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*Her ders için bir sorumlu öğretim üyesi olmalıdır
**Seçmeli ders konu alanı: 1 Tıp dışı konular 2. Temel bilim alanı, 3. Etik/hukuk, 4. Bitimsel araştırma, 5, Klinilr

ve/veya laboratuar uygulamaları, 6, Klinik,
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Dünyada ve Türkiye meydana gelmiş büyuk..depremler, özellikleri ve yeryüzündeki etkilerinin

taıtışılınası bu dersin u*u"rn, oluşturmaktuj,r. Üll."-izin aktif tektonizma içeresinde farklı faYların

ürettiği tarih boyunca birçok yıkıcı depreme maruz kaldığı bilinmektedir. Toplumsal ve ekonomik olarak

da birçok travmaya seuep oıaİllecek bu tür depremleri tanımak yerici yapısının temel taŞlarını öğrenmek

d"pre* bilincini oluşturmakta oldukça önemlidir. Bunun yanında deprem öncesi ve sonrasl

geİçekleştirilecek çalışmalar alınması gereken önlemler toplumda her bireyin kazanması gereken temel

[uyu, ı.rİu.ıc, unsurlardır. Deprem ülkesi olarak da tanımladığımız ülkemizdeki dePremlerin oluŞumunu

ve etkileriniır bilinmesi ve kavranması oluşabilecek zarar|arın da bir o kadar azar|atı|ması aÇısından

öıremlidir. Bu yüzden önerilen dersin bu kazanımlara katkısı olabileceği düşünülmektedir.

.Açılınası oneİilen ders içeriği bu amaçların uzun vadeli gerçekleşmesine ve geleceğe dönük disiPlinler

arası çalışmaların çeşitlenmesine katkı sağlayacaktır.

Derse kayıt için ön koşul yoktur. Ders içeriği; tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim disiPtini iÇerisinde

kalarak, zorlanmadan,'rahatlıkla anlayabilecekleri ve birçok görsel ve yerinde görerek uYgulamalarını ile

dersi kavrayabilecekleri düzeyde sunulacaktır.

)

Dersin açılmasınr neden öneriyorsunuz? Belirtiniz.


