - 1999

DÖNEM V BÜTÜNLEME SİNAV TARiHLERi

Dönem V'te toplam eğitim süresi yarıyll tatili hariç 36 haftadır

STAJ SÜRELERİ

Dermatoloii Anabilim Dall

ortopedi Anabilim Dah

Üro|oji Anabilim Dalı

GÖz Anabilim Dah

K . B. B Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dall

Psikiyaİi Anabilim Dalı

lnfeksiyon Hastalıklarıl Anabilim Dalı
FTR Anabi|im Dalı

Anesteziyoloji Anabilim Dah

Noroşiriırji Anab|lim Dall

Göğus Kalp Damar Cenahisi

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

3 Hafta

STAJ PRoGRAtl

Stajlarier biri ikişer stajdan olmak üzere 6 gruba aynlaçakhr. (A-F) Her biri staj
grubu 6 haftadan ibaret olacak ve 6 staj grubuna ayrılan öğrenciler(l-V|) bu sğların ilk
3 haftasın bir klinikte, ikinci 3. Haftasını ise diğer klinikte geçlrecerldralr. aOyl6ce
stajlann dönuşOmü sağlanacaktlr.

STAJ soNu slNAvLARl

Staj sonu slnavlan stajın son bir Ve/Veya ikinci gününde teorik ve pratik olarak
yapılacaKır.
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c. ü. ]]P FAKüLTESİ |99s - l999 EĞiTIM RE}IBERİ

STAJ BÜTÜNLEME SıNAVLARI (7 Haziran,25 Haziran\

Anesteziyoloji Anabilim Dah

Defmatoloji Anabilim Dah

FTR Anabilim Dalı

G(Eüs Kalp Damar Cefrahisi

GÖz Anabilim Dalı

K . B. B Anabilim Dalı

lnfeksiyon Hastahklarıl Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Noroşirürji Anabilim Dah

ortopedi Anabilim Dalı

Psikiyatri Anabilim Dah

Üroloji Anabilim Dah

7 Haziran 1999

8 Haziran 1999
,10 Hazıran ,l999

11 Haziran 1999

14 Haziran 1999

16 Haziran 1999
,1 7 Haziran 1999

18 Hazion 1999

21 Haziran 1999

22 Hazıran 1999

24 Haziran 1999

25 Haziran 1999

pazartesa

Salı

Perşembe

cuma
pazartesı

Çarşamba
Perşembe

cuma
pazartesi

Salı

Perşembe

cuma

7,1
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DöNEM Vı

,79
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c. Ü. T]P FAKÜLTESI ı998 - l999 EĞİTİM REIIBERİ

Dönem Vl, oniki ay Süre ile mezuniyet öncesi intemtik (Aile Hekimliği) eğitimi görur,

girvıllkeoitimsuresiiçindeintemleraşağldagösterilenklin.kdallanndadenetimaltlnda
aktiİ olaraİ verilen gofevleri yapmakla sorumlududar,

Başlanglç :1 Temmuz 1999 Bitiş: 30 Hazıran l999

Süresi
2ay
2ay
2'ay
2ay
2ay
1aY
1ay

vapllan bölüm

1, Acil cerrahi
2. Çocuk sağhğı ve hastalıkları

3, Kadın hastahklarl Ve doğum

4. lç hastahkları
5, Klrsal hekimlik

6. Psikiyatri
7- Elektif
Toplam 12 ay

l _ AclL CERRAHi
lntern doktorlar Acil Serviste acil hastalarla bizzat ilgilenir|er. Acil Servise ge|en

lıa"tav"'İİl. muaatıİleyl yapalar ve müşahadelerini. ahrlar,.. Daha sonra hastanın ilgili

oüuol-""rri"ın xonsuıtasyonuna vaxayı ükdim ederler. Acil .serviste 
24 saat süre ile

iou"i- t t"ı", Mütakip 24 saat istiiahat ederler. Yine iki ayllk stja.ilarl_ suresince

[""jı"ri"J"" Acil Hasdllklarla iıgiıı 
"n ", 

bir seminer hazlrlamaları istenir. Aci| cerrahi

stailnln 1 ayl Acil serviste, 1 ayı cerrahi kliniklerinde yaplltr,

2 _ çocuK sAĞLıĞl VE HASTAL|KLARI
su İnauiıım Dalında lntem hekimler pediatrik acil, lntaniye, yeni doğan servisi.

peoıati'le.Ği ," pJiklinik çaıışmalarına aktif olarak katlllrlar. 16 yaşın altındaki 
. 
tüm

;;il ;;k#; ilk, acil muşahadelen intemler taraflndan alınlf Ve konsültan hekime

]r"ş1,1. Pollİll"iİte ve acil İervİste yaklİşıl, olarak bir ay kadar görev verilir, lntemler

aynca servis nöbeti tutturulur

Yukarıda ki görevleri dışlnda vaka takdimi, seminerıer Ve konferanslar, Rontgen

Ve patolori toplantllarlna katlllrlar

3. KAD|N HASTALıKLAR| vE DoĞuM
lki ayhk stai süresinin yaklaşık olarak 3 - 4 haftası poliklinik çalışmas,,.9 1"I"İ,

servıste apii olara( hasta bakimı, 1'- 2 haftası da travay odasında doğum takibi şeklinde
geçmektedir.

Kıinik çallşmalarl dtşlnda nöbetlere kalan internler, seminer hazlrlama Ve seminer

oınıeme, meiaıe,saatine işiirak etme, konsültasyonlar ve vaka takdimlerine katllma gibi

görevleri üstenir|er.

8l



c. Ü. TTP FAKÜLTESİ l998 - l999 EĞİTİM RE}iBERi

4. ıç HASTAL|KLAR

. .lntemler klinik ve polikliniğinde çaişma|ara katılırlar. Aktif olarak servis çahşmalar|dışlnda gece nöbetine katlfurlar, Maklb saati, vaka takdimi, rontgen ve patoıoli saati,seminer ve konferanslara katıhrlar ve gerekirse 
'buıalarda 

"itıi'oırrali 
goru, ;,ırıar. ' ----''

5. KlRsAL HEKiırLıK
. !-|"]k sağlığl Ana Bilim Dalı Başkanlüğl denetiminde, intern öğrenciler aki ay süre ilekırsal hekimlik stajini yapar, Bu süre zarfında oğrenci, bir sajlıx ocagında t"i,r. ini"rndoKorlar;

a)- ocak çallşmalarlna kahllrlar ve kendilerine verilmiş olan intemlik dosyaslndakiprogramı uygular.
b) ocak hekimi, bölge başkanl, hastane uzmanları ile gerekli konulan tart|şırlar.
c) Devamlı olarak bir sağlık ocağlnda kahr|ar.
d) Bilim dalı öğretim üyeleri ile tartlşmalara katlhrlar, seminerler hazlrlar|ar.

",..^,,^:)^11l.^İ:q!ğj_]9. 
ilgili konularda bir çahşma rEıporu ve araştırmayl bilimselKural|ar çerçeveslnde hazırlarlar.

0 Her hafta sonu saha çallşmalan Ve akademik çalışma|ara ilişkin konulann
tartlş,ldlğı Ana Bilim Dall toplantlslna katlllrlar

.g) Adli Hekimlikle ilgili olarak bilgileri ve bu arada geçici v.e,kesin rapor yazmayl
öğrenirler,

Her intem doktorun bulunduğu sağlık ocağlnda 8 haftahk süren&sonunda callsmasonuçları sorumlu eğitim yöneticisine tisıim eiııir. Dosyalar inte.%ii.in 
"g,tİrİi,İİr"sorumlu hekimi ve Anabilim Dah

Başkanl!inca değerlendiriıir.

6. PslKlYATR|

,.,,_,, 
Ai|:. h:kiT|iği içinde-1 ayllk bir dönemi kapsar. Bu bir ayhk staj döneminde intemterxllnlk nöbeılerine katıhrlar. s€rviste yapllan vaka toplantllan ve hasta viziüerinekat|hrlar. Kendileri bızzat hastalari hazırlarlar. s'emineıer hazır|arıjr. si"lırriİİİ"

ortalama olarak yanslnl poliklinikte hasta muayenesi ile geçirir|er.

7. ELEKrlF
. .] ,yı,ı. bir staj dönemidir. Elektif staj, intem öğrencilerin İstediğİ bir daldayap€bjlmetle bidikte ilgili Anabilim _Da|lnln ve 

-koordinatörliüğun 
goruşu allnmaktadlr-

Elektif. çahşma bütün Ana Bilim Dallarından uırinoe yapiıioiimekle birlike, özellikleaşağlda gösterilen Anabilim dallarından birisinde yapllabilir:

Anesteziyoloii Anabilim Dall
Dermatoloji Anabilim Dall
Genel Cenahi Anabilim Dalı
Fizik Tedavi Ve Rehabi|itasyon
Anabilim DalI

lç Hastalıkları Anabil|m Dah
K. B, B. Anabi|im Dah
ortopedi ve Travmatoloii Anabilim
Dalı
Psikiyatri Anabilim Dah
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. Radyodiognostik Anabilim Dall

. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

. Üroloji Anabilim Dalı

. Nörolo.ii Anabilim Dah

. Nöroşirür.ii Anabilim Dalı

. Göz Hastahklan Anabilim Dah

. Çocuk sağllğl Ve Hastahklar|
Anabilim Dalı

l998 - l999 EĞİTİM REHBERI

. Kadın Hastallklan Ve Doğum
Anabilim Dalı

. Patoloji Anabilim Dah

. Goğus - Kalp Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı

. Göğus Hastalıklan Anabilim Dalı

. K|inik Biyokimya

. Klinik Mikrobiyoloji
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,
YÖNETMELİK

KARARLAR

VE

85





c. Ü, TlP FAKÜLTESİ l998 _ ı 999 EĞİTiM REHBERİ

CUMHURİYET tJN|VERSİTESİ ÖNLİSANS Ve LİSANS
eĞlrlııı, öĞnEriıı ve SlNAV YöNETMELiĞı

Amaç
Iliaddel.BuyÖnetmeliğinamact.cumhuriyetÜniversitesinebağhFakülteVe

Yüksekokullardaeğitim,öğreümveslnavlardauyulacakilkelerisaptamaktr.cumhuriyet
Üniversitesinde uygulanan eğitim, öğretim ve sınav esasları 2547 sayü YUkseköğretim

Kuruıu Kanunu ile bu yönetmelik hükümıerine tabidir

Kapsam
ııiadde 2 _ Bu yönetmelik hükümleri cumhuriyet Ünıversitesine bağıı Fakolte ve

Yüksekokulları kapsar Tlp Fakültesi "Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav

Yönetrneliği'nde gerekli açık|ama bulunmayan konu|arda bu Yönetmelik hüktJmleri

uygulanır.

Tanımlar
lltadde 3 _ a) ön Lisans : ortaöğretime dayalı en az 4 yanyllhk bir programt

kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan Veya bir lisans programın|n ilk

aşamasInI oluşturan yukseköğretim'dir,

b) Lisans : ortaöğretime dayah en az 8 yarlyllhk ya da ön lisansa dayall en az 4

yarlylllık birprogramı kapsayan yükseköğretim'dir,

c) Öğretim süresi Tlp Fakültesi 6 yıl, Diş Hekimliği Fakültesi 5 yıl olup, yüksek

lisans duzeyindedir.
d) lkinci öğretim, normal örgün oğretimin bitimini takiben (normal çalışma

saatlerinin bitimi) yapIlan örgun öğretimdir,

BöLüM ı

BÖLüM ıl

Kaylt ve Kabul

'üadde 
4 - Üniversiteye kaylt Ve kabül için aşağldaki koşullardan

gerçekleşmesi gerekir.

a) ÖsYM taraflndan düzenlenen merkezi slnavda yeterli puanl almış olmak,

87
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b) yabancı uyruk|u öğrenciler için ÖsyM tiaraflndan açılan sınavı kazanmlş olmak
Ve Türçe yeterlilik slnavınl başardlğlnı belgelemek,

c) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puana sahip olmak.
d) Yatay ve dikey geçiş için öngörülen koşullara sahip olmak,

Kayıt lşlemleri
Maddo 5 - kesin kaylt işlemleri ÖsyM ve Rektörlük taraflndan saptanan belgeler

ve belirlenecek esaslara göre bizzat öğrenci taraflndan yaptlnhr, Ancak kaylt için gerekli
belgelerin tamam olması koşuluyla, belgelenmiş bir engeli olanlarln kayltlan yaklnlarl
tarafından yaptlnlabilir,

Yatay ve Dİkey Geçişleı
]lıladde 6 - a) cumhuriyet Üniversitesine bağlı öğretim kurumlarına, yatay geçişter,

y0rürlükteki 'yükseköğretim kurumlan araslnda Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde yatay
Geçaş Esaslanna llişkin yönetmelak" hükümlerine göre düzen|enir. Bu yönetrnelik
hukumleıinin uygulanabilmesi için, her fakülte ve yüksekokul kurulu taraflndan belirlenen
kontenjanlar, en geç ders ylllnln başlamaslndan en geç üç ay önce Rektör|üğe bildirilir.

b) Meslek yOksekokulu mezunlarlnIn lisans programlarlna kabülü, kay|tlannln hargi
yarlylla yapacağl ve intibak programları yürürlükte olan ''Meslek yOksekokullarl
Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamlar| Hakkında Yönetmelik'' h0kümlerine göre
yapIhr. Bu konu ile i|gili uygulama esaslarl Fakultelerin ilgili kurullarınca belirlenir.

c. ü. ]lP FAKI}LTSİ 1998 - l999 EĞITİM REIIBERI

BÖLüM lll

Eğitİm vo Öğıotim Esaılan
ıladdo 7 - Fakütte Ve Yoksekoku|larda, ilgi|i kuru||ann kararlan ve RektörtuğOn

onay ale yuksek(Eretim kurulunun (yök) saptayacağl ilkeleı çerçevesinde, örgün,
yaygln Ve açlk öğretim ile her türlü eğitim Ve öğretim yapllabilir.

Üniversitenin Açıhş Taİihi
ııradde 8 - cümhüriyet Üniversitesine bağll faküıte ve yoksekokullarda eğitim -

öğretim her yll senato'nun belirleyecegi bir tarihte akademik törenle başlar.

Eğitim vo Öğİetim Dönemleİi
ıladde 9, Eğitim ve öğreüm dönemleri, guz yanylh ve bahar yarı y|h olmak uzere

iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl, 70 eğıtim - öğretim günonden az olmamak üzere her
ders y|h başlnda Üniversite senatosu tarafından belir|enir. cumartesi, pazar ve resmi
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c. ü- 1,IP FAKüLl€st ı 998 _ ı999 EĞITİM REI]BERI

tiatil günleriyle yarl yll sonu, yl sonu Ve ara slnav dönemleri bu Sürenin dlşlndadlr, Guz

yanyll bitimindeki slnavlardan sonra eğİtim Ve öğretime en az bir hafta ara verilir, Her

i"run" r" yüksekokul, y|llık akademik takvimini yetkili kurullannda karar|aştırarak, o yılın

Hazıran ay baştnda Rektörlüğe bildirir. lkinci Öğretim ve farkh staj gereksinimi olan eğitim

.öğretimprogr:ımlaniçinayrıakademiktakvimlersenatokararlyladüzenlenebilir.

Eğltım ve Öğı€tim süİ€lori
ııaaoelo-Öğrencilerikiyllhkönlisansprogramlnıdörty|lda,dörtyllhklisans

programlnı yedi yılda, beş y|lhk eğitimprogramınl sekiz yılda, alt yllllk eğitim progr,ımlnt

a" ooır. yilda tamamlamak zorundadırlar Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı oldukları

oğretim kurumundan mezun olabilmek için son slnlf öğrencilerine başansız oldukları

butun dersler için iki ek slnav verilir. Bu slnavlar sonunda başansız ders sayıstnl beş

derse indirenlere bu beş ders için üç yany|l ek süre Verilir, Ek sınavları almadan beş derse

kadar başarısız olan öğrencilere dört yarlyll (sınıf geçme esaslna göre, öğretim yapılan

kurumlarda iki öğretim ylh) ek sure tanlnlr, Üç veya daha az dersten başansız olanlara ise

sınırsız, başansız olduklan derslerden aç|lacak ara ve diğer sınavlara girme hakkı tanınır,

Bunlardan uygulamall, uygulamasl olan ve daha önce allnmamlş dersler dışlndaki

defşleredevamş,.t,,,"n.,,.AçllacakslnavlaraüstüsteVeyaarallkholafaktoplamüç
eğitim-oğretim yh hiç girmeyen öğrenci, slnlrslz slnav hakklndan vazgeçmiş sayllır Ve bu

nlXtan yanlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katk|

payl ödemeye devam ederler, ancak slnav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklanndan

yararlanamazlar,
Derslere devam yüküml0loklerini yenne getirdikleri halde yll içi Ve yll sonu slnav

yukumlüloklerini bu maddede belirtilen hükum|ere uygun olarak yerine getirmedikleri için

ogretim kurumıarl ile alişiği kesilen hazırlık slnlfı ve birinci slnlfta en az bir dersten, ara

sınıflardaiseenfazlaüçderstenbaşarısızolanÖğrencilereüçylliçindekullanacaklarıi]ç
slnav hakkl verilir_ sınav hakkl verilenler yll içi veya yıl sonu slnavl olduğuna

bakılmaksızln başvurmalan halinde Fakülte/ yüksekokulun her öğretim yılı başında

açacağı s|naüara alınlr|ar, slnavların sonunda sorumlu olduklan tum dersleri başaranlar

oğrenımı"rin" kaldlkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara

gi-,ditı.,i"o,".öğretimsüresindensayılmaz'BusınavlarakatllanÖğrencilerÖğrencilik
haklarından hiç bİr şekilde yararlanamazlar,

Ögıetım oiıı
uaaoeıı.ÜniversitedederslerTürkçeolarakverilir.AncakdilVeedebiyatlarla

ilgilibÖlumveanabilimdal|arındadersler,gerekligÖrülduğüÖlçudeilgiliyabancldille
verilebiIir.
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Ögıetim alrımi
iiadde 12- Üniversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yürutülür.

ögretim birimi kredidir. Bir yanyılda, haftahk ders programında yer alan kuramsal
derslerin her saati 1 kredi, laboratuvar, problem çözum. , arazı çalışma|an, bitirme
ödevi/tezi proje gibi uygulamalı çalışmaların 2 saati 1 kredi olarak değerlendirilir. Bir ders
hem kuramsal, hem de uygulamalı çalışmayı içeriyorsa, bu iki tür ça|ışma için
hesaplanacak kredilerin toplamı, o dersin kredisini oluşturur. Toplam mezuniyet rreJisı
Önlisans programl için 64, Lisans programlarl için 128'den az olmamak üzere her fakülte
Ve yüksekoku|un yetkili kurullannca belirlenir.

BöLüM lv

Öğı€nca stat0l6ri
iradde 13 a) Üniversitede tam zamanll öğrencilik esastlr. Bunun içan öğrencinin

son sınlflar hariç an az 12 kredalik ders almasl gerekir. Bir öğrencinin haftada devam
edeceği derslerin toplaml 32 saati geçemez. serfitika dersleri bu sınırlamanIn dlşlndadır.

b) Öğrenciler her yarlyll/yll başlnda öncelikle geçen yıllarda başar|slz olduklan
deaslere, daha sonra danışmanın öneri|erini göz önüne alarak, o yanyıldafua açılmış ön
koşulu olmayan ya da on koşulu sağ|anmış deİslere kayİt yaptlrlrlar. Ögrencı ı<ayıtıı
bulunduğu ya da intibak ettirildiği sın|fln 0stijndeki slnlflardan ders alamaz, Ders
kay|tlarınln ve gerekli görulen diğer belgelerin kaylt haftası içinde ılgili yer|ere teslim
edilmesi zorunludur_

c) Ders kaydını be|idenen tarihte yaptırmamış öğrenci, mazereti ilgili yönetim
kurulunca kabul edildiği takdirde, yarıyılln ilk haftas| içinde ders kayd|n| yaptrabili., Bu
sure içinde de kaydlnı yenilemeyen öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bunu izleyen
yarıyılı}lhn başlnda kaydınl yeniler, Aksi halde, öğrencinin Üniversite ile alişiği kesilar, bu
hak öğrenim süresi içinde bir defadan fazla kullanllamaz. Bu şekilde kaybedilen süre,
öğrenim sOresinden sayıllr, kay( yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

özel Öğıenci
Madde 14 -En az lise mezunu olup, belirli konularda bilgilerini artt|rmak isteyenler,

ders sorumlusu ve ilgili birim yöneücısinin uygun görüşü ve yönetim kurulunun karan ile,
her yarıyı|da ençok iki derse özel öğrenci olarak girebilirler. Bu öğıencilere, not, kredi ve
diploma verilmez: ancak istendiği takdirde zlediği dersleri belirten bir belge verilebilir.
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Deısıer
Maddel5.a)Dersler.biryanyll/y|lsÜreliolarakdüzenlenir.FakolteVeyüksek

okul kurulları, yükseköğretim kurulu taraflndan her yıl için saptanan dersıere ve

belirlenen ilkelere göre, programlarlna koyacaklarl ders ve uygulamalan, aynca haftahk

programa bağlanIp surekli okutulacak derslerle uygulama ve stajlarla ilgili duzen|emeleri

yapar.aunundışındadersleriçinayrıÖnkoşulbelirlenmesiyönergelerledozenlenir.
b)BirÖğrencialmlşolduğuherhangibirmeslekiseçmeliderstenbaşansızolduğu

tiakdirde,istersebunuizleyenyıldailgiliyönetimkuru|ukaranylabaşkabirseçmeliders
alabilir.

c)Lisansprogramlarlndaheröğrenci.birbitirmeÖdevi/teziyapar,buödev/tez
kapsamlnda mesleki temel bi19ilerden bir yeterlilik sınavlna tabi tutulur. Bitirme ödevi/tezi

Ve yeterlilik sınavı uygulama esaslarını düzenleyen yönerge Üniversite senatosu

tarafından hazır|anır.

Danışmanlaı
]liaddil6.Öğrencilere,eğiüm,öğretimVediğerkonulardakarşllaşacakları

sorunlann çözümünde yardlmcl olmak üzere, ders y|ll başlamadan önce bölğnvprogram

akademik iuruıunca, akademik kurullan oluşmayan birimlerde yönetim Kurulunca bir

danlşman görevlendlrilir.

DanlşmanlarlngÖrevlerineilişkinilkeler.FakülteVeYüksekokulkurullarıncaaynca
belirlenir. Danışmanlar öğrencilede her yarlyllda en az iki toplantl yapar,

Devam Zorunluluğu ve Deıs Tekraı|

İladdel7ü)Heröğrenci.kuramsalderslerinenazo^7o,ine,uygulamalarınenaz
% 8o'ine katılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin yanyll /

yılsonu s|navına giremez. Kuramsal ve uygulamah kısımlan ayf,ılmayan dersler, devam

zorunluluguaçısındankuramsalderslergibideğerlendirilir,Ancakfolklor,sportif'kulturel,
bilimsel etkintikler gibi alanlarda oniversiteyi temsil eden milli takım|ann sportif

musabakalanna.hazlrllkçallşmalannakatılanÖğrencileringörevliolduklarlsürebu
koşulun dlşlnda tutulur.

Ders sorum|uıarl ad okuyarak, imza toplayarak ya da bh başka yöntemle, her ders

için yoklama yapar. Bu yoklamalar en az iki yll saklanlr,

u)sağıııraporusunulmaslyadaherhangibirbaşkamazeretbelirtilmesidevam
zorunluluğunu ortadan kaldlrmaz

c) Aşağldaki durumlarda öğrenci dersi tekrarlanlr,

1- Devamslzhk.
2- Ara sInav ortalamasınln 50'den düşük olmasl,
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3- Genel s|nav notunun 50'den ya da ders başarl notunun 6o'dan düşük olmasl.
(1) Ve (2) durumlaİda ders devam Ve aç||acak aaa slnaüara katılmak zorunludur.

(3) durumunda devam ve ara slnava katllmak öğrencinin ist€ine bağltd|r, Ara slnava
katılmayan öğrencinin önceki yarlylyy|lda aldlğl ara slnav notlan geçerlidir.

lzinler ve Kayıt Dondurma
iiadde,t8 - Yükseköğrenim Kurulunun 83.36.303 saylh kararl ile belimenen hakh

ve geçerli nedenler sebebiyle öğrenime devam edemeyecek öğrenciler, yarıyılın ilk dört
haftası içinde başvurduklarl takdirde, ilgili Fakülte ve yuksekokul yönetim kurulunca bir
veya iki yany|l izinli sayllabilirler. Öğrencinin daha önceden kabul edilebilir hakh ve
geçerli nedeni devam ediyorsa, ilgili yönetim kurulunca tekrar izin Verilebiliri ancak bu
izin, üst üste iki defadan İazla olamaz, öğrencinin mazereti nedeniyle izinli olduğu bu
sureler, eğaüm - öğretim süresine dahil edilmez.

Sınavlaı : ortak HOkümler
iradde 19, Sınav|ar ara, yanyıl/yll sonu yeter|ilik Ve ek sınav olmak üzere dört

t0rdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazıh hem sözlo ve/veya uygulamall olarak
yapllabilir. llgila dekanhk veya yüksekokul müdürlüğunce uygun görulen genel (final) ve ek
slnav tarihleri ile İlgili bölümlerce slnavlardan en az bir hafta önce i|an edilir. Gerekıi
hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve s|nav
yapabilir.

Beden eğitimi Ve güzeİ §anatlar dersi açin ara slnav Ve genet slnav yapllmaz. Başarl
durumu öğrencinin yıl içindeki etkinliklerine göre belirlenir.

öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile
isten||ecek başka belgeleri yanlannda bulundurmak zorundadlrlar. Ara sınavlna ve genel
sınava girme hakk|nt elde ettiği halde haklı ve geçerli nedenlerle bu sünava
girmeyenlerden mazeretleri ilgili yöneüm kurullarlnca kabul edilenler, arıı slnav haklannı
aynl yany|l içinde ilgili dekanlık, yüksekokul mudür|üğü Veya böluİn/program
başkanlığ|nca belirlenen g0n, yer ve saatte, yarıyıuyılsonu slnav haklannl da
mazeretlerinin bitimini izleyen o dersin slnaunın açıldlğl ilk yanyılı!ıl sonu sınav
dönemınde kullanldar.

Yazıh sınav evrak|arı en az iki y|l saklanır.
a) Ara Sınav : Her ders için, en az iki ara slnav yap|lır. Ayn ders niteliğandeki proje

bitirme ödevi/tez, laboratuvar, atölye Ve benzeri çallşmalarınln yanyl için
değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınavlar, ilgili yönetim kurullannca
belirlenir.
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b) Genel sınav (Fİnaı sınavı) : Bir dersin genel sınavı o dersin tamamladığı yarıyıl

veya yll sonunda yapllır. Genel slnava girebilmek için devam şartınln yerine getirilmesi

uygulamalardan başarlh olunma§| Ve ara s|nav not ortalamasl en az 50 olması

zorunludur.

c) Ek Sınav : Önlisans programlarında dört, lisans programlannda da yedi yılhk

süre sonunda mezun olmayan oğrencilere, dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim

kurulu kararıyla, bu yönetmeliğin 1o,cu maddesi kapsam ve koşullarlnda, sınav hakkı

verilir.

Öğrenciler ek slnav haklarını, önlisans için,dört, lisans için yedi yllllk öğrenim

surelerini tamamladlklan yarıy|l/ylll izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönem|erinde

kullanırlar. Ek slnav haklarlnı kullanma durumunda olan Öğrenciler program yaptıramazlar

ve slnav hakkl dışlnda Öğrencilik haklarından yaradanamazlar. Ancak öğrenği katkl

paylarlnl ödemeye devam ederler. Ek slnav haklarlnl belirlenen gün, saat Ve yerde

kullanmayanlar için mazeret slnavı açllmaz,

Uygulamall ve uygulamasl olan derslerde ek slnav koşullaflnın nasll yerine

getirileceği i|gili yönetim kurulunca belidenir

önlisans düzeyinde iki yılhk, lisans düzeyinde dört yllhk öğrenim süreıerini

tamamladlktan sonra, mezuniyetleri için tek dersi kalan Öğrenciler, dilekçeyle

başvurmalan halinde, ilgili yönetim kuru|u karanyla, bu tek dersin genel sınavına, dersin

açılıp açılmadığına bakllmakslzln, bu duruma geldikleri yarıyılı izleyen ilk genel slnav

döneminde girebilider. Bu hakkl her öğrenci bir kez kullanabilir.

Der§ Başafl Notu
ıiadde20a)Dersbaşarınotu,TıpVeDlşHekimliğiFakültesidlşlndakiFakülteVe

Yüksekokul|arda, ara sInav not ortalamasl % so,si ile yanylyyl! sonu slnav notunun % 50,i

toplanarak hesaplanır, Ancak ara sınav not ortalamaslnln en az 50 olmasl ve ylnylLyll

sonu stnavlndan en az 50 olmak zorunludur. lsteyen fakülte Ve yuksek okullar

yarıyıl/yılsonu notunu kendi yönergeleri ile daha yuksek tutabilirler.

b) Yanyıl/ yıl sonu sınavı sonunda bir dersten başarılı sayılmak için, bu şekilde

hesaplanan notun, en az 60 olmasl gerekir.

Notlar Dereceleıi
ıüradds 2.| a) Ders başar| notlan, 1oo uzerinden Verilir, Ders başan notunun kesir|i

çlkmasl halinde, notun buçuk ve fazlaları 0st, daha küçükleri aıt tam saylya tamamlanır.

Notlar istenildiğinde aşağldaki çizelgeye uygun biçimde derecelerle de ifade edilebır.
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NoT DEREcEsl ANLAMl

85 _100

70-84
60_69

0-59

Pekiyi

Iyi

orta

Zayrt

Geçer

Geçer

Geçer

Geçmez

b) Bir yarıyılı!ılın normal ders yükünü 80-89 ders başarı notu ortalamaslyla
tamamlayan öğrenciler dönem onur öğrencisi, 90 Ve üstonde ders başan notu
ortalamaslyla tamamlayan öğrencier yüksek onur öğrencisi saylhrlar. Bu öğrencilerin
listesi her yarıyıl/yı| sonunda ilan edilir. Üniversite yönetim kurulu kararıyla bu öğrenciler
ödüllendirilebılir.

Deı§ puanları ve Akademik ortalama
lıadda 22 _ Bir dersin kredisi ile dersten allnan notun çarplmı, o de6in puanlnl

Verir. Öğrencinin Fakülte ya da Yüksekokula kaylt yaptrmasündan itibaren aldlğı Ve
başardtğl tüm derslerin puanlarlnın toplamı, toplam kredi miktarlna bölunerek ''akademik
başarl orblamasİ' hesaplanır, Bölme iş|emi, Vargülden sonra iki basamak yürütülerek
yapıhr,

Sınıv Sonuçlanna ltiraz
iıladde 23 _ Ögrenci sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların i|anından

sonra en geç 7 gun içinde iıgili birime (BölOm Başkanl/Pogram Sorumlusu/Koordinatör)
yapabilir. Bu atiraz, ders sorumlusuna iletilir: maddi hata varsa gerekli not düze[ilmesi
yaplllr.

Kayıt silme
liadde 24 -Aşağldaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek Fakülte Ve Yüksekokulla

ilişkisi kesilir,
- Ek süre|er sonunda öğrenimin tamamlanmasl Veya tamamlanamayacağınln

kesinlikle anlaşılması durumunda,
- FakOlte Ve Yüksekokullardan çıkarma cezası alma durumunda,
- lkinci öğretime devam eden öğrencilerin ikinci öğreüm katkı payını bir ay içerisinde

ödememe durumunda,
- Bu yönetmeliğin 13 c hükümlerine göre belirlenen kay|t yenileme koşulunu yeıine

getimeme durumunda,
- Öğrencinin kaydının sılınmesini yaz|h olarak istenmesi ve,
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-HazırlıksınıfıuygulananprogramlardabaşarısızolanÖğrencilerinilişiğı,Hazlrllk
Sınıfı Yönergeside" belidenen esaslara göre,

YüksekÖğretimKurulunun83\36\363sayıhkaranylahaklıvegeçer|inedenlerle
kayıdı silinme durumuna düşenlerin hakları sakh tutulur, Bunlara, yönetmeliğin başarı ve

devam koşullarına ait hukümlerini yerine getirmek ozere, gerekli sure verilir, llişiği kesilme

durumunda bulunan öğrencilerin listesi, Öğrenci lşleri Daire Başkanllğlnca, ilgili Fakülte

Dekanhğı Ve Yüksekokul MudüdüğOne bildirilir,

Diplomalar
ııaaoe zs _Fak0lte ve yüksekokullar taraflndan verilecek diplomalar, Özel işaretler,

renklerkonmakVeünvanbelirtmekkaydlylaönlisansvelisansduzey.nde,Cumhuriyet
Üniversitesinin bütun kurumlarlnda muşterek olmak uzere düzenlenir,

Diplomatarın Ön Yüzünde;

- Öğrencinin adı Ve soyadl, diploma tarihi Ve numarasl,

- Ön lisans ve lisans düzeyinde böıümü, ıisans dah Ve ünvanl,

- Fakğltelerde Dekan ve Rektörün, Yüksekokullarda Müdür Ve Rektörun

(Fakultelere bağh Yüksekokullarda Mudür, Dekan Ve Rektörün) imzaları bulunur,

Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz,

Diplomanln Arka Yüzünde;

- Doğum yeri ve tarihi, baba adı, fakülte numarasl, uyruğu gibi, öğrenci kimliğiyle

ilgili bilgiler yer ahr.

- Diplomalar öğrencinin mezun olduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde

duzenlenir.
-DiplomalarserinumarasıileÜniversitesenatosununtesbitettiğişekildehazlrlanır

ve soğuk damga i|e muhürlenir. Diplomalar hazlrlanlncaya kadar öğrencıye, istediği

taXairO-e Ögrenci lşleri Daire Başkanhğınca hazır|anan ilgili Dekan veya Yüksekokul

Mudürünunimzaslnltiaşlyanbir'.çlklşBelgesi.'imzakarşlhğ|eldenVerilebilir,
TlpFakültesidlşındaFakülteVeYüksekokullarda,mezuniyettarihi,slnavlarln/

sınavınbitimininertesigünüolarakbelirlenır.TlpFakultesiilestajgerektirenmeslek
yüksekokullannda ise stai bitimini izleyen gün mezuniyet tarihidir,

Diplomalar öğrencinin kendisine Veya noterden Vekalet Verdiği kişiye Verilen geçici

mezuniyet belgesi ile değiştirilmek sureti ile imza karşlhğl elden verilir, Diploma bir kez

verilir, Kaybedilmesi halinde, diploma yerine geçmek üzere, zayiinden dolayl Verildiği

belirtilerek, 25- maddedeki bi19i ve imzaları taşlyan bir belge düzenlenir,
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seıtirakalaı
iıladde 26 - Fakülte Ve Yüksekokullar Rektörluk onaylyla, uzun/k|sa soreli kurslar

düzenleye bilir. Bu kursların bitiminde, verilen eğitimi belirten ve diploma|ardaki bilgi ve
imzaları taşıyan sertifikalar verilebilir.

BöLüM V

iıladde 27 - Bu yönetmelik, cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun znngg7 |.nhli
toplantIsInda görüşulerek kabul edilmiştir.

iladde 28 - 11.3.,l993 tarih ve 21521 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi - Öğretimi ve sınav yönerneliği'
yurudükten kaldırllmlştlr.

Madde 29 - cumhuriyet Üniversitesi Tlp Fakültesi egiüm - öğretim Ve slnavlarda
uyulacak esasları hazlrlayacağl ayrl bir yönetmelik belirler,

Gçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürüd0ğe girdiği tarihten önce devaml allnmlş
dersler için ara slnav ortalamaslnln 50 olmas| ve devam koşulu aranmaz. Bu öğrencilerin
genel s|nav notlarl başarl notu o|arak değer|endirilir. 

.;ğş;.:.
Geçici iladde 2- Bu yönetmeliğin yürudüğü girdiği tarihte mezuniyet için tek dersi

kalmlş öğrenciler, eğitim - öğretjmin başlamaslnl izleyen, 2 ay içinde tek ders s|navına
alınlr. Bu s|navdan 50 Ve üzerinde not alan öğrenci başar|h saylllr.

illadde 30 - Bu yönetmelik 1997 - 1998 eğitim - öğretim ylll baş|ndan iübaren
yorudüğe girer Ve yürudüğe gkdiği tarihten itibaren tüm öğrencileri kapsar.

iıladde 31 -Bu yönetİnelik h0komlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektöru yürutür.
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Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi Eğitim , Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı cumhuriyet Üniversitesi Ttp Fakültesi

öğrencilerinin Öğretim düzeyi, kabul ve çlkarılma şartları, eğitim süresi, derslere devam,

sınavların açllmasl Ve değerlendirilmesini bir butunlük içinde sağlamaktlr,

iıtadde 2_ Öğrenciler bu yönetmelikte belirtilmemiş konularda "cumhuriyet

Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve SlnaV Yönetİnetiği" ne tabidirler,

Devam Zorunluğu ve 
'ıiazeret 

sınavlarl
Madde3-a)Dersleredevamzorunludur,DÖnem1,1lvelll.teteorikderslerin%

3o'undan fazlaslna mazeretli ya da mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders

kurulununsınavınagiremezVeF.lnotualtr,Kabuledilmişbirmazeretinedeniile
devamsızhk sınırtnı aşmış olan öğrencilerle (yarılaca bir ders kurulu için ) sınava girme

hakkı verilir,

b)Pratikçallşmaıardavestaj|ardadevams|zlık%2o'yigeçmediğitaKirde,Öğrenci
devamslz olduğu süre kadar telafi çallşmasl yapmak kaydlyla, o ders kurulunun pratik

sınavına veya staj sonu slnavlna girebilir. Telafi çahşmalan ilgili anabilim dahnln belidediği

gün Ve saatlerde yapltır. Geçer|i bif mazareti olsun Veya olmasln pratik çalışmaları veya

İta1 suresince devamsızlık süresi % 20'yi aşan|ar o ders kurulunun praük sınavına veya

staj sonu slnaVlna allnmazlar. starlar tam gün üzerinden değerlendirilir,

c)DÖnem1.1lVetll'teslnlftakalanöğrenciter,kaldlklarlyllheüangibirders
kurulunda devamslzllk slnınnl aşmlş ıseler devamslz olduklarl ders kurullar|na devam

etmek zorundadırlar, kaldıkları yıl hiç bir ders kurulunda devams|zhk slnlnnl aşmamlş

olanlar için, kald|klan sıntfl tekrar ederken devam zorunluluğu yoktur, Bu durumdaki

öğrenciler yalnlzca ders kurulu slnavlanna gireder,

d) Slnavln yaplldlğl gün geçer|i Veya belgeli bk mazareti nedeniyle sınava

gkemeyenÖğrencileriçinmazeretlerifakülteyönetimkuruluncakabuledilmekşartıyla
''Mazaret slnavl" yapıllr.

Notlar ve Değerlendirme
ı[addg 4 - a)Geçmez notlar

Fl=Mazeretsizdevamsız,Döneml'llvelll'teFlalanÖğrencidoğrudanslnlfta
kalır. Dönem lV. V Ve Vı'da stajl tekrar eder.

F2 = Slnava girme hakkı olduğu halde slnava girmedi, (puanı = 0)

Amaç
ılradde 1_
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F3 = Sınava girip de başansE olanlar (puanl = o - 59 arası)
F4 = Mazeretli geçmez (mazeret slnavlna girer)
b)Geçer notlar
A = Pekiyi (puanı = 90 - 100)
B = |yi (puanı = 70 - s9)
C = orta (puanı = 60 - 69)

$navlar Ya ı|otıann Hesapıanmasl
ıiadde 5 - a} Dönem l, ll Ve lll'de
i. Dönem l, ll Ve lll'de derseler, değişik bilim dallarının oluşturduğu .Ders Kurulları''

şeklinde yapllır, Her ders kurulunun sonunda bir sınav yapıhr. Geçme notu 6otlr_
ii. Bir veya daha fazla ders kurulunun yı| içindeki, de." kurulu sınavhda başarısız

olan öğrenciler için başanslz olduklan deıs kurullan için yıl sonu slnavı açıhr. Bu slnavda
da başaılll olamayan öğrenciler, bir tek ders kurulundan kalmlş o|salar dahi, o dönemin
bütün ders kurullafından sorumludurlar,

iii. Bütünleme slnavlarl Fakulte yönetim kurulunun lesbit edeceği tarihlerde yapılır.
Her ders kurulunun bütunleme slnavt birer gün ara ile yapılır.

iv. Ders kurulu notunun tesbitinde, ders kuru|unu oluşfuran derslerin barajları
dikkate alınır. Bir ders kurulunda süresi g saati aşan her dersin kendi baıaji vardlr. süresi
9 saat veya daha az olan dersler birleştkilmek sureliyle bir baraj oluşturulur. Baraj slnln %
50'dir- Bir dersten barajln aıt|nda puan allnmasl haıinde, allnan not iıe baraj notu
arasındaki fark toplam puandan düşulor.

b)Dönem lV ve Vte
i, slnavlar, teorik (yazlll ya da sözlu ya da hem yazlll hem sözlü) ve pratİk (yazlll ya

da sözlu, ya da hem yazlll hem sözlü) olarak yapl|lf.
Gerekli hallerde pratik sınav yapılma},,biıir, praük ve teoıik sınaüar anabilim

dalındaki ders Veren öğretim ıJyesi Ve görevıilerinin katlması ile raPılır.
Staj sınavında 60 Ve daha yukarı puan alan|ar başanll sayı|lr. sbj nofunun

belirlenmesinde, öğrencinin stiaj suresindeki çallşmalan, hal ııe hareketleri de dikkate
allnlr.

ii, staj BOtünleme Sınavlan
Dönem V öğrenğileri için Haziran ' aynda, dönem tV öğıpncileri (İn stajlann

bitiminden en az 7 gün sonra başlamak uzere Fak0lte yönetim kurulunun tğbft edeceği
tarihlerde butünleme slnavl açlllr. Bir ost slnıfa gecikmelı geçen (dönemini normal
suresinde tamamlayamayan) öğrenciler de bu slnava gireıler. Bu öğıendl€,r geıi kalan
dersleıinin botunleme s|navlna o sınfln tüm stajlannl tamamlamak şaft lle ka|dlklan
dersinilkstajsonusınavındagirerle, &"!L? :{a6 s,ııo_a"uıo h
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Butünleme sınavlarlnda başarıtl olamayan öğrencııer, sürelerı elverdiğ' sürece

stailarlnl tekrar eder|er Ve sınavlanna girerler, Başanh olanlar, eğitim devam ediyorsa bir

üst döneme devam ederler.

c)Dönem Vl'da
Donem Vl'da slnav yoKur. Aile Hekimliği olarak adlandırılan bu dönemde

Öğrencilerinbaşarısl'çalıştlklarıheranabilimdalındakipoliklinik'klinikvesaha
çJlışmalarındaki gayretleri, katlldlklan seminerlerdeki ilgileri göz önüne ahnarak başarıh -

başarlslz olarak değedendarilir,

Dönem Notlan
Madde 6 - a)Dönem l, ll Ve lll'te her ders kurulunun, kurul sonu Veya final

sınavında allnan geçer notların ortalamas|dlr,

b)Dönem lV,V Ve Vl'da her sta'ln stai sonu Veya bütunlemesindeki alınan geçer

notların ortalamasıdır.

Çeşitli Hükümler
ııaioe z - sınav günleri ilan edi|dikten sonra değişürilemez, Ancak geçerli hallerde

FakülteYÖnetimKuruluenazyedigünÖncedenilanet'nekşartıi|edeğiştirilebilir.
Maddğ 8 - 28 ocak '1989 tarih 20063 sayılı Resmi Gazetede yaylmlanan

,,cumhuriyetÜniversitesiTıpFakültesiEğitim.ÖğretimvesınavYÖnetmeliği..yürürlOkten

kaldırılmıştır.

GEçlcl ilADoE t - 1988 - 1989 öğretim ylllnda klasik sisteme göre ders alan

oğrencilerin öğretim Ve slnav işlemIeri cumhuriyet Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve sınav

Yönetrneliği hükOmlerine göre yapı|ır.

Yürürlok l39( _ı99 f
Madde 9 - Bu Yonetmelik eğitim - öğretim yılından iübaren yurudüğe

girer Ve bütun slnlflardaki öğrencileri kapsar,

;:İjşa Bu yönetmeıik hükümıerini cumhuriyet üniversitesi Rektöı,ü yurut,r,
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YÖNETMELiK

YükĞköğrctim Kuıulu Başkanlığından :

YükssköğİĞtim Kurumlan Öğrenci Dİsıplin Yönetmeliği
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Amaç
iladde 1 - Bu yönetmelik, kanun, tuz,k, yönetmelİk ve yönerge|erin öğrencilere

yuklediği görevleri yükseköğretam kurumu içinde ve dlşhda yeİine getirmeyen,
uyulmasl gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan veya ö3rencilik
sfat, şeref ve hasiyeü ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek
disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hokümleri belirtmek amaclyla
dOzenlenmiştir.

Kapsam
adde 2 - yukseköğretam kurumlarlnda eğitim - öğreüm gören öğrencilere ilişkin

disiplin suç|an, disiplin cezalarl ve bu cezaları vermeye yetkila disiplin amir|eri, disiplin
kurallan ile disiplin soruşturmasl, disiplin cezalarlna itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve
esaslan bu yönetrnelikte gösterilmiştir.

Hukukİ Dayanak
Madde 3 - 2547 saylll Yükseköğretim Kanunu'nun 54 maddesi ile 65, maddesinin a

/ 9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağı teşkil etrnektedir.
Tanlmıar
liadde 4 - Bu yönetmelikte geçeni
yükseköğretim kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar,

konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama Ve araştırma merkezleridir.
öğrenci : Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans, yüksek lisans

(master), doktora veya ttpta uzmanhk veyahut da sanatta yete.lik öğrenimi gören kişileri.
yükseköğretim kurumundan uzaklaştlrma : Öğrencinin belirtilen sure içinde bağlı

bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe, eklenti ve tesislerine girmesinin
yasaklanmasln, ifade eder,

lK|NclBöLüM
Dislplin Cezalan ve Suçlan

Dı8ıplin cezalan
iiadde 5 - Disiplin cezaları şunlard|r :

a) uyarma : Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlannda daha dikkatli
olmasl gerektiğinin yazı ile bildirilmesidif ,

b) Kınama : Öğrenciye, oğrencilik gorev|erinde ve davranlşlarında kusurlu
sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
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c) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştlrma :

Öğrenciye, Yüksekoğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştlrıldlğln|n Ve

busüredeÖğrencilikhaklanndanyararlanamayacağlnınyazıilebilidirilmesidir'
d)YqkseköğretimKurumundanBirVeyalkiYarıyıluzaklaştırıldığınınVebusurede

öğrencilik haklanndan yarar|anamayacağlnIn yazl i|e bilidirilmesidir

e) Yükseköğretim Kurumundan Çlkarma : Öğrenciye, bir daha yukseköğretim

kurumlarlndanherhangibirinealınmamaküzereÖğrenciıiktençıkarıldlğınınyazıile
bildirilmesidk.

Uyarma Cezasını GareKiren Disiplin suçlarl

]lıtadde 6 - Uyarma cezasını gerektiren fiil Ve haller şunlardlr;

a) Öğrencilik slfatlnın gerektardiği Vakara yaktşmayan tutum Ve davran!şta

bulunmak.

b) Kişilerle olan ilışkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatslz

edecek biçimde bağlrmak, şarkl söylemek, çalgl çalmak, gürülto etmek, çevresini temiz

tutmamak.

c) Yeükili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında

cevaplandırmamak.
d) Toplantı Ve törenlerde öğretim elemantanna veya daveüilere ayrılan yederi işgal

etmek.
Kınama Gezasını Geİgktiren Dıaipıin suçlan :

iladde 7 - Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardırl

a) Öğfencilik slfatlnln gereKirdiği itibar Ve guven duygusunu sarsacak nitelikte

daVranlşlarda bulunmak.

b) Yükseköğretim kurumlannda duvarlara, demiöaş eşya uzerine yazl yazmak,

işafet, resim ve benzeri şekilleri çizmek,

c) Yükseköğretim kurumu yetkalilerince istenilen bilgileri eksik ve ya yanhş bildirmek

veya hiç bildirmemek.

d) Yükseköğretim kurumu yeüililerince tespit edilen yerler dlşına ilan asmak,

e) Ders, seminer, uygulama, laborafuVar, atölye çatlşmasl ve konferans gibi

çalışmaların duzenini bozmak.

0 Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine

içkili olarak katllmak,

g) Kumar oynamak, oynatrnak,
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Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar
Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

ıradd8 8 - Y0kseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştrma
cezasını gereküren fiilve haller şunlardlr;

a) Öğrenme Ve öğretne honiyetini, doğrudan ve ya dolayh olarak kıs[lamak,
yokseköğretim kurumlarının s0kun, huzur Ve çallşma dozenini bozucu davıanişlarda
bulunmak.

b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören progEımlnl ihlal edecek davranİşlarda
bulunmak,

c) Yüksek(tretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak.
d) Toplant Ve törenlerde öğretim elemanlanna Ve ya davetlİlere ayrılan yerleri

uyanya rağmen işgalde devam etmek,

e) Dasiplin kovuşturmalannln sağhkh bir şekilde yürütülmesini engellemek.
f) Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtİnak, afiş ve pankart asmak.
g) Yokseköğretim kurumundan aldlğ| kendine hak saylan bir belgeyi başkasına

vererek kullandırmak veya aynı kurumdan allnan başkaslna ait bir belgeyi kullanmak.
h) Yukseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere

ahlak dışl yazılar yazmak, resim yapmak Veya yapıştrmak.
i) Yukseköğretim kurumunca Veya kurumun izinMe astlmlş duyurulan, progıam Ve

benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirietrnek.

Madde 9 - Yükseköğretim kurumundan bir Veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı
gereKiren fiil ve haller şunlardlr,

a) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlannl Ve diğer görevlileri
tehdit etmek, onların şeref Ve haysiyetlerini Veya şahlslanna ka§ı sözlü Ve ya yazll|
olarak her hangi bir saldlrlda bulunmak veya hakaret etmek.

b) Tek başlna Veya toplu o|arak, yükseköğfetim kurumu idareci|erinin şahısları veya
kararlan aleyhine saldlrgan nitelıkte konuşma, yay|n|ar yapma, bunlar aleyhine öğrencileri
kışkırtnak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek.
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c) Siyasa| ve idolojik amaç|ar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemlere

teşebbüs etrnek veya yükseköğretim kurumunun hizmeferina aksatacak davranlşta

bulunmak-

d)Di|.|rk,renk,dinVemezhepaçlslndankutuplaşmalarayolagclfaaıiyeüerde
bulunmak.

e) Kurum personeline Ve öğrenci arkadaşlar!na fiili tecavüzde bulunmak,

f) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kap|, duvar Ve benzeri yer|ere

idolojak Veya siyasi amaç taşıyan yazllar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak

ve yapıştırmak..
g) HIrsızhk yapmak.

h) Yukseköğretim kurumunda alkollo içki içmek,

i)YüksekÖğretimkurumlarınInçahşmalannlsekteyeuğratacakniteliKebkeyleme,
öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek.

j)YuksekÖğretimkurumunaaitkapahveagkmahallerdeyeü(ililerdenizinalmadan

toplantılar duzenlemek veya bu tür toplant|lara katllmak, t8rencileri temsil yetkisi olmadlğ|

halde öğrenci temsilcısi s|fatnl taklnarak beyanatta bulunmak toplantı veya törenlere

katı|mak.

k) Yükseköğretim kurumu binalanna girmeleri yasak olduğu halde, bu karara

itaatsizlik etmek Veya yetkili organlarca kapatılmlş olan binalara girmek, zarar vermek

Veya tahrip etmek.

i) Yükseköğretim kurumlannda yasaklanmış her turlu yaylnl bulundurmak, bunlarl

çoğalt nak, dağıtrnak.

m) slnavlarda kopye yapmak veya yaphrmak veya bunlara teşebbüs etrnek,

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Goıaktiren Dislplin Suçlan

ııiadde10-YuksekÖğretimkurumundançlkarmacezaslnlgerektirenfiilivehaller

şunlardır;
a) Görevlileri Ve öğrencileri cebir Ve şiddet kullanarak kurum dışına çlkarmak,

görevin yapllmaslna engel olmak Ve ya öğrencaleri bu tur davranlşlara zorlamak,

b) Yükseköğretjm kurumlannln ideolo.iik Ve siyasi amaçlar|a huzur, sükun Ve

çahşma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi

eylemlere tahrik etİnek,

c)YüksekÖğretimkurumlarlndasiyasiveyaideolojikamaçlıbildiri.afiş,pankart'
bant Ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağ|ğnak Ve ya bunlan kurum binalanna
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,eya binalaıdaki eşyalar üzetine ürazmak, resimlemek, teşhir etııek, sozlo veya wıh
kleolojk propoganda yapmak.

d) Bh kimseyi veya grubu, tehdit|e suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle
bir eyıeme katllmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye, suçu
yijklenmeye zor|amak.

e) Kanun dlşl kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adlna taaliyet yapmak veya
}rardlmda bu|unmak.

f) Uyuşfurucu madde kullanmak, taşımak, bulunduİmak Veya ticaretini yapmak.
g) Devletin şahsiyetine ka§ı işlenen cürümler sebebiyle cezalandIrl|m|ş olmak.
h) "6316 Sayılı Ateşli si|ahlahlar Ve Blçaklar ile Diğer Aletİ€İ Hakklndakl Kanun'''a

muha|afet ederek, ateşli si|ahlar|a, mermilerini ve biçakla saldln ve savunmada
kullanllmak üzere özel olarak yap,lmlş bulunan diğer a|etleri, patlaylcl maddeleri tjaşlmak,
yükseköğretim kurumlarl içinde bulundurmak Veya bu suçlardan mahkum olmak.

i) yükseköğretim kurumu binalarlnda veya ekıentalerinde izan almadan açlk ve ya
sakll demek Vb. kuruluşlar tespit etmek.

j) slnav|arda tehditle kopye yapmak. Kopya yapan öğrencilerin dersaneden
çlkanlmaslna engel olmak, kendi yerine başkalarını sınava sokmak Veya başkasınln
yerİne slnava girmek.

k) Disip|an kovuşturması ile ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor
kullanarak Veya tehditle engellemek.

İ) lrza tecavüz etmek.
m) Güvenlik kuwetleri taraflndan aranllan kişileri saklamak ve ya banndlrmak.
n) Derslere ve sınavlara girilmesine, ders ve s|naüann yaptlmasına herhangi bir

şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışk|rtıcl Veya
zor|aylcl davranlşlarda bulunmak.

o) Bk kişiye Veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun iskence yapmak veya
y3ptlrmak.
, ö) Bayrak töİenlerine engel|eyici tutum Ve davranlştia bulunmak veya tÖrğl
6n§lnda gefeken saygıy kasıüı oıarak gö§teİmemek.

Öngöı{llmemİş Disiplin Suçlan
iiadde 1l - yuka.da sayılan ve disiplin ğezasl verilmesi gerektiren fiil ve hallerden

nitelik ve ağır|lklan itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disip|in cezasl
Veriıir.
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Disiplin Gezasının Tekerıürü
tlıtadde12-DisiplincezasıverilmesinenedenolmuşbufiilVeyahalinÖğrencilik

suresince tekenuründe bir derece ağır ceza uygulanlr. Aynl derecede cezay| gerektiren

fakat ayrl fiil ve haller nedeniyle veri|en disiplin cezatarlnln üçüncu uygulamasında da bir

derece ağlr ceza verilir.

üçüNGü BöLüM

Disipıin soruştuİmasl
Madde ,l3 - Disiplin soruşturmaslnl yaptlrmaya yetkilı amirler;

a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş olduklarl disiplin suçlarından dolayl Dekan,

b)EnstitüöğrencilerininişlemişolduklartdİsiplinsuçlarındandolayEnstituMüduru,
c) Yüksekokul öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplın suçlarlndan dolay YOksekokul

Mudüru,

d)Konservatuaröğrencilerininişlemişolduklandisİplinsuçlarındandolayı
konservatuar Müdürüdür,

Soruşturma yapmaya yetkili amirler, soruşturmayl bizzat yapabileceği gibi

soruşturmacı veya soruşturmacllar tayini süreti ile de yaptlrabilir,

sonışturma saıİesi
ııadde 14, Disiplin soruşturmaslna olayln öğrenilmesini müteakip ilk mesai

gunünde başlanIr. Soruşturmanln, soruşturmacl tayini süretiyle yapIlması halinde,

soruşturma kararl geciktirilmeden soruşturmacıya bildİrilir, soruşturma, onay tarihinden

itibaren en geç 15 g0n içinde sonuçlandlrllır.

Soruşturmanın bu süre içerisinde belirilememesi halinde soruşturmacl, gerekli

olarak ek süre verilmesi tiatebinde bulunur. soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun

bu|duğu takdirde soruşturma suresini uzatabilir,

soruşturmanln Yaplllş Şekli
iiadde15.Soruşturmacıtanlkdinler,keşifyapabilirvebilirkişiyebaşVurabileceği

gibi bunlarl gerektirdiğinde istinabe süretiyle de yaptlrabilir, Her soruşturma işlemi bir

tutanak|a tespit olunur. Tutanak; işlemin ne zaman Ve nerede yaptldlğl, işlemin mahiyeti,

kimlerinkatlldlğl,ifadealınmışise§orularlvecevaplarıbelirtilecekşekildedüzenlenirVe
soruşturmacl, katip ile ifade sahibi Veya keşif sıraslnda hazlr bulundurulanlar Veya belge

sorumlulannca imzalanIr. lstinabe talimatında şahidin hüViyeti, adresi Ve benzeri açlklaylcl
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bi|giler iyice be|irtilır. Tanlğa usu|One uygun olarak yemin ettirilir ve yapılan yeminin şekil
de yaz ıir.

yükseköğretim kurumlarlnın bütun personelii soruşturmacü|ann istedakleri her tüılu
bilgi, dosya ve başka be|geleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksEın vermeye ve
istenecek yardımlan yerine getirmeye mecburdurlar.

savunma Hakkı
adde 16 - a) Hakklnda disip|in soruşturmasl açllan öğrenciye atfedilen suçun

neden ibaret olduğu savunmaslnl yapacağt tarihten en az uç gğn önce yazıh o|arak
ba|dirir. Bu yazlda; öğrenciden belirtilen gun, saat ve yerde savunmaslnı yapmak üzere
hazlr bulunması istenir. Teb|igat yapılmasının mümkün olmadlğı hallerde, öğrencinin
savunmasınl yapmak üzere soruştuİmaclya başvurması hususu, mensubu bulunduğu
kuruluşun belirli yer|erinde ilan olunur,

b) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağnya özürsüz olduğu halde uymadlğl Veya
özortlnu zamanlnda bildirmediği taktirde, savunmadan vazgeçmaş sayılacağı ve diğer
delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararln verileceği kaydolunur.

c) Makbul say|lan bir özür birdiren veya m0cbar sebep dolayslyla davete uymadığl
anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre verilır veya be|irtilecek biı süre içinde yazlh
savunmaslnl 9öndermesi istenir. Tutuklu öğrenci|ere savunmalarını yazlh olarak
gönderebileceği duyurulur.

d) Her tor|ü tebliğat işlerinde; bu yönetmeliğin 35. Ve 37- maddelerin hükomleri
uygulanlr,

e) soruşturma; Öğrencinin kendini gereği gibi savunmaslna imkan verecek şekilde
İJrutolur. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın at|lmasIna imkan Verilmez.

Soruşturma Raporu
adde l7- soruşturma sonuçlandlğlnda bir rapor duzenlenar. Raporda; soruşturma

onay, sorusturma başlama tarihi, soruşfurulanın kimliği, suç maddesi ayn ayn tahlil
edilerek delillefe göre suçun sabit olup olmad|ğl tartlşll|ı, uygulanacak disiplin cezasl teklif
edilir. varsa, belge|erin asıl veya suretleri bir dizi pusulaslna bağlanarak rapora
eklenir.soruşturma rapoıu dosya ile birlıkte soruşturmayl açan merciye tevdi edilir.

soİuşturma SOresİndeki Tedblr
adde 18- soruşturmacllar, zaruri gördükleri taktirde soruşturma süresince, tanlk

öğrencalerin yükseköğretim kurumu binalanna girmesinin yasaklanması hususunda karar
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vedlmesini dasiplin soruşturmaslnl yaptlrmaya yeü(ili merciden isteyebilir|er. yetkili

mercinan karan aynen uygulanlr.

Öğrencinin disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer

değiştirmesiVeyayoksekÖğretimkurumunudeğ|ştirmişbulunmaslVeyaYüksekÖğretim
kurumundan her ne sepeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açllmaslna

devamlna Ve gerekli kararlann allnmaslna engel teşkil etmez,

c€za Kovuşturması lıe Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yurütülmesi

iladde19-Aynlolaydandolayı,Öğrencihakkındacezakovuşturmasınınbaşlamış
olmas|, disiplin kovuşturmas|nl geciktirmez,

San|ğln ceza kanununa göre mahkum olmasl Veya olmamasl disiplin cezaslnln

uygulamaslna engel teşkil etmez.

soruşturmanln sonuçlandlnlmasl
Madde 20 - a) Soruşturma raporu Veya dosyasl fakülte dekanl, enstitü,

konservetuar Veya yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan

sonuçlandırılır Veya yetkili disiplin kuruluna derhal Veriıir, Disiplin kurulu en 9eç 0ç gün

içinde toplanarak gerekli incelemelere girişir,

b) soruşturma dosyasını inceleyen Dekan, müdür Veya disiplin kurulu gerekli

görürse noksan saydlğl belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmaslnl yani

soruşturmacldan Veya dısiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilirler,

Disiplin Gezası Vermeye Yetkili Amiı ve Kurullar

Madde 2,t - Uyarma, klnama Ve yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya

kadaf uzaklaştlrm a cezalal, doğrudan doğruya ilgili fakülte dekanı, enstitü, konseNatuar

veya yüksekokul müdürünce,yükseköğretim kurumunda bir veya iki yarlyll için

,rrı.l"|t,rr" cezası ile yükseköğretim kurumundan ç|karma cezalarl, yetkili disiplin

kurullannca verilir.

Fakü|te. enstitü, konseNatuar ve yüksekokul, yüksekokul yönetim kurullan aynl

zamanda kendi kurumlannln disiplin kurulu görevini de yapar,

Disiplin Kurulunun Toplanması

Madde 22 - Disiplin kurulu, başkanln çağrlsl üzerine belir|enec€k yer, gün Ve saatte

toplanlr
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Toplant, Nisabl
iladde 24 - Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantl nisabl, kurul üye tam

sayıslnln yarıdan fazlasldlr

Raportöİ|ük
adde 25 - kurullarda raportörlük 9öfevi, başkanın görevlendireceği uye taraflndan

yurutülür. Raportör üye, havele edilecek dosyanın incelenmesina en 9eç ika gun içinde
tamamlar Ve hazlr|ayacağl raporu başkana sunar.

Göıİlşme Uşulü
adde 26 - kurulda; raportörun açlklamalan dinlendikten sonra iş göruşulmesine

geçilir. kurul gerek görürse soıuşturmacllan da dinleyebilir. konunun aydlnlandlğı ve
göruşbrin yeter|iliği sonucuna varı|dığında oylama yap|hr ye karar başkan taraflndan
açlklanlr.

Oylema
}ıadda 27 _ Disiplin kurularında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekb

görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. karaılar toplantıya katılanlann salt çoıunluğu ile
allnlr.

oylann eşitliği halande başkanln bulunduğu taraf çoğunluk saylllr. karar özeti tiyeler
tarafhdan imzalanan bir tutanakla saptanır.

kanr süresi
iiadde 28 _ Dasiplin cezasl Vermeye yetkili amir|er; uyarma, klnama, yOkseköğİetim

kurumundan bir haft:adan bir aya kadar uzaklaştrma cezalann| soruşturman|n
tamamlandlğl gOnden itibaren beş gün içinde Vermek zorundadır.

Diğer dasiplin cezalarlnın verilmesini gerektiren hallerde dosya derhal disiplin
kuruluna havele edi|ir, Disipilin kurulu dosyay| aldlği tarihten itibaren en 9eç on gün içinde
karar vermek zorundadır.
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çallşmalannln duzenli yürutülmesi, başkan taraflndan sağlanlr.
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Kanr
ı,adde29-Disipi|incezasıVermeyeyetkiliamirlerVeyadisiplinkurulu;soruşturma

raporunda önerilen cezayl kabul edip etmemekte muhtardlr, Gerekcelerini göstermek

kaylt Ve şartl leyhte veya aleyhte başka bir disiplin cezasl Verebilir,

Disipıin cezası verirken Dikkat Edilocek Hususla,

ıiadde 30 - a) Disiplin cezalarını Vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulu, bu

cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin s!çunu oluşturan fiil ve hareket|erinin

ağırlığtnı. sanık öğrenicinin hangi maksatla hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir

ol,p,İn 
""r"", 

alıp aımadıgını, davranış, tavır ve hareketlerini |Ş|ediği tiil Ve YaPtlğl hareket

dolayslyla nedamet duyup duymadığlnı dikkate alınır,

u) aaşka yukseköğretim kurumu öğrencileri i|e birliKte, kendi y0kseköğretim

kurumundadisiplinsuçuişlenmesihalindebir{lstderecedisiplincezaslveri|ir.Toplu
olarak işlenilen disiplin suçlarında, suçlutartn münferinden tespit edilemediği hallerde

topluluğu oluşturan öğrencilerin her birine yetkili amir Ve kurullarca uygun görulecek

cezalar verilir.

Uygulama ve hiıaz 
___

Cezalann Bildi]ilm€si
adde 3l - Disipilin soruşturmasl sonunda verilen ceza soruşturma yaptlrmaya

yetkili amir taraflndan;

a) Hakklnda disiplin soruşturmasl yapllan öğrenciye,

b) Öğrencinin ana veya babası yokluk|arı halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu

en yakın aile mensubuna,

c) ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal Ve özel kuruluş veya kişilere,

d) YOkseköğretim kuruluna,

e) Üniversiteden ç|karma cezas| Verildıği taktirde yukarldakilere ilaveten;

'l ) Buttın yükseköğretim kurumlarına,

2) Emniyet makamlanna,

3) llgili Askedik şubelerine,

4) YUkseköğretim kurumuna (Ö,S,Y,M, Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir,

Disiplin cezalan gerekirse iıgiıi yursexogretim kurumunda veya bunlara bağh

kuruluşlarda, ilan yoluyla teblığ edilebilir,
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