
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

DÖNEM 2 EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

 
 Amaç 
 İnsan vücudunu oluşturan doku, organ ve sistemlerin yapısı, gelişimi ve işlevlerinin 
anatomisini, histolojisini, fizyolojisini, biyokimyasını, biyofiziğini, immünolojisini ve bu 
sistemlerde yerleşen mikrobiyal ajanlarla ilgili temel teorik bilgileri öğretmek ve pratik 
uygulamalar ile temel mesleki becerileri kazandırmaktır. 

 Öğrenim Hedefleri  

1. İnsana biyopsikososyal olarak yaklaşmanın önemini fark eder.  

2. İnsan vücudundaki sistemleri ve sistemleri oluşturan organların yapılarını ve intrauterin 
gelişimlerini makroskobik ve mikroskobik düzeyde tanır ve açıklar.  

3. Molekül, hücre, dokuların değişik organ ve sistemlerdeki yapı ve işlev (biyokimyasal ve 
fizyolojik) farklılıklarını ayırt eder.  

4. Biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerin sistemler arası ilişkilerini ve etkileşimlerini tanımlar.  

5. Organizmadaki moleküler yapıları, moleküler düzeyde gerçekleşen metabolik süreçleri ve 
metabolik integrasyonu açıklar.  

6. Organizmada oluşan metabolik süreçlerdeki konjenital ya da edinsel defektleri açıklar.  

7. İnfeksiyon oluşturan etkenlerin (bakteri, virüs, mantar ve parazit) morfolojik yapılarını, 
üreme özelliklerini, direkt-kültür-serolojik-moleküler tanı yöntemlerini izah eder. 

8. İnfeksiyon oluşturan etkenlerin infeksiyon oluşturma mekanizmalarını, sterilizasyon ve 
dezenfeksiyon işlemlerini tanımlar.  

9. Vücudun enfeksiyona karşı savunma mekanizmalarını açıklar.  

10. Tıbbın gelişim sürecini bilimsel bakış açısı ile analiz eder.  

11. Tıp tarihinde öncülük yapan hekimleri ve uygulamalarını temel alarak hekimlik kimliğini 
gerçekçi ve geniş açıdan algılar.  

12. Temel Mesleki Beceri uygulamaları ile mesleki beceri kazanır.  

13. Bilimsel araştırmaların sınıflandırılması, nicel araştırma türleri ve özelliklerini kavrar, 
gözlemsel bir araştırma önerisi sunar. 

14. Tıp etiği tarihçesini ve etik, tıp etiği ve araştırma etiği ilkelerini tanımlar. 



15. İnsan vücudunu meydana getiren sistemleri, organları ve bu organların yerleşimini izah 
eder. 

16. İnsan vücudundaki organların birbirleri ile olan komşuluklarını açıklar. 

17. Doku ve hücre düzeyindeki yapısını, işleyişindeki fizyolojik süreçlerini ve biyokimyasal 
özelliklerini, tıbbi terminolojiye uygun olarak açıklar. 

18. Organ ve dokuların histolojik yapı özelliklerini açıklayabilir ve mikroskopta 
tanımlayabilir. 

19. Hastalıkların temelini oluşturan kavramlardan immünolojik reaksiyonlar ve 
mekanizmaları açıklar ve bunları hastalıklarla ilişkilendirir. 

20. İnsan vücudundaki değişik sistem ve organlara ait normal florada yer alan ya da hastalık 
oluşturan mikrobiyal ajanları (bakteri, virüs, mantar, parazit) sayar, bunların mikroskobik ve 
makroskobik özelliklerini tanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÖNEM II  DERS KURULLARI  AMAÇ VE HEDEFLERİ 

1.DERS KURULU 

“DOKU BİYOLOJİSİ” 

 Amaç 

 Klinik derslere temel teşkil edecek olan dokuların anatomik, histolojik, embriyolojik,  
fizyoloji, biyofiziksel özelliklerini ve temel esaslarını kavratmaktır. Ayrıca amaca uygun 
histolojik inceleme yöntemlerinin belirlenebilmesi, embriyoloji ve embriyolojiye temel 
oluşturacak biyoloji bilgileri ile temel mesleki becerilerin kazandırılması, uygulamalı dersler 
ile bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 

 Öğrenim Hedefleri 

1. Dinlenim zar potansiyellerini açıklar. 
2. Nöromodülatörler ve nörotransmitterleri bilir. 
3. Mesleki sorumluluğu değerlendirme ve uygulama becerisi kazanır. 
4. Kaslar hakkında genel bilgiler öğrenir. 
5. Çeşitli mesleki beceri gerektiren işlemlerin anatomi etiyoloji ve fizyolojisi ile birlikte 

öğrenir. 
6. Kas dokusunun histolojik yapısını bilir. 
7. Üst ektremitelerin kaslarınının isimlerini ve anatomisini öğrenir. 
8. Sinapsların yapısını ve işlevlerini öğrenir. 
9. Nöron devreleri ve bilginin işlenmesini bilir. 
10. Çizgili kas, düz kas ve kalp kasının uyarılması ve kasılma mekanizmalarını bilir. 
11. Baş ve boyun bölgesine ait yapıları topografik olarak tanır, bölgede bulunan anatomik 

yapıları kadavra ve maket üzerinde isimlendirir. 
12. Deri ve eklentilerini tanıyabilecek ve ilgili oluşumlara ait yapıları kadavra ve maket 

üzerinde gösterir ve isimlendirir.  
13. Meme anatomisini tanıyabilecek ve ilgili oluşumlara ait yapıları kadavra ve maket 

üzerinde gösterir ve isimlendirir.  
14. Dokuların histolojik özelliklerini, görevlerini, sınıflandırır.  
15. Doku çeşitlerini ve bu dokulara ait hücresel özellikleri tanımlar.  
16. Kanla ilgili kavramları, kanın şekilli elemanlarının histolojik özelliklerini ifade 

edebilir ve mikroskopta gösterir. 
17. Kas dokusuna ait özellikleri sayabilecek ve mikroskopta gösterir,  
18. Kas tiplerini, miyofibrillerin yapısını, kalp kası ve düz kasın histolojik özelliklerini 

ayırır.   
19. Derinin tabakalarını, epidermisin ve dermisin yapısını, yağ bezleri, ter bezleri ve kılın 

histolojik yapısını açıklayabilecek ve mikroskopta gösterir. 
20. Alt ekstremite bölgesine ait yapıları topografik olarak tanır, bölgede bulunan anatomik 

yapıları kadavra ve maket üzerinde isimlendirir.  
21. Gövdeye ait kasların anatomisini öğrenir ve bu yapıları maket ve kadavra üzerinde 

anlatabilir. 



22. Kas dokuyu tanımlar ve yapısal elemanlarını ifade eder. 
23. Kas dokusundaki proteinlerin özelliklerini, fonksiyonlarını ifade eder. 
24. Kas dokusundaki metabolik faaliyetlerin önemini ve kasılmadaki temel enerji 

kaynaklarını ifade eder. 
 

2.DERS KURULU 

“DOLAŞIM SİSTEMİ ” 

 Amaç 

 Dolaşım sistemini oluşturan kalbin ve damarlarının klinik derslere temel teşkil edecek 
olan anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik, biyofizik ve biyokimyasal özellikleri 
sayabilecek temel bilgileri öğrenirler. 

 Öğrenim Hedefleri 

1. Dolaşım sistemini oluşturan organların yapısal ve işlevsel özelliklerini açıklayabilir ve 
klinikle ilişkisini kurabilir. 

2. Dolaşım sistemine ait organların embriyolojik gelişimlerini açıklayabilir, bu sisteme 
ait hücre, doku ve organlarının yapısal özelliklerini ayırt edebilir. 

3. Fizyolojik olarak kalbin ileti mekanizmalarını açıklayabilir ve normal EKG’yi 
tanımlayabilir. 

4. Hemodinamik süreci ve kan basıncını düzenleyen mekanizmaları açıklayabilir. 
5. Temel Mesleki Beceri Eğitimi ile Kan Basıncı Ölçümü ve EKG çekme becerisi 

kazanır. 
6. Kan proteinlerinin yapısı, sınıflandırılması, görevleri ve biyokimyasal özelliklerini 

kavrar. 
7. Kan proteinlerinin hastalıklarla ilişkisini kavrar ve protein düzeylerindeki 

değişikliklerin klinik açıdan yorumunu yapar, vücut için önemini açıklar. 
8. Plazmada bulunan elektrolitleri sayar, bu elektrolitlerin özelliklerini, fonksiyonlarını,  

metabolik yolaklardaki rollerini ve vücut için önemlerini kavrar. 
9. Plazma enzimlerinin özelliklerini, görevlerini ve biyokimyasal açıdan önemlerini 

kavrar, tanıda ne şekilde yararlanacağını ifade eder Plazma enzimlerini sınıflandırır. 
10. Plazma enzimlerinin kaynaklandıkları dokulardan salınım ve dolaşımdan temizlenme 

hızını etkileyen faktörleri kavrar. 
11. Plazmada açığa çıkan enzimlerin hangi dokulardan köken aldığını ve aktivitelerindeki 

değişmelerin hangi hastalıkları ortaya koyduğunu dolayısıyla klinik önemlerini 
tanımlar. 

12. Hemoglobin ve miyoglobinin yapısını öğrenerek, fonksiyonlarını ifade eder, 
metabolik faaliyetlerdeki önemini açıklar. 

13. Hem sentez basamaklarını sayar, sentez basamaklarında görevli enzimlerin eksikliği 
veya inhibisyonu sonucu ortaya çıkan porfiryaların özelliklerini sayar, klinik açıdan 
porfiryaları yorumlar 



14. Hem yıkımı (bilirubin metabolizması) basamaklarını sayar ve bilirubin metabolizması 
bozukluklarını açıklar. 

15. Hiperbilirubinemi tiplerinin sınıflandırılmasını yapar, klinik ve biyokimyasal önemini 
kavrar.  

16. Kan enzim düzeylerini etkileyen fizyolojik faktörleri listeler ve klinik önemi olan 
enzimlerin analiz yöntemlerini kavrar. 

17. Temel fizyolojik elektrolitleri sayar. 
18. Vücutta gerek katyon gerekse anyon olarak bulunan iyonların fizyolojik görevlerini 

sayar ve her birinin sağlıklı kişilerdeki referans aralıklarını ifade eder, ölçüm 
yöntemleri açıklar. 

19. Elektrolitlerin anormallikleri durumunda ne gibi hastalıkların ortaya çıkabileceğini ya 
da ne gibi durumların bu anormalliklere sebep olabileceğini kavrar. 

20. Antijenlerin özelliklerini, yapısını ve çeşitlerini sayar. 
21. İmmün sistemde görev alan lenfoid organları, immün sistemde görev alan hücreleri ve 

bu hücrelerin aktivasyonunu açıklar. 
22. Kalp ve damarlar (arter, ven ve lenf damarları) hakkında temel kavramları açıklar. 
23. Kalbin anatomik yapısını tanımlayabilecek, kadavra ve maketler üzerinde gösterir. 
24. Vücuttaki arterlerin, venlerin ve lenflerin dağılımını açıklayabilecek, bölgesel olarak 

damarları isimlendirir. 
25. Göğüs duvarının anatomik yapısını, beslenmesini, damar ve sinirlerini sayar ve 

isimlendirir. 
26. Dolaşım sistemi ile ilgili muhtemel varyasyonların önemini kavrar. 
27. Arter, ven ve lenf damarlarının genel histolojik yapısını açıklar ve tiplerini açıklar. 
28. Kalbin histofizyolojisini açıklayabilecek, mikroskopta kalp kapaklarının ve kalp 

duvarlarının histolojisini tanımlar. 
29. Kan damarlarının ve kalbin embriyolojik gelişimini açıklar. 
30. Fetal kan dolaşımını tanımlar. 
31. Kalp ve büyük damarların konjenital anomalilerinin önemini kavrar. 
32. Lenfoid dokuların histolojisini kavrar. 
33. Kan yapımının evrelerini ve yapım yerlerini, eritrosit, granülosit ve trombosit yapımı 

ve özelliklerini açıklar. 
34. Kalbin kasılması sırasında gerçekleşen elektriksel ve mekanik süreçleri ve bunları 

kontrol eden mekanizmaları fizyolojik ve biyofiziksel olarak yorumlar. 
35. Elektrofizyolojik olarak, elektrokardiyografi yönteminin elektriksel temelini ve 

değerlendirme esaslarını kavrar 
36. Dolaşım sisteminin dinamiğini, kan basıncı ve düzenlenme süreçlerini açıklar. 
37. Kardiyovasküler sistemde oluşabilecek fizyopatolojik değişiklikleri önemini kavrar. 
38. Kan plazmasının bileşimini ve temel biyokimyasal özelliklerini tanımlayabilir; ayrıca 

kan hücrelerinin yapısı ve biyokimyasal özellikleri ile metabolik faaliyetlerini ifade 
edebilir. 

 

 



 

3.DERS KURULU 

“SOLUNUM SİSTEMİ ” 

 Amaç 

 Solunum sistemine ait organların anatomik ve histolojik yapılarının, embriyolojik 
gelişimlerinin, fizyolojik işlevlerinin, biyokimyasal özelliklerinin ve kurul ile ilişkili klinik 
yaklaşım ile beceri uygulamalarının öğretilmesi ve bu iki sistem arasındaki fonksiyonel 
uyumun fizyopatolojik sınırlar içindeki ve/veya çeşitli hastalıklardaki öneminin kavratılması 
bu dokularda enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların neler olduğunu, hastalık oluşturma 
mekanizmalarını, korunma, teşhis ve tedavisi hakkında temel bilgileri öğretmek 
amaçlanmaktadır. 

 Öğrenim Hedefleri 

1. Solunum sistemi hakkında genel bilgi, boyun, burun, larinks, akciğerler, bronşlar, 
plevra ve mediastinum anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri açıklar. 

2. Solunum sistemlere ait hücre, doku ve organlarının yapısal özelliklerini ve organizma 
bütünü içindeki rollerini kavrayabilir. 

3. Solunum sisteminin, baş, yüz ve boyun gelişiminin temel ögelerini kavrayarak, 
gelişimsel bozukların nedenleriyle ilişkilendirebilir. 

4. Mikroskobik incelemelerde solunum sistemlerine ait hücreleri, doku ve organlarının 
yapısal özelliklerini ayırt edebilir. 

5. Hemoglobin yapısı, sentezi, demir metabolizmasını eritrositlerin biyokimyasal 
fonksiyonlarını, kavrayabilir. 

6. Solunum biyokimyasını ve kan gazlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini açıklar. 
7. Solunum fizyolojisini, kan gazlarının dolaşımını ve solunum fonksiyon testlerini 

tanımlar. 
8. Solunum yolları (burun, larinks, trakea ve bronşlar), akciğerler, mediastinum, plevra 

ve toraks’ın anatomisini ve bu yapılara ait anatomik terminolojiyi açıklar. 
9. Sisteme ait anatomik yapıları kadavra ve maketler üzerinde tanıyıp isimlendirir. 
10. Solunum epitelini ve hangi hücrelerden oluştuğunu, hücrelerin sitolojik özelliklerini 

ve görevlerini sayar. 
11. Burun, larinks ve trakea’nın histolojik özelliklerini tanır ve mikroskopta gösterir.  
12. Bronş ağacını oluşturan bölümleri, bronşların, bronşiyollerin histolojik özelliklerini ve 

hücrelerinin görevlerini açıklar. 
13. Fizyolojik olarak alveol hücrelerini, pulmoner sürfaktanın yapısını ve görevini anlatır. 
14. Kan-hava bariyerinin yapısını ve elemanlarını tanımlar. 
15. Solunum sisteminin farklılaşmasını, burun, larinksin, trakea, bronş ve bronşiyollerin 

gelişimini yorumlar. 
16. Solunum yollarının gelişim anomalilerinin önemini kavrar. 
17. Solunumun mekaniğinin gerçekleşmesi sırasında gerçekleşen süreçleri ve bunları 

kontrol eden mekanizmaları açıklar. 



18. Gaz alışverişi, ventilasyon-perfüzyon süreçlerini fizyolojik olarak yorumlar. 
19. Solunum sisteminde oluşabilecek fizyopatolojik değişikliklerin önemini kavrar. 
20. Kan gazı analizi için doğru numune alabilecek ve kan gazı analizi raporunu yorumlar. 
21. Kan gazı cihazını çalışır halde görerek prensibini sayar. 
22. Boğaz kültürünü, koloni morfolojisini ve gram boyanmaları değerlendirir. 

 
 

4.DERS KURULU 

“METABOLİZMA VE BOŞALTIM SİSTEMİ ” 

 Amaç 

 Ders kurulunun amacı, klinik derslere temel teşkil edecek olan sindirim ve boşaltım 
sistemlerine ait anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri ve 
temel bilgileri öğreterek sistemin yapı ve fonksiyon ilişkilerini kavratmaktır. Ayrıca, bu 
sistemlerin diğer sistemlerle ilişkisinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.  

 Öğrenim Hedefleri 

1. Sindirim sistemi organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi açıklar. 
2. Gastrointestinal sistemin motilite, kan akımı ve sinirsel kontrolünü birbirleri ile 

ilişkilendirerek tanımlar ve sindirim kanalı salgı ve emilim işlemlerinin fizyolojik 
mekanizmasını açıklar. 

3. Bazal metabolizmayı ve vücut ısısının fizyolojik düzenlenme mekanizmalarını açıklar. 
4. Karaciğerin sindirime ilişkin fizyolojik fonksiyonlarını tanımlar. 
5. Normal vücut fonksiyonu için vitamin ve mineral dengesini açıklar. 
6. Sindirim sistemi ve ilişkili bezlere ait hücre, doku ve organlarının yapısal özelliklerini 

ve organizma bütünü içindeki rollerini ve mikroskobik incelemelerde sindirim 
sistemine ait organ ve hücreleri yapısal özellikleri ile ayırt ederek sindirim sistemin 
embriyolojik gelişimini açıklar ve gelişimsel bozukların nedenleriyle ilişkilendirir. 

7. Temel mesleki beceri uygulamaları ile mesleki beceri kazanır. 
8. Sindirim kanalı ve sindirim bezleri hakkında temel bilgileri ve terminolojiyi açıklar. 
9. Sindirim sistemine ait organları, bezleri ve diğer oluşumları kadavra ve maket 

üzerinde gösterir ve isimlendirir. 
10. Karın ön ve yan duvarı ile inguinal kanalın anatomik yapısını açıklar ve klinik 

önemini kavrar. 
11. Ağız boşluğu ve içindeki yapıları ile farinksin bölümlerini ve histolojisini sayar. 
12. Sindirim kanalının tabakalarını ve her bir tabakanın histolojik özelliklerini açıklar ve 

mikroskopta tanımlar. 
13. Özofagusun histolojisini, midenin mikroskobik yapısını, tabakalarını ve mide bezlerini 

ve görevlerini anlatır. 
14. İnce bağırsakların yüzey özelleşmelerini, duvarının histolojik tabakalaşmasını ve 

hücrelerini açıklar. 
15. Kalın bağırsağın bölümlerini sayar ve histolojik farklılıklarını yorumlar. 



16. Karaciğerin sindirim sistemindeki önemini, histolojik organizasyonunu, 
lobulasyonunu ve görevlerini sayar. 

17. Safra yollarının histolojik yapısını, safra kesesinin tabakalarını ve histolojik 
özelliklerini sayar. 

18. Pankreasın embriyolojisini, kanal sistemini, histolojisini, enzimlerini ve görevlerini 
anlatır. 

19. Sindirim kanalının embriyolojisini anlatır, foregut, midgut ve hindguttan gelişen 
yapıları sayar. 

20. Yutak cepleri, kavisleri ve yarıklarından hangi yapıların nasıl geliştiğini anlatır ve 
sindirim sistemine ait anomalilerin önemini kavrar. 

21. Ağız, mide, ince ve kalın bağırsaklarda gerçekleşen sindirimin fizyolojik süreçlerini 
açıklar. 

22. Sindirim bezlerinin sindirimdeki rollerini açıklar. 
23. Safra salgısının oluşumu ve salgılanması işlevleri ve bu işlevleri düzenleyen fizyolojik 

mekanizmaları açıklar. 
24. Safranın sindirimdeki rolünü açıklar. 
25. Pankreas enzimlerinin salgılanması ve salgılanmayı düzenleyen etkenleri açıklar. 
26. Pankreas ve gastrointestinal sistem hormonlarını sınıflandırıp, yapı, fizyolojik 

fonksiyon ve etki mekanizmalarını açıklar. 
27. Hiperglisemi ve hipoglisemi nedir, nasıl ortaya çıkar ve biyokimyasal olarak nasıl 

değerlendirilebilir olduğunu açıklar. 
28. Açlık, tokluk, iştah süreçlerini ve bu süreçleri düzenleyen fizyolojik mekanizmaları 

açıklar. 
29. Karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin sindirimini ve emilimini anlatır, 
30. Detoksifikasyon mekanizmalarını sayar. 
31. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerini açıklar. 
32. Dışkının direkt mikroskobisine yönelik taze preparat hazırlar ve mikroskobik 

incelemesini yapar. 
33. Mikroskobik inceleme için boyalı-boyasız preparat hazırlayıp, inceleme yapar.  
34. Böbrekler, üreter, mesane ve üretranın fonksiyonel ve yapısal özelliklerini ve 

sisteminin topografik anatomisini açıklar. 
35. Boşaltım sistemlerine ait hücre, doku ve organlarının yapısal özelliklerini ve 

organizma bütünü içindeki rollerini açıklar. 
36. Mikroskobik incelemelerde boşaltım sisteme ait organ ve hücrelerin yapısal 

özelliklerini ayırt eder. 
37. Boşaltım sistemini oluşturan organların embriyolojik gelişimlerini açıklar ve klinikle 

ilişkisini kurar. 
38. Boşaltım sisteminin yapı ve işlevi arasında ilişki kurar. 
39. Boşaltım sisteminde hastalıklara sebep olan etkenleri tanır. 
40. Asit –baz dengesinin böbrek tarafından düzenlenme mekanizmasını açıklar. 
41. İdrarın makroskobik ve mikroskobik değerlendirmesini yapar. 
42. Makette intramüsküler enjeksiyon yapar. 
43. .Makette idrar sondası takar. 



44. Boşaltım sisteminin temel histolojik özelliklerini, böbreği, nefronu ve nefronun 
bölümlerinin histolojik özelliklerini sayar. 

45. Üreterin, mesanenin ve üretranın histolojik özellikleri sayar. 
46. Boşaltım sisteminin embriyolojisini anlatabilir ve gelişim anomalilerinin önemini 

kavrar. 
47. Böbreklerde süzülme ve geri emilim mekanizmalarının fizyolojisini kavrar. 
48. Vücut sıvı bileşimlerinde oluşabilecek fizyolojik değişikliklerin düzenlenmesinde 

böbreklerin rolünü kavrar. 
49. Normal idrarın kimyasal bileşimini kavrar. 
50. Rutin idrar analizi parametrelerini sayar, sonuçlarını yorumlar. 
51. Glukometre cihazını kullanarak oral glikoz tolerans testinin yapılışını kavrar. 
52. Böbrek fonksiyon testlerini değerlendirebilecek, akut ve kronik böbrek hastalıkları ile 

miksiyon fizyolojisi ve fizyopatolojisi hakkında kliniğe köprü oluşturabilecek 
yorumlarda bulunur. 

 

 

5.DERS KURULU 

“ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMLERİ” 

 Amaç 

 Ders kurulunun amacı, klinik derslere temel teşkil edecek olan endokrin ve kadın, 
erkek genital sistemlerine ait anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal 
özellikleri ve temel bilgileri öğreterek sistemin yapı ve fonksiyon ilişkilerini kavratmaktır. 
Ayrıca, bu sistemlerin diğer sistemlerle ilişkisinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.  

 Öğrenim Hedefleri 

1. Endokrin ve genital organlar hakkında temel terminolojiyi tanımlar. 
2. Erkek-kadın üreme organlarının ve endokrin organların anatomisini kadavra ve maket 

üzerinde gösterip isimlendirir. 
3. Endokrin organların histolojisini ve gelişimini anlatır. 
4. Erkek genital sistemini, testisin histolojisini, spermiohistogenezin evrelerini ve 

histolojik özelliklerini ile gelişimini açıklar. 
5. Dişi genital sisteminin histolojisini ve gelişimini açıklar. 
6. Genital ve endokrin organların gelişiminde görülen konjenital anomalilerin önemini 

kavrayabilir, bu sistemlere ait histolojik yapıları mikroskopta tanır. 
7. Hormonların sınıflandırılması, sentezi ve salgılanmasını genel olarak açıklar. 
8. Aminoasit, polipeptid, protein ve steroid yapıda hormonların etki mekanizmalarını 

açıklar. 
9. Aminoasit, polipeptid, protein ve steroid yapıda hormonların hormon reseptörlerinin 

sınıflandırılmasını ve yapısını açıklar. 



10. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonların yapı, fizyolojik 
fonksiyon ve etki mekanizmalarını açıklar. 

11. Gebeliğin biyokimyasını ve gebelik döneminde organizmada meydan gelen hormonal 
ağırlıklı olmak üzere biyokimyasal değişiklikleri açıklar. 

12. Hipotalamusta sentezlenen hipofizotropik ve nörohipofiz hormonları ile adenohipofiz 
hormonlarını gruplandırır. 

13. Hipotalamus ve hipofizden hormon salınımının nasıl düzenlendiğini ve hipofizotropik 
hormonların adenohipofize nasıl taşındığını açıklar. 

14. Somatomammotropinler olarak adlandırılan büyüme hormonu ve prolaktin yapılarını, 
bu hormonların salınım hızlarının nasıl düzenlendiğini, metabolik etkilerini ve bu 
hormonlar ile ilgili anomalileri tanımlar. 

15. Glikoproteinler olarak adlandırılan TSH, FSH ve LH yapılarını, bu hormonların 
salınım hızlarının nasıl düzenlendiğini ve metabolik etkilerini açıklar. 

16. POMC-peptit ailesini; ACTH ve -lipotropin yapılarını, bu hormonların salınım 
hızlarının nasıl düzenlendiğini, metabolik etkilerini sayar. 

17. Nörohipofiz hormonları olarak adlandırılan ADH ve oksitosin yapılarını, sentezlerini, 
salınım hızlarının nasıl düzenlendiğini, metabolik etkilerini ve ADH ile ilgili 
anomalileri tanımlar. 

18. Steroid hormonları sınıflandırır ve steroid yapıyı öğrenir. 
19. Adrenal korteks hormonları olarak adlandırılan kortizol, kortikosteron, aldosteron, 

deoksikortikosteron, androstenedion ve dehidroepiandrosteron yapılarını, sentezlerini, 
sentez ve salınım hızlarının nasıl düzenlendiğini, hedef dokularına nasıl ulaştıklarını, 
metabolik etkilerini, inaktivasyon reaksiyonlarını, kortizol ve aldosteron ile ilgili 
anomalileri tanımlar. 

20. Erkekte ve kadında gonad hormonlarını gruplandırabilecek, bu hormonların yapılarını, 
sentezlerini, sentez ve salınım hızlarının nasıl düzenlendiğini, hedef dokularına nasıl 
ulaştıklarını, metabolik etkilerini ve inaktivasyon reaksiyonlarını açıklar. 

21. Katekolaminler olarak adlandırılan adrenal medulla hormonları (epinefrin, 
norepinefrin, dopamin)’nın yapılarını, sentezlerini, sentez ve salınım hızlarının nasıl 
düzenlendiğini, hedef dokularına nasıl ulaştıklarını, metabolik etkilerini, inaktivasyon 
reaksiyonlarını ve bu hormonlar ile ilgili anomalileri tanımlar. 

22. Tiroid hormonları olarak adlandırılan tiroksin (T4) ve T3 hormonlarının yapılarını, 
sentezlerini, sentez ve salınım hızlarının nasıl düzenlendiğini, hedef dokularına nasıl 
ulaştıklarını, metabolik etkilerini, inaktivasyon reaksiyonlarını ve bu hormonlar ile 
ilgili anomalileri açıklar. 

23. İç salgı bezleri (hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezi ve 
gonadlardan)’den salgılanan hormonların vücuttaki etkilerini açıklar, her bezin fazla 
çalışması ya da az çalışması ile ilgili fizyopatolojik süreçler hakkında yorum yapar,  

24. Üreme fizyolojisi ile ilgili hormonların işlevlerini, gebelik dönemi hormonların seyrini 
ve önemini açıklar ve değerlendirir, 

25. Teorik olarak verilen üriner sistem ve iç salgı sistemi ile ilgili bilgileri kavrar. 
 
 
 



6.DERS KURULU 

“DUYU VE SİNİR SİSTEMLERİ” 

 Amaç 

 Sinir sistemi ve duyu organlarının anatomik, histolojik, embriyolojik, fizyolojik ve 
biyokimyasal özelliklerini öğretmek ve bu sistemlerin yapı ve fonksiyon ilişkilerini 
kavratmaktır. Sinir sistemin fonksiyonunda sorunlara neden olan doğumsal ve sonradan 
oluşan hastalıkların oluşum mekanizmaları, nedenleri, ile tanı yöntemlerine ilişkin bilgi ve 
becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. 

 Öğrenim Hedefleri 

1. Sinir sistemi ve duyu organları hakkında temel terminolojiyi tanımlar. 
2. Sinir sistemine ait temel fizyolojik bilgileri (nöron kavramı, nöron çeşitleri, glia, 

impuls, innervasyon, sinaps, reseptör, traktus, gangliyon, akson, dendrit, ileti vb) 
tanımlar, sinir sisteminin kısımlarını, sinir siteminin beslenmesini, zarlarını, BOS 
dolaşımını açıklar. 

3. Göz ve kulakla ilgili anatomik yapıları açıklar, maket ve kadavra üzerinde 
isimlendirir.  

4. Dış ortamdan alınan duyuları ve bu duyuları taşıyan yolları tanımlar ve önemini 
kavrar. 

5. Merkezi ve periferik sinir sistemini, otonom sinir sistemini ve kısımlarını sayar ve 
maket ve kadavra üzerinde isimlendirir.   

6. Medulla spinalis, serebrum ve serebellumun histolojik yapısını tanımlar. 
7. Beyin zarları ve beyin omurilik sıvısının histolojisini mikroskopta tanır. 
8. Sinir sisteminin gelişimini açıklayabilecek ve beynin konjenital anomalilerinin 

önemini kavrar. 
9. Gözün histolojik yapısını ve embriyolojik gelişimini açıklar ve konjenital 

anomalilerinin önemini kavrar. 
10. Kulak histolojisini, kulağın gelişimini açıklar ve konjenital anomalilerinin önemini 

kavrar, yukarıda yazılan dokuları mikroskopta tanır. 
11. Duyusal ve motor fonksiyonlarla ilgili olarak bilginin iletilme ve değerlendirme 

süreçlerini açıklar. 
12. Merkezi sinir sisteminin fizyolojik fonksiyonlarını ve bunlarla ilgili sinir sistemi 

yapılarını ve işlevlerini açıklar. 
13. Özel duyuların algılanma, sinyal iletimi ve değerlendirilmesi ile ilgili sinirsel yapıların 

işlevlerini açıklar. 
14. Özel duyuların; görme, işitme, kimyasal ve denge sistemlerinden oluştuğunu açıklar. 
15. Gözün fizyolojik olarak fonksiyonel özelliklerini bilir ve işleyişi kavrar. 
16.  Görme ekseni ve retinal hayal konusunu öğrenir. 
17. Aydınlıkta ve alacakaranlıkta görme sisteminin uyaran-cevap ilişkisini kavrar. 
18. Işık uyaranın algılanabilir sinyallere dönüştüren fizyolojik mekanizmaları açıklar. 
19. Pupilla ve kornea reflekslerini açıklar. 
20. Emetrop ve ametrop kavramları açıklar. 



21. Sinir sistemi hakkında genel bilgileri, merkezi sinir sistemi, beyin zarları, serebrum, 
serebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri 
öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 

22. Genel duyuların, piramidal ve ekstra piramidal motor sistemlerin, limbik sistemin, 
serebral ventriküllerin anatomisi, BOS dolaşımı ve santral sinir sisteminin damarları 
hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 

23. Sinir sistemi hakkında genel bilgileri, merkezi sinir sistemi, beyin zarları, serebrum, 
serebellum, pons ve medulla spinalis fizyolojisi hakkında genel ve özel bilgileri, 
organların birbirleriyle olan etkileşim mekanizmalarını öğrenir. 

24. Sinir sisteminin parçaları ve birbirleriyle ilişkisi ile sinir sistemi tarafından 
gerçekleştirilen kontrol mekanizmalarını öğrenir. 

25. Ses uyaranı ve işitme cevabı arasındaki ilişkiyi fizyolojik olarak açıklar. 
26. Ses dalgası ileti yolaklarını kavrar. 
27. Ses uyaranın aksiyon potansiyeline dönüşüm sürecini fizyolojisini açıklar. 
28. Kimyasal duyuların (tat-koku)  fonksiyonel özelliklerini kavrar. 
29. Özel duyuların ileti yolakları ve fizyolojik algı oluşum süreçlerini açıklar. 

 

7.DERS KURULU 

“HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ-1” 

 Amaç 

 Öğrencilere doku ve organlarda patolojik süreçlerin nasıl ortaya çıktığını, ne gibi 
sorunlara yol açtığı, temel klinik yaklaşımlar ile tedaviye yönelik farmakolojik yaklaşımlar 
konularıyla, hasta muayenesine yönelik temel yaklaşımların ve toplum sağlığı sorunlarının 
biyopsiko-sosyal ve kültürel bakış açısıyla değerlendirilmesiyle iletişim becerileri konularında 
bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır. Hücre-doku zedelenmesi mekanizmalarını açıklar. 

 Öğrenim Hedefleri 

1. Enfeksiyonlarının etkenleri sayar ve patogenezini açıklar. 
2. İmmün sistem hastalıklarının patogenezini açıklar. 
3. Hastalık kaynaklarına, bulaşma yolunu kesmeye ve sağlam insanı korumaya yönelik 

önlemleri sıralar. 
4. Dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayar. 
5. Gastrointestinal ve hemopoietik sistem ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayar. 
6. Ürogenital ve endokrin sistemler ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayar. 
7. Sinir sistemi, kas ve iskelet sistemleri ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayar. 
8. Psikiyatrik hastalıkların klinik özelliklerini sayar. 
9. Üriner kateterizasyon, meme muayenesi, göz dibi muayenesi, lumbal ponksiyon, PPD 

uygulaması gibi tıbbi beceri uygulamalarını maket üzerinde yapar. 
10. Farmakolojik ilkeleri açıklar. 
11. İlaçların etki, etkileşim ve toksik etki mekanizmalarını sayar. 



12. İlaçların farmakokinetik özelliklerini ve klinik kullanımlarını açıklar. 
13. Akut zehirlenme tedavisinin nasıl yapıldığını açıklar. 
14. Reçetenin nasıl yazıldığını açıklarlar.  
15. Sağlığın tanımını yapar ve sosyal belirleyicilerini açıklar. 
16. Toplum ve bireyin sağlığının korunmasıyla ilgili ilkeleri ve yaklaşımları tanımlar. 


