
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

DÖNEM 1 EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

DÖNEM 1 EĞİTİMİNİN AMACI 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Eğitiminin amacı,  

hücrenin yapı ve organizasyonunu, dokuyu oluşturan ana bileşenleri mikroskobik düzeyde 

ayırt etmeyi, hücresel metabolizma, makromoleküllerin yapı, sentez ve işlevlerini, genetik 

kontrol mekanizmalarını, hücresel mekanizmaları, hücre membranının biyoelektriksel 

özellikleri, uyarılabilirlilik, aksiyon potansiyeli gibi temel biyofiziksel kavramları, tıbbi 

terminolojinin prensiplerini, tıbbın tarihsel gelişimini, davranışın psikolojik temellerini, ilk 

yardım müdahale becerilerini, sağlık alanındaki yapılanmaları, temel biyoistatistik kavramları,  

mikroorganizmaların yapısı ve özelliklerini ve hekimlik mesleğinde deontolojinin önemini 

kavranmasını sağlamaktır. 

 

DÖNEM 1 EĞİTİMİNİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Tıp Fakültesi Dönem 1 eğitiminin sonunda öğrenciler; 

1. Hücreyi tanımlayıp, sınıflandırarak yapısal özellikleri ve işlevinde rolü olan moleküler 

yapıları, hücre membran sistemi ve organellerin fonksiyonel özelliklerini, hücrelerin birbirleri 

ile etkileşimlerini ayırt eder. 

2. Tıbbi terminoloji hakkında temel bilgileri kavrar. 

3. Canlıların genom organizasyonunu, genetik bilgi akışını düzenleyen mekanizmaların temeli 

ve önemini açıklar. 

5. Biyokimyada temel kavramları ve metabolizmada görevli biyokimyasal moleküllerin 

işlevlerini açıklar. 

6. Mikroorganizmaların genel yapısı, sınıflandırılması, temel özellikleri ve bulaşma yollarını 

açıklar. 

7. Organizmaya ait fizyolojik işlevsel mekanizmaları ve birbirleri ile ilişkilerini açıklar. 

8. Doku tiplerini ve dokuyu oluşturan ana bileşenleri mikroskobik düzeyde ayırt eder. 



9. Tıp tarihine ilişkin genel bir bakış açısı kazanır. 

10. Davranışların psikolojik temellerini, insanı tanıma, anlama ve ona yardım etmede gerekli 

temel bilgileri öğrenir. 

11. Bilimsel bir araştırmanın planlanması ve yürütülmesindeki aşamaları analitik olarak 

değerlendirme, araştırma planlama, analiz ve çözümleme, tıp ve sağlık bilimlerine ilişkin 

bilimsel literatürü yorumlayabilir. 

12. Biyoistatistik ve tıbbi bilişim ile modern tıbbın gereksinimlerine göre bilgi üretebilme, 

yapay zeka ve makine öğrenme gibi tıbbi bilişim alanındaki teorik bilgileri kavrar. 

13. Temel ilkyardım müdahale becerilerini kazanır. 

14. Temel sağlık hizmetlerinin ve günümüz sağlık hizmetlerinin gelişimini kavrar. 

15. Temel ilkyardım müdahale becerilerini kazanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERS KURULU 1 

Tıbbi Bilimlere Giriş Ders Kurulu 

 AMACI 

Bu ders kurulu, insan organizmasının yapıtaşı olan hücre ve hücre içi 

kompartımanlarının yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile insan anatomisinin temel 

prensiplerini, canlı fizyolojisi için önemli olan asit-baz sistemini, davranış psikolojisi 

çerçevesinde hekim toplum ilişkisini, deontolojik açıdan hekimliğin ele alınmasını, tıpa felsefi 

yaklaşımı, halk sağlığı uygulama alanlarının önemini,  temel biyoistatistik bilgi ve bakış açısı 

edinerek bilimsel araştırmalardaki varlığının önemini kazandırmayı amaçlar. 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. Hücre kavramı, keşfi ve hücre tiplerinin yapısal özellikleri ve işlevinde rolü olan moleküler 

yapıları,  

2. Hücre membran sistemi, organellerin fonksiyonel özellikleri ve hücrede taşınma olayları, 

3. Hücreler arası bağlantı birimleri ve hücre adezyon moleküllerinin yapı ve fonksiyonlarını, 

4. Halk sağlığı kavram-önem, ilkelerini ve tarihsel süreçteki gelişimini,  

5. Sağlık hizmetleri kavramını, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini ve Türkiye sağlık 

hizmetlerinin gelişimini, 

6. Sağlığa etki eden çevresel faktörleri ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yöntemlerini, 

7. Tıbbi terminolojide kelimelerin okunması kısaltılması, ön ve son ekler, sayısal belirteçler, 

gibi temel bilgileri, 

8. Anatomik bölgeleri ve hastalıkların sistematik sınıflandırılması, 

9. Hekimlik mesleğinde deontolojinin önemi ve tıp-hukuk arasındaki ilişkiyi, 

10. Davranış bilimlerinin temelleri ve insanı tanıma, anlamada gerekli temel bilgileri, 

11. Davranışın psikodinamik temelleri ve nörobiyolojisi, 

12. Canlıdaki organik bileşikleri sıralama, yer ve fonksiyon bilgisini, 

13. Asit-baz kavramları ve organizma için önemini, 



14. Serbest oksijen radikali kavramı ve vücutta yer alan serbest oksijen radikal kaynaklarını, 

15. Metabolizmanın önemi, metabolik yolların gerçekleştiği hücre organellerinin özelliklerini. 

16. Biyoistatistik biliminin önemi, bilimsel araştırmalardaki rolü ve bilimsel araştırmanın 

nasıl gerçekleştirileceği bilgisini, 

17. Temel biyoistatistiksel terimlere ilişkin bilgileri, 

18. Tıp ve felsefe arasındaki ilişkinin önemini kavrayabilmeleri hedeflenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERS KURULU 2 

Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu 

 AMACI 

Bu ders kurulu, sağlık bilimlerine ilişkin verilerde istatistiksel analiz programlarını 

kullanma, veri analizi yapma yetisi, canlı organizmanın temelini teşkil eden protein, lipit, 

karbonhidrat, nükleik asit, aminoasitlerin sınıf, yapı bilgisinin yanı sıra fonksiyonel 

özelliklerini, tampon sistemlerinin önemini, enzim yapı ve işleyişini, enzim kinetiklerini, 

hormon fonksiyonlarını ve çeşitlerini, elektron transport zincirini ve oksidatif fosforilasyon 

bileşenlerini, bilinç ile ilgili temel yaklaşımları ve benliğin savunma düzeneklerini 

kazandırmayı amaçlar. 

 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. İstatistiksel analiz programlarında veri analiz bulguları, tabloları ve grafikleri raporlama ve 

yorumlayabilme 

2. Sağlık bilimlerine ilişkin verilerde tanı testlerinin bulgularını yorumlamada kullanılan 

doğruluk, hassasiyet, özgüllük, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve altın oran 

gibi terimleri okuyabilme ve yorumlayabilme, 

3.Sağlık bilimlerinde bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi 

yorumlayabilme, 

4. Bilinç ile ilgili temel yaklaşımların tanımı ve farklı bilinç durumlarını, 

5. Benliğin savunma düzenekleri ve ilgili olan kuramı,  

6. Davranışın nörobiyolojik temelini oluşturan sinaptik mekanizmalar ve etkili 

nörotransmitterleri, 

7. Protein, lipit, karbonhidrat ve nükleik asit gibi ana moleküllerin fonksiyonel özellikleri ve 

canlı fizyolojisindeki önemini, 

8. Tampon sistemlerini, 

9. Enzim çeşitleri ve biyokimyasal işlevlerini, 



10. Hormon çeşitleri, etki mekanizmaları, taşınımı ve reseptörlerle etkileşimleri, 

11. Elektron transport zinciri ve oksidatif fosforilasyon bileşenleri ve ilişkili hastalıklar, 

12. Genomun yapısı, organizasyonu, fonksiyonel ilişki, gen regülasyonu, gen ekspresyonu, 

mutasyon ve tamir olaylarını, 

13.  Hücrelerin kimyasal habercilerle kontrolünde sinyal iletim yolaklarını, 

14. Hücre bölünme ve işlev kazanma olaylarını denetleyen moleküler ve kontrol 

mekanizmalarını, 

15. Sağlık bilimlerine ilişkin verilerin, parametrik olan/olmayan, bağımlı ve bağımsız 

değişken ilişkisi temelinde, kikare testi vb. istatistiksel yöntemlerle gerçekleştirilen veri 

analizleri, tabloları ve grafikleri yorumlayabilmesi, 

16. Sağlık bilimlerine ilişkin verilerde yaşam analizlerini gerçekleştiren yöntemleri öğrenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERS KURULU 3 

Hücre ve Metabolizma Ders Kurulu 

 AMACI 

Bu ders kurulu, kemiklerin anatomisini, glikojen, lipit, karbonhidrat metabolizması ve 

reaksiyon basamaklarını, mikroorganizma türleri ve spesifik özelliklerini, hücre ölüm 

mekanizmalarını, insan genomunu, genetik hastalıklarının kalıtım tipleri ve moleküler analiz 

yöntemlerini, kök hücre özellikleri ve tıpta kullanılan tedavi yaklaşımlarını, temel fiziksel 

kavramlar ve insan fizyolojisindeki izdüşümleri, elektrik-manyetik temel bilgileri ışığında 

elektromanyetizmanın ilkeleri ve güncel yaşantıda önemli yer teşkil eden elektromanyetik 

kirlilik farkındalığını kazandırmaktır. 

 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. Anatomi ve tıbbi terminoloji hakkında temel bilgileri, 

2. Kemiklerin genel özellikleri, kemik tipleri ve vücuttaki tüm kemiklerin bölüm ve 

oluşumlarını, 

3. Üst ve alt ekstremite kemik anatomisini, 

5. Columna vertebralis’in özellikleri ve fonksiyonlarını, 

6. Cervical, thoracal ve lumbar vertebraların özelliklerini, 

7. Costanın anatomik yapısı ve bölümleri, sternumun yeri ve yapısını, 

8. Neurocranium ve viscerocranium’un anatomik yapısı, bileşenleri ve karakteristik 

özelliklerini, 

9. Glikojenin sentezi, yıkımı, kan glikoz regülasyonundaki önemini ve depo hastalılarını,  

10.  Aminoasit, peptit ve proteinleri yapısını, biyolojik özelliklerini ve önemini, 

11.  Glikoliz basamakları, fizyolojik önemi, yolağın hormonal düzenlenmesi ve diğer 

yolaklarla ilişkisini, 



12. Glikoneogenezi, önemli basamakları, substratları, düzenleyici mekanizmaları ve biyolojik 

önemini, 

13. Karbonhidrat metabolizması, hekzosmonofosfat yolunun önemi, reaksiyonları-ilişkili 

enzimleri, 

14. TCA döngüsünü, bağlantılı olduğu yol ve ürünleri, 

15. Lipid metabolizması; yağ asitlerinin beta oksidasyon, keton cisimleri sentez ve 

organizmada metabolize olması süreci, yağ asidi sentez ve basamaklarını,  

16. Kolesterol metabolizması ve basamakları, lipoprotein metabolizması ve ile ilişkili enzim, 

proteinler ve reseptörlerini, 

17. Mikroorganizmaların yapısı, temel özellikleri ve klinik açıdan önemini, 

18. Hücrede yaşlanma ve hücre ölüm şekillerini denetleyen moleküler mekanizmaları,  

19. İnsan genomu, kromatin yapısı, kromozomlar, kromozom mutasyonları, Mendel kalıtımı, 

multifaktoriyel kalıtım ve insan genetik hastalıklarının kalıtım tiplerini,  

20. Kök hücre ve moleküler düzenlenmeleri, kanserin genetik özellikleri ve moleküler analiz 

yöntemlerini, 

21.Ölçme, ölçeklendirme ilişkisini kurarak canlılarda büyüklük ilişkisini, 

22. Kuvvet, denge, hareket, enerji gibi temel fizik konularının insan fizyolojisindeki iz 

düşümlerini, 

23. Elektrik ve manyetizmanın ilk basamak bilgilerini hatırlayarak, elektromanyetik bilgi ve 

EM radyasyon kirliliğini öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



DERS KURULU 4 

Hücresel Fonksiyonlar Ders Kurulu 

 AMACI 

Bu ders kurulu, eklemlerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini, hücre morfolojisi, hücre içi 

bölümlerin yapısal ve fonksiyonel ilişkisini, hücrelerarası iletişimi, membran ve transport 

sistemlerini, hücre iskeletinin yapısal elemanlarını, vücudun kontrol sistemlerini, membran 

potansiyellerinin temel ilkelerini, mikroskopların tanıda kullanım alanlarını, histolojik teknik 

terimlerini, potansiyel değişikliklerin neden ve sonuç ilişkisi içerisinde aksiyon potansiyeli, 

nöronal iletim basamakları ve özelliklerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. 

 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. Eklemlerin anatomik pozisyonu, eksenleri, düzlemleri, hareketleri ve eklem tiplerini, 

2. Üst ve alt ekstremite eklemlerinin yüzlerini, bağlarını, hareketlerini ve özel yapılarını, 

3. Columna vertebralis ve göğüs kafesi eklemlerinin bölümlerini, yapılarını ve hareketlerini, 

4. Hücrenin organizasyonu, hücre bölümlerinin yapısal ve fonksiyonel olarak 

ilişkilendirilmesini, 

5. Hücre şekli, hareketi ve migrasyonunun organizma için önemini, 

6. Histolojik teknik aşamalarını ve bu aşamalarda yapılan işlemleri,  

7. Mikroskop çeşitleri, çalışma prensipleri ve kullanım alanlarını,  

8. Bağlantı komplekslerinin sınıflandırılması, yapısal ve fonksiyonel özelliklerini, 

9. Hücre-hücre/hücre-matriks ilişkisini, 

10. Hücre içi ve hücre dışı sıvıları, membran ve transport sistemlerini, 

11. Homeostazis tanımı, sistemler üzerine etkisi, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesi ve 

vücudun kontrol sistemlerini, 

12. Membran potansiyellerinin temel ilkelerini, 



13. Hücrelerarası haberleşmeyi ve kimyasal habercilerin etki mekanizmalarını, 

14. Hücre membranında madde taşınımı, aracılık eden yapı ve işlem basamaklarını, 

15. Hücre membranının biyoelektriksel özelliklerini, 

16. Dinlenim membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli ve nöronal iletimi açıklayabilmeleri 

hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERS KURULU 5 

Doku Biyolojisi Ders Kurulu 

 AMACI 

Bu ders kurulu, kasın anatomisi ve kaslarla ilgili anatomik bilgilerin klinik süreç ile 

ilişkilendirilmesini, doku kavramı ve temel doku (epitel, bağ ve destek, sinir, kas) tiplerinin 

embriyolojik orijini, mikroskobik ve fonksiyonel özelliklerini, kasılma ve uyarılmanın 

mekanizmalarını, sinir-kas ilişkisini, sinir ileti sisteminin biyokimyasal mekanizmasını, 

nörotransmitterleri ve işlevlerini, reseptör sınıflandırmalarını, derinin gelişimi, tabakalarını, 

epidermis tabakasında bulunan hücrelerin fonksiyonlarını ve histolojik özelliklerini 

öğrenmeleri hedeflenmiştir. 

 

 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 

 Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. Vücuttaki kasların yerleri, tipleri, işlevleri ve klinik durumlarla ilişkisini, 

2. Kasları innerve eden sinirleri,  

3. Kas dokusunun sınıflaması, genel özellikleri ve temel fonksiyonlarını, 

4. Kasın kasılma mekanizması ve kasılmada rol alan molekülleri ve enerji sistemlerini, 

5. Sinir-kas ilişkisini ve uyarılmaya cevabını, 

6. Ksenobiyotik kavramı ve biyotransformasyon metabolizmasını, 

7. Sinir iletiminin tanımlanması, periferik ve otonom sinir sisteminin genel özelliklerini, 

8. Sinir ileti sisteminin biyokimyasal mekanizması, nörotransmitterleri ve fonksiyonlarını, 

9. Reseptör tanımı, düzenlenmesi, yerleşimleri ve tetikledikleri sinyal iletim yollarına göre 

sınıflandırılması, 

10. Doku kavramı, temel doku tipleri, ana bileşenleri ve embriyolojik orijini, 

11. Epitel dokusu, bağ dokusu, kas dokusu, kıkırdak, kemik ve sinir dokusunu oluşturan 

yapıların mikroskobik ve fonksiyonel özelliklerini, 



12. Bağ dokunun yapısal ve özelleşmiş proteinlerini, ekstraselüler matriks elamanlarının 

sentez ve yapısal kusurlarında meydana gelen klinik tabloları, 

13. Kemik doku sentez ve yıkım enzimleri, etkili hormonlar ile etki mekanizmalarını, 

14.  Biyomekanik ve biyoenerjetik olayların yorumlanmasını, 

15. Kasın biyoelektriksel özelliklerini, 

16. Derinin ve eklerinin gelişimi, bezleri, epidermiste bulunan hücrelerin fonksiyonları ve 

histolojik özelliklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. 


