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YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:
DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK,

ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ
EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,  Kapsam ve  Dayanak

             Amaç ve Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; doktorluk, hemş�rel�k, ebel�k, d�ş hek�ml�ğ�, veter�ner hek�ml�k,
eczacılık ve m�marlık meslekler�ne �l�şk�n  yükseköğret�m ön l�sans ve l�sans d�plomalarının ve bu mesleklere sah�p
k�ş�ler�n meslek� yeterl�l�kler�n�n Avrupa B�rl�ğ� üyes� ülkelerde tanınab�lmes� �ç�n, bu alanlarda  yürütülen yükseköğret�m
programlarının eğ�t�m müfredatlarının ve eğ�t�m sonunda kazanılması gereken b�lg� ve becer� düzeyler�n�n
bel�rlenmes�d�r.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k,
             a)  4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 65 �nc� maddes�ne dayanılarak,
             b)  Avrupa B�rl�ğ�n�n 2005/36/EC sayılı yönerges�ne  paralel olarak
             hazırlanmıştır.
 

İKİNCİ BÖLÜM
 Mesleklere İl�şk�n Gerekl� Koşullar

             Tıp doktorluğu
             MADDE 3 – (1) Tıp eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) Tıp eğ�t�m� tıp fakülteler�nde ver�len asgar� altı yıl ya da 5500 saatl�k teor�k ve prat�k eğ�t�mden oluşur.
             (3) Tıp eğ�t�m� sonunda mezun olan doktorların;
             a) Tıbbın dayandığı b�l�mler hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları; b�yoloj�k fonks�yonların ölçülmes�, b�l�msel
olarak kanıtlanmış ver�ler�n değerlend�r�lmes� ve data anal�z� prens�pler� de dah�l olmak üzere b�l�msel yöntemler� yeterl�
düzeyde anlayab�lmeler�,
             b) Sağlıklı ve hasta b�rey�n yapısı, fonks�yonları ve davranışları �le b�rey�n f�z�ksel ve sosyal çevres� �le sağlık
arasındak� �l�şk�y� yeterl� düzeyde anlayab�lmeler�,
             c) Ruhsal ve f�z�ksel hastalıkların bel�rlenmes�n� sağlayab�lecek ölçüde kl�n�k d�s�pl�nler� ve uygulamaları
hakkında ve hastalıktan korunma yöntem�, teşh�s ve tedav� açısından �laçlar ve üreme s�stem� hakkında yeterl� b�lg�ye
sah�p olmaları,
             ç) Yetk�l�ler�n gözet�m�nde hastanelerde gerçekleşt�r�lecek yeterl� kl�n�k deney�m�ne sah�p olmaları,
             gerekmekted�r.
             Hemş�rel�k
             MADDE 4 – (1) Hemş�rel�k eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) Hemş�rel�k eğ�t�m� en az dört yıl veya 4600 saatl�k teor�k ve kl�n�k eğ�t�m� kapsar. Teor�k eğ�t�m�n süres�
toplam süren�n en az üçte b�r�, kl�n�k eğ�t�m�n süres� �se toplam eğ�t�m�n yarısı kadardır.
             (3) Eğ�t�mler�n�n b�r kısmını en azından eşdeğer düzeyde almış k�ş�lere Ün�vers�telerarası Kurul Tıp-Sağlık B�l�mler�
Eğ�t�m Konsey�n�n öner�s� ve Yükseköğret�m Genel Kurulu kararı �le kısm� muaf�yet tanınab�l�r.
             (4) Hemş�rel�k eğ�t�m� sonunda mezun olan hemş�reler�n;
             a) Sağlıklı ve hasta b�rey�n yapısını, f�zyoloj�k fonks�yonlarını ve davranışlarını ve sağlık �le f�z�ksel ve sosyal
çevre arasındak� �l�şk�y� yeterl� düzeyde anlayab�lmeler� ve genel hemş�rel�ğ�n dayandığı b�l�mler hakkında yeterl� b�lg�ye
sah�p olmaları,
             b) Hemş�rel�k mesleğ�n�n temel yapısı, �lkeler�, meslek et�ğ� ve sağlığın temel �lkeler�  hakkında yeterl� b�lg�ye
sah�p olmaları,
             c) Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, n�tel�kl� hemş�reler tarafından denetlenen ve hasta
bakımı �ç�n gerekl� olan sayıda n�tel�kl� hemş�re ve malzemen�n bulunduğu yerlerde kl�n�k uygulamalar yaparak yeterl�
b�r kl�n�k deney�m�nden geçmeler�,
             ç) Sağlık personel�ne �l�şk�n uygulama eğ�t�m�ne katılab�lme yeteneğ�ne ve bu personelle çalışma deney�m�ne
sah�p olmaları,
             d) Sağlık sektörünün d�ğer çalışanları �le çalışab�lme deney�m�ne sah�p olmaları,
             gerekmekted�r.
             (5) Hemş�rel�k eğ�t�m�ndek� asgar� eğ�t�m koşullarının sağlanab�lmes� �ç�n, bu alanda yürütülen yükseköğret�m
programlarımızın eğ�t�m müfredatlarında Ek-1 sayılı cetvelde bel�rt�len dersler�n bulunması ve cetvel�n "kl�n�k eğ�t�m"
bölümündek� alanlara �l�şk�n hemş�rel�k uygulamalarının yapılması zorunludur.
             Ebel�k
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             MADDE 5 – (1) Ebel�k eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) Ebel�k eğ�t�m�, l�se mezunları �ç�n tam gün esasına dayalı en az 4 yıl sürel� teor�k ve prat�k eğ�t�mden oluşur.
             (3) Ebel�k eğ�t�m� sonunda mezun olan ebeler�n;
             a) Özell�kle kadın hastalıkları ve doğum olmak üzere, ebel�k faal�yetler�n�n dayandığı b�l�mler hakkında yeterl�
b�lg�ye sah�p olmaları,
             b) Meslek et�ğ� ve meslekle �lg�l� yasal mevzuat hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             c) Yen� doğan ve kadın doğum alanında, b�yoloj�k fonks�yonlar, anatom� ve f�zyoloj� konularında detaylı b�lg�ye
sah�p olmaları ve sağlık �le f�z�ksel ve sosyal çevre arasındak� �l�şk�y� ve sağlıklı b�rey�n davranışını yeterl� düzeyde
anlayab�lmeler�,
             ç) Ebel�k ve kadın doğum konularında n�tel�kl� personel�n denet�m� ve gözet�m�nde onaylanmış kurumlarda
yeterl� b�r kl�n�k deney�m�nden geçm�ş olmaları,
             d) Sağlık personel�n�n eğ�t�m� ve bu personelle çalışab�lme deney�m�n� yeterl� düzeyde anlayab�lmeler�,
             gerekmekted�r.
             (4) Ebel�k eğ�t�m�ndek� asgar� eğ�t�m koşullarının sağlanab�lmes� �ç�n, bu alanda yürütülen yükseköğret�m
programlarımızın eğ�t�m müfredatlarında Ek-2 sayılı cetvelde bel�rt�len teor�k ve tekn�k eğ�t�me �l�şk�n dersler�n ver�lmes�
ve uygun gözet�m ve denet�m altında prat�k ve kl�n�k eğ�t�m yapılması zorunludur.
             (5) Prat�k ve kl�n�k eğ�t�m uygun gözet�m ve denet�m altında ver�lmel�d�r. Bu eğ�t�mde b�r öğrenc�n�n;
             a) En az 100 doğum önces� muayeney� de �çerecek şek�lde gebe kadınlara danışmanlık yapması,
             b) En az 40 gebe kadının gebel�k tak�b�n� ve  bakımını  yapması,
             c) En az 40 doğumu kend�s�n�n yapması (Doğum yapan kadın sayısı eks�kl�ğ� neden�yle bu sayıya ulaşılamıyorsa,
bu sayı öğrenc�n�n 20 tane daha doğuma yardım etmes� koşulu �le 30’a �nd�r�leb�l�r.),
             ç) Makat doğuma akt�f olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takd�rde s�mülasyon yapılarak
çalışılmalıdır.),
             d) Ep�zyotom�  uygulaması ve d�k�ş �le başlaması (Bu, teor�k b�lg� verme ve kl�n�k prat�ğ� �çer�r. D�k�ş prat�ğ�,
ep�zyotom� sonrası veya bas�t per�anal yırtılmalara d�k�ş atılmasını �çer�r. Gerek�rse bu durum s�mülasyon şekl�nde
yapılab�l�r.),
             e) Gebel�k, doğum ya da doğum sonrası dönemde r�sk altında olan 40 kadını �zlemes� ve  bakım yapması,
             f) En az 100 lohusayı ve sağlıklı yen� doğan bebeğ� �zlemes� ve bakımını yapması (muayene dah�l),
             g) Özel bakım  gerekt�ren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dah�l olmak üzere;
yen� doğan bebek gözlem�n� ve bakımını yapması,
             h) J�nekoloj�k ve obstetr�k patoloj�s� olan kadınların bakımını yapması,
             ı) Tıbb� ve cerrah� bakımın �ç�nde yer alması (Bu, teor�k eğ�t�m ve kl�n�k uygulamayı �çermel�d�r.),
             gerekmekted�r. 
             (6) Teor�k ve tekn�k eğ�t�m �le kl�n�k eğ�t�m, Ek-2 sayılı cetvelde l�stelenen b�lg� �le prat�k ve kl�n�k deney�m�n
yeterl� düzeyde ver�leb�lmes�n� sağlayacak şek�lde dengel� ve koord�nel� olmalıdır.
             (7) Kl�n�k eğ�t�m�, hastane bölümler�nde ve yetk�l� merc�ler tarafından onaylanmış d�ğer sağlık h�zmetler�
b�r�mler�nde gözet�m altında ver�len h�zmet �ç� eğ�t�m şekl�nde olmalıdır. Bu eğ�t�m�n parçası olarak öğrenc� ebeler, kl�n�k
eğ�t�mler�ne katkı sağlamak üzere hastane bölümler�n�n faal�yetler�ne katılmalıdırlar. Öğrenc�lere, ebel�k faal�yetler� �le
�lg�l� sorumlulukları öğret�lmel�d�r.
             D�ş hek�ml�ğ�
             MADDE 6 – (1) Temel d�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) Temel d�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m� b�r ün�vers�tede tam gün üzer�nden en az beş yıllık teor�k ve prat�k eğ�t�mden
oluşur.
             (3) Temel d�ş hek�ml�ğ� eğ�t�m� sonunda mezun olan d�ş hek�mler�n�n;
             a) D�ş Hek�ml�ğ�n�n dayandığı b�l�mler hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları, b�yoloj�k fonks�yonların
ölçülmes�, b�l�msel olarak kanıtlanmış ver�ler�n değerlend�r�lmes� ve data anal�z� prens�pler� dah�l olmak üzere b�l�msel
yöntemler� yeterl� düzeyde anlayab�lmeler�,
             b) Sağlıklı ve hasta b�rey�n yapısı, f�zyoloj�k fonks�yonları ve davranışı �le doğal ve sosyal çevren�n sağlıklı b�rey
üzer�ndek� etk�s� hakkında, d�ş hek�ml�ğ�n� �lg�lend�rd�ğ� ölçüde, yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             c) Sağlıklı ve hastalıklı d�ş, ağız, çene ve komşu dokuların yapı ve fonks�yonları hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p
olmaları ve bunların hastanın genel sağlık durumu ve f�z�ksel ve sosyal refahı �le �l�şk�s�n� yeterl� düzeyde
anlayab�lmeler�,
             ç) D�ş, ağız, çene ve komşu dokulara a�t lezyon, hastalık ve anomal�ler�n teşh�s, tedav� ve koruyucu d�ş hek�ml�ğ�
uygulamaları �le �lg�l� b�l�msel yöntem ve uygulamalı d�s�pl�nler hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             d) Yetk�l�ler gözet�m�nde d�ş, ağız, çene ve çevre dokularla �lg�l� hastalık ve anomal�ler�n teşh�s, tedav� ve
koruyuculuğunu �çeren tüm akt�v�teler�n yürüteb�leceğ� düzeyde gerekl� becer�ler�n ver�leceğ� uygun kl�n�k eğ�t�m� �le 
deney�m sah�b� olmaları,
             gerekmekted�r.
             (4) D�ş Hek�ml�ğ� eğ�t�m�ndek� asgar� eğ�t�m koşullarının sağlanab�lmes� �ç�n, bu alanda yürütülen yükseköğret�m
programlarımızın eğ�t�m müfredatlarında Ek-3 sayılı cetvelde bel�rt�len dersler�n bulunması zorunludur.
             Veter�ner hek�ml�k
             MADDE 7 – (1) Veter�ner hek�ml�k eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) Veter�ner hek�ml�k eğ�t�m� b�r ün�vers�tede tam gün üzer�nden en az beş yıllık eğ�t�mden oluşur.
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             (3) Veter�ner Hek�ml�ğ� eğ�t�m� sonunda mezun olan veter�nerler�n;
             a) Veter�ner Hek�ml�ğ�n esas aldığı temel b�l�mler konusunda yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             b) Sağlıklı  hayvanların yapısı ve fonks�yonları, hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�, üremes� ve sağlığı, hayvan besleme ve
hayvan yemler�n�n üret�m ve muhafaza teknoloj�s� konusunda yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             c) Hayvan davranışları ve korunmalarına �l�şk�n yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             ç) Hayvanlarda veya hayvan sürüler�nde görülen hastalıkların nedenler�, yapısı, seyr�, etk�ler�, teşh�sler� ve
tedav�ler� konusunda ve hayvanlardan �nsanlara ve �nsanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar �le �lg�l� yeterl� b�lg�ye
sah�p olmaları,
             d) Koruyucu hek�ml�k konusunda yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             e) İnsan tüket�m� �ç�n üret�len hayvansal gıdaların ve/veya b�leş�m�nde hayvansal ürün bulunan gıdaların
ç�ftl�kten sofraya üret�m, �malat, tüket�me sunuluş ve satışlarında yeterl� h�jyen ve teknoloj� b�lg�s�ne sah�p olmaları,
             f) Yukarıda bahs� geçen konular �le �lg�l� hazırlanmış her türlü hukuk� düzenleme hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p
olmaları,
             g) Uygun b�r danışman nezaret�nde yeterl� kl�n�k ve prat�k tecrübe ed�nmeler�,
             gerekmekted�r.
             (4) Veter�ner Hek�ml�k eğ�t�m�ndek� asgar� eğ�t�m koşullarının sağlanab�lmes� �ç�n, bu alanda yürütülen
yükseköğret�m programlarımızın eğ�t�m müfredatlarında Ek-4 sayılı cetvelde bel�rt�len dersler�n bulunması zorunludur.
             (5) Veter�ner Hek�ml�k alanındak� uygulama eğ�t�m� tam zamanlı olarak, yetk�l� k�ş�ler�n denet�m�nde ve 5 yıllık
veter�ner hek�ml�k eğ�t�m� �çer�s�nde 6 ayı geçmeyecek şek�lde yapılmalıdır. Çeş�tl� konu grupları arasındak� teor�k ve
prat�k eğ�t�m dağılımı, veter�ner hek�m�n kazanmış olduğu b�lg� ve deney�m� mesleğ�n�n �crasında kullanab�lmes�n�
sağlayacak şek�lde dengelen�r ve koord�ne ed�l�r.
             Eczacılık
             MADDE 8 – (1) Eczacılık eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) Eczacılık eğ�t�m� b�r ün�vers�tede tam gün üzer�nden en az dört yıllık teor�k ve prat�k eğ�t�mden oluşur.
             (3) Eczacılık eğ�t�m� sonunda mezun olan eczacıların;
             a) İlaçlar ve �laçların üret�m�nde kullanılan maddeler hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             b) Farmasöt�k teknoloj� �le med�s�nal ürünler�n f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k ve m�krob�yoloj�k testler� hakkında
yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             c) Med�s�nal ürünler�n metabol�zması ve etk�ler�, toks�k b�leş�kler�n etk�s� ve med�s�nal ürünler�n kullanımı
hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             ç) İlaçlar hakkında gereken b�lg�ler� vereb�lmek �ç�n b�l�msel ver�ler� değerlend�reb�lecek yeterl� b�lg�ye sah�p
olmaları,
             d) Med�s�nal ürünlerle �lg�l� b�lg� ve tavs�yeler� sunab�lmeler�,
             e) Kamuya açık b�r eczanede ya da b�r hastanede farmakoloj� bölümü gözet�m�nde asgar� 6 ay olan zorunlu
eczacılık stajını yapmış olmaları,
             gerekmekted�r.
             (4) Eczacılık eğ�t�m�ndek� asgar� eğ�t�m koşullarının sağlanab�lmes� �ç�n, bu alanda yürütülen yükseköğret�m
programlarımızın eğ�t�m müfredatlarında Ek-5 sayılı cetvelde bel�rt�len dersler�n bulunması zorunludur.
             M�marlık
             MADDE 9 – (1) M�marlık eğ�t�m�ne kabul ed�leb�lmek �ç�n asgar� l�se mezunu olmak gerek�r.
             (2) M�marlık eğ�t�m�, ün�vers�tede tam gün üzer�nden ver�len asgar� dört yıllık b�r eğ�t�m� kapsar.
             (3) M�marlık eğ�t�m� sonunda mezun olan m�marların;
             a) Hem estet�k, hem de tekn�k koşulları sağlayacak m�mar� tasarımlar yaratab�lme becer�s�ne sah�p olmaları,
             b) M�marlık tar�h� ve teor�ler�, m�marlıkla �lg�l� sanat, teknoloj�ler ve beşer� b�l�mler hakkında yeterl� düzeyde
b�lg�ye sah�p olmaları,
             c) M�mar� tasarımın kal�tes�n� etk�lemes� açısından güzel sanatlar b�lg�s�ne sah�p olmaları,
             ç) Kentsel planlama ve tasarım hakkında yeterl� b�lg� ve planlama sürec� �le �lg�l� becer�lere sah�p olmaları,
             d) İnsanlar ve b�nalar �le b�nalar ve çevre arasındak� �l�şk�y�; b�nalar, b�nalar arasındak� alanların ve ölçekler�n
�nsanların �ht�yaçları �le �l�şk�lend�r�lmes� gerekt�ğ�n� anlayab�lmeler�,
             e) M�marlık mesleğ�n�, m�marın toplum �çer�s�ndek� rolünü anlayab�lmeler� ve toplumsal faktörler� d�kkate alan
özet b�lg�ler hazırlayab�lmeler�,
             f) B�r proje tasarısı �ç�n özet b�lg� hazırlayab�lmeler� ve araştırma metotlarını anlayab�lmeler�,
             g) B�na tasarımı �le �lg�l� yapısal tasarım, �nşaata a�t ve mühend�sl�k �le �lg�l� problemler� anlayab�lmeler�,
             h) B�naların �çler�n� �kl�m koşullarına göre koruyab�lme ve konforunu sağlayab�lmek üzere b�naların f�z�ksel
sorunları, teknoloj�ler ve �şlevler� konusunda yeterl� b�lg�ye sah�p olmaları,
             ı) Masraf kalemler� ve b�na mevzuatı kısıtlamaları �çer�s�nde b�nayı kullananların �ht�yaçlarını karşılayacak
yeterl� düzeyde tasarım becer�s�ne sah�p olmaları,
             �) Planlama kavramlarını b�naya ve ç�z�mler� tüm planlamaya dönüştüreb�lmek �ç�n gerekl� endüstr�,
organ�zasyon, tüzük ve usullere hak�m olmaları,
             gerekmekted�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
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             Yürürlük
             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k 2007-2008 eğ�t�m-öğret�m yılı başından geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde
yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu yürütür.
 

EK-1 SAYILI CETVEL
 
Hemş�rel�k Programında Okutulması Gereken Konular:
1) Teor�k Eğ�t�m
Hemş�rel�k
-Meslek et�ğ�
-Sağlık ve hemş�rel�k �lkeler�
-Aşağıdak� konular �le �lg�l� hemş�rel�k �lkeler�:
-İç Hastalıkları
-Cerrah� Hastalıkları
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-Ana Sağlığı
-Ruh Sağlığı ve Ps�k�yatr�
-Yaşlı Bakımı ve Ger�atr�
Temel B�l�mler:
-Anatom� ve F�zyoloj�
-Patoloj�
-Bakter�yoloj�,V�roloj� ve Paraz�toloj�                                                          
-B�yof�z�k, B�yok�mya ve Radyoloj�
-Beslenme
-H�jyen
-Koruyucu Hek�ml�k
-Sağlık Eğ�t�m�
-Farmakoloj�
Sosyal B�l�mler:
-Sosyoloj�
-Ps�koloj�
-Yönet�m İlkeler�
-Öğretme İlkeler�
-Sosyal ve Sağlık Mevzuatı
-Hemş�rel�ğ�n Yasal Yönler�
2) Kl�n�k Eğ�t�m
-İç Hastalıkları
-Cerrah� Hastalıkları
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
-Ana Sağlığı
-Ruh Sağlığı ve Ps�k�yatr�
-Yaşlı Bakımı ve Ger�atr�
-Evde Bakım Hemş�rel�ğ�
 

EK-2 SAYILI CETVEL
 
Ebel�k Programında Okutulması Gereken Teor�k Konular:
1) Teor�k ve Tekn�k Eğ�t�m
Genel Konular:
-Temel Anatom� ve F�zyoloj�
-Temel Patoloj�
-Temel Bakter�yoloj�, V�roloj� ve Paraz�toloj�
-Temel B�yof�z�k, B�yok�mya ve Radyoloj�
-Yen�doğan bebek ağırlıklı Ped�atr�
-H�jyen, Sağlık Eğ�t�m�, Koruyucu Tıp ve Hastalıkta Erken Tanı
-Kadın, yen�doğan ve bebek ağırlıklı Beslenme ve D�yetet�k
-Temel Sosyoloj� ve Sosyo-med�kal konular
-Temel Farmakoloj�
-Ps�koloj�
-Öğret�m İlkeler ve Yöntemler�
-Sağlık ve Sosyal Mevzuatı ve Sağlık Organ�zasyonu
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-Meslek et�ğ� ve mevzuatı
-C�nsel eğ�t�m ve a�le planlaması
-Anne ve bebeğ�n yasal korunması
2) Ebel�k Faal�yetler�ne İl�şk�n Özel Konular
-Anatom� ve F�zyoloj�
-Embr�yoloj� ve fetüsün gel�ş�m�
-Ham�lel�k, Doğum ve Lohusalık
-J�nekoloj�k ve Ostetr�k Patoloj�
-Ps�koloj�k konular dah�l doğum ve ebeveynl�k �ç�n hazırlık
-Doğuma hazırlık (doğumda tekn�k ek�pman b�lg�s� ve kullanımı dah�l)
-Analjez�, Anestez� ve yen�den canlandırma
-Yen�doğan bebek F�zyoloj�s� ve Patoloj�s�
-Yen�doğan bebek bakımı ve �zlem�
-Ps�koloj�k ve Sosyal faktörler
 
 

EK-3 SAYILI CETVEL
 
D�ş Hek�ml�ğ� Programında Okutulması Gereken Konular:
1) Tıbb� B�yoloj� Konuları ve Genel Tıp Konuları
-Anatom�
-Emr�yoloj�
-H�stoloj� (S�toloj� dah�l)
-F�zyoloj�
-B�yok�mya (veya F�zyoloj�k K�mya)
-Patoloj�k Anatom�
-Farmakoloj�
-M�krob�yoloj�
-H�jyen
-Koruyucu Hek�ml�k ve Ep�dem�yoloj�
-Radyoloj�
-F�zyoterap�
-Genel Cerrah�
-Genel Tıp (Ped�atr� dah�l)
-Kulak Burun Boğaz (KBB)
-Dermato-veneroloj�
-Genel F�zyoloj� – Ps�kopatoloj� – Nöropatoloj�
-Anestez�
2) D�ş Hek�ml�ğ� �le İlg�l� Konular
-Protez
-Dental Materyaller ve Ek�pman
-Koruyucu D�ş Hek�ml�ğ�
-Anestez� ve Sedasyon
-Özel Cerrah�
-Özel Patoloj�
-Kl�n�k Uygulama
-Pedodont�
-Ortodont�
-Per�odontoloj�
-Dental Radyoloj�
-Dental Oklüzyon ve Çeneler�n Fonks�yonu
-Meslek Organ�zasyonu, Et�ğ� ve Mevzuatı
-D�ş Hek�ml�ğ� Uygulamalarının Sosyal Yönler�
 
 

EK-4 SAYILI CETVEL
 
Veter�ner Hek�ml�k Programında Okutulması Gereken Konular:
1) Temel Konular
-F�z�k
-K�mya
-Hayvan B�yoloj�s�
-B�tk� B�yoloj�s�
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-B�yo�stat�st�k
2) Meslek� Konular
-Temel B�l�mler:
-Anatom� (h�stoloj� ve embr�yoloj� dah�l)
-F�zyoloj�
-B�yok�mya
-Genet�k
-Farmakoloj�
-Reçete B�lg�s�
-Toks�koloj�
-M�krob�yoloj�
-İmmunoloj�
-Ep�dem�yoloj�
-Meslek Et�ğ�
Kl�n�k B�l�mler:
-Doğum
-Patoloj� (patoloj�k anatom� dah�l)
-Paraz�toloj�
-Kl�n�k Tıp ve Cerrah� (Anestez� dah�l)
-Çeş�tl� evc�l hayvanlar, kümes hayvanları ve d�ğer hayvan türler� üzer�ne kl�n�k eğ�t�m
-Koruyucu Hek�ml�k
-Radyoloj�
-Reprodüks�yon ve Roprodükt�f Hastalıklar
-Veter�ner Halk Sağlığı
-Veter�ner Hek�ml�k Kanunları ve Adl� Veter�ner Hek�ml�k
-Sem�yoloj�
Hayvan Üret�m�:
-Hayvansal Üret�m
-Hayvan Besleme
-Agronom�
-Hayvan Sağlığı Ekonom�s�
-Ver�ner H�jyen
-Hayvanların Korunması ve Refahı
-Hayvan Davranışı
Gıda H�jyen�:
-Hayvansal gıdaların ve b�leş�mde hayvansal gıda bulunan ürünler�n muayene ve kontrolü
-Gıda h�jyen� ve teknoloj�s�
-Uygulamaya yönel�k çalışmalar (kes�mhanelerde ve gıdaların �şlend�ğ� yerlerde yapılan uygulamalı çalışmalar dah�l)
 
 

EK-5 SAYILI CETVEL
 
Eczacılık Programında Okutulması Gereken Teor�k ve Prat�k Konular:
-B�tk� ve Hayvan B�yoloj�s�
-F�z�k
-Genel ve Anorgan�k K�mya
-Organ�k K�mya
-Anal�t�k K�mya
-Eczacılık K�myası (Med�s�nal ürünler�n anal�z� dah�l)
-Genel ve Uygulamalı B�yok�mya (Kl�n�k B�yok�mya)
-Anatom� ve F�zyoloj�; Tıbb� Term�noloj�
-M�krob�yoloj�
-Farmakoloj� ve Farmakoterap�
-Eczacılık Teknoloj�s�
-Toks�koloj�
-Farmakognoz�
-Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Meslek� Et�k

 


