
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

 

DÖNEM 3 EĞİTİMİNİN AMACI 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 eğitiminin amacı, 

hastayla yüzyüze karşılaşmadan önce gerekli bilimsel alt yapıyı sağlam şekilde 

temellendirmek, bunu gerçekleştirirken hastalıkların biyolojik esaslarını, fizyopatolojik 

özelliklerini, klinik ve farmakolojik yaklaşımları, toplumsal ve küresel sağlığa etkilerini, 

primer koruma ve tedavi yaklaşımlarını, ayrıca hekimlik yolunda etik olma ilkelerini ve 

deontolojiyi, hastayı bütünsel olarak ele alabilecek bakış açısını, temel tıbbi becerileri ve 

hasta ile iletişim becerisini kazandırmaktır.   

 

DÖNEM 3 EĞİTİMİNİN ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Tıp Fakültesi Dönem 3 eğitiminin sonunda öğrenciler;  

1. Hastalıkların biyolojik temelinde hücre ve doku düzeyinde meydana gelen patolojik 

hasarları açıklar.  

2. Hastalıkların altta yatan fizyopatolojisini klinik süreç ile ilişkilendirir. 

3. Hastalıkların sistem düzeyinde uygulanan farmakoterapi ilkelerini, farmakokinetik 

ve farmakodinamik özellikleriyle açıklar. 

4. İlaç gruplarının sınıflamasını, etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, 

kontrendikasyonlarını, birbirine üstünlüklerini ve yan etkilerini mekanizmalarıyla açıklar. 

5. Farmakoterapinin esaslarını; transmembranal transport / pompa sistemleri ve  

submoleküler reseptör sistemleri ile açıklar.  

6. Bulaşıcı hastalıkların etkenleri olan mikroorganizmaların yapısı ve temel 

özelliklerini klinik süreç ile ilişkilendirir. 

7. Salgın ve pandeminin tanımı, özellikleri, primer ve sekonder korunması, toplumsal 

ve küresel düzeydeki etkilerini açıklar. 

8. Toplumsal ve küresel halk sağlığını koruma temel ilkelerini benimser. 

9. Hastalıklara yaklaşımda anamnez almayı, fizik muayenenin temellerini, semptom ve 

bulguları değerlendirmeyi ve klinik ön tanıya yaklaşmayı başarır. 



10. Hastaya yaklaşımda gereken iletişim becerilerini ve temel tıbbi becerileri uygular. 

11. Hekimlik mesleğinde etik ve deontolojik ilkeleri benimser. 

 

  

 

DERS KURULU 1 

Hücre–Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu 

 

AMACI 

 

Bu ders kurulu, hastalıkların biyolojik temellerini, patolojinin esaslarını ve temel 

unsurlarını, hücre ve doku bazında olan hasarların sistemik hastalığa dönüş mekanizmalarını,  

enfeksiyon hastalıklarının patolojik unsurlarını ve mikroorganizmaları, klinik ve farmakolojik 

yaklaşımları kazandırmayı amaçlar.   

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. Doku hasarının akut ve kronik süreçlerini, doku onarımı ve rejenerasyonu, 

inflamasyonun kimyasal mediatörlerini,  

2. İmmünpatoloji ve sitopatolojinin temel ilkelerini,  

3. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının immupatogenezi ve allerjik ilaç reaksiyonlarını, 

4. Bakteriyel mikroorganizmaların yapısı ve temel özelliklerini, 

5. Enfeksiyon hastalıklarının hücre ve doku bazında patofizyolojisini,  

6. Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma şekillerini ve korunma yollarını, 

7. Üst solunum yolu hastalıklarına klinik yaklaşımı, 

8. Antimikrobiyal terapinin genel prensiplerini, antibiyotik gruplarının sınıflamasını, 

antibiyotiklerin etki mekanizmalarını, endikasyonlarını, birbirine üstünlüklerini ve yan 

etkilerini,  

9. Hücre büyümesi kontrolü ve neoplazinin temellerini,  

10. İmmunmodülatör ve eikozanoid grubu ajanları, 

11. Neoplazi hastasına klinik yaklaşım ve radyoterapinin temel ilkelerini açıklar. 

 

 



 

 

 

 

 

DERS KURULU 2 

Dolaşım, Hematopoetik ve Solunum Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu 

 

AMACI 

 

Bu ders kurulu, kardiyovasküler, hematopoetik ve solunum sistemini hastalıklarının 

patofizyolojileri, klinik ve farmakolojik yaklaşımları, hastalık etkenleri ve korunma 

mekanizmaları konularında öğrencinin tıp eğitiminin takip eden sürecinde kullanabileceği 

yeterlilik düzeyine ulaşmalarını amaçlar.   

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Bu kurulun sonunda öğrenciler; 

1. Kalp hastalıklarında fizik muayenenin temellerini, semptom ve bulguları, 

2. Elektrokardiyografinin temel bilgilerini, 

3. Koroner kalp hastalıkları, kardiyak ritim bozuklukları, sistemik hipertansiyon, kalp 

kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, kardiyomiyopatiler, miyokard ve perikard hastalıklarının 

patofizyolojisini, klinik tanıya yaklaşımı ve tedavi prensiplerini, 

4. Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan farmakolojik ajanların etki 

mekanizmalarını, endikasyonlarını, birbirine üstünlüklerini ve yan etkilerini,  

5. Kardiyak biyokimyasal belirteçlerin değerlendirilmesinde temel ilkeleri,  

6. Kardiyak ve solunum sistemi radyolojik ve nükleer görüntüleme yöntemlerinin 

ilkelerini, 

7. Solunum sistemi ilişkili hastalıklarda anamnez almayı, 

8. Solunum yetmezliği ve kronik obstruktif akciğer hastalıklarının temellerini, 

semptom ve bulgularını, solunum fonksiyon testlerinin ilkelerini, 

9. Kardiyak, solunum sistemi ve kan virüslerinin yapısı ve temel özelliklerini, Covid-

19 etkeni coronavirusun temel özellikleri ve Covid-19 hastalığına klinik yaklaşımı, 

10. Çocuk ve erişkin bağışıklama ilkelerini, 



11. Pulmoner farmakolojinin esaslarını,  

12. Anemilerin sınıflaması ve klinik yaklaşımı, hemoglobinopatileri, kanamalı hastaya 

yaklaşım, periferik yayma değerlendirilmesinin temellerini, 

13.Temel ve klinik onkolojinin ilkelerini, lösemi ve lenfomaları, kanser doku 

biyokimyası ve farmakoterapisinin genel prensiplerini açıklar. 

DERS KURULU III 

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu 

 

AMACI 

 

 Bu ders kurulunun amacı, endokrin ve metabolizma hastalıklarının biyolojik 

temellerini, patolojik esaslarını ve temel unsurlarını, sistemik hastalıklar olan bu hastalık 

tiplerinin hücresel ve sistemik düzeyde neden olduğu hasarları, enfeksiyon açısından neden 

olabildiği bağışıklık sistemi hasarlarını, klinik tanı ve klinikofarmakolojik tedavi yönetiminin 

kazanılmasıdır. 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Bu kurulun sonunda öğrencilerin Endokrin ve Metabolik Hastalıkların; 

1. Neden olduğu doku hasarının hücresel yanıtının ve biyokimyasal neden-sonuç 

ilişkisini  

2. İmmünopatolojik ve sitopatolojik hasar ve sonuçlarını 

3. Hastalıkların tanı sürecinde yapılması gerekli anamnez alma, fizik muayene ve öykü 

özelliklerini, yapılması gerekli biyokimyasal, mikrobiyolojik görüntüleme yöntemlerini 

(radyonükleer ve radyolojik analizleri) 

4. Hastalıkların medikal ve cerrahi tedavi ve takip süreçlerini 

5. Hastalıkların oluşabilecek hastalığa bağlı komplikasyonlarını 

6. Hastalıkların oluşabilecek klinik ve farmakolojik tedavi komplikasyonlarını 

7. Neoplastik hastalıklarına yaklaşımı  

8. Neoplastik hastalıkların tanı sürecinde yapılması gerekli anamnez alma, fizik 

muayene ve öykü özelliklerini, yapılması gerekli biyokimyasal, mikrobiyolojik, görüntüleme 

yöntemlerini (radyonükleer ve radyolojik analizleri) 

9. Neoplastik hastalıkların medikal ve cerrahi tedavi ve takip süreçlerini 

10. Neoplastik hastalıkların oluşabilecek hastalığa bağlı komplikasyonlarını 



11. Neoplastik hastalıkların oluşabilecek klinik ve farmakolojik tedavi 

komplikasyonlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

  



DERS KURULU IV 

Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem Hastalıkları Ders Kurulu 

 

AMACI 

 

 Bu ders kurulunun amacı, gastrointestinal ve ürogenital sistem hastalıklarının biyolojik 

temellerini, patolojik esaslarını ve temel unsurlarını, sistemik hastalıklar olan bu hastalık 

tiplerinin hücresel ve sistemik düzeyde neden olduğu hasarları, enfeksiyon açısından neden 

olabildiği bağışıklık sistemi hasarlarını, klinik tanı ve klinikofarmakolojik tedavi yönetiminin 

kazanılmasıdır. 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Bu kurulun sonunda öğrencilerin Gastrointestinal ve Ürogenital Sistem 

Hastalıklarının; 

1. Neden olduğu doku hasarının hücresel yanıtının ve biyokimyasal neden-sonuç 

ilişkisini  

2. İmmünopatolojik ve sitopatolojik hasar ve sonuçlarını 

3. Hastalıkların tanı sürecinde yapılması gerekli anamnez alma, fizik muayene ve öykü 

özelliklerini, yapılması gerekli biyokimyasal, mikrobiyolojik görüntüleme yöntemlerini 

(radyonükleer ve radyolojik analizleri) 

4. Hastalıkların medikal ve cerrahi tedavi ve takip süreçlerini 

5. Hastalıkların oluşabilecek hastalığa bağlı komplikasyonlarını 

6. Hastalıkların oluşabilecek klinik ve farmakolojik tedavi komplikasyonlarını 

7. Neoplastik hastalıklarına yaklaşımı  

8. Neoplastik hastalıkların tanı sürecinde yapılması gerekli anamnez alma, fizik 

muayene ve öykü özelliklerini, yapılması gerekli biyokimyasal, mikrobiyolojik, görüntüleme 

yöntemlerini (radyonükleer ve radyolojik analizleri) 

9. Neoplastik hastalıkların medikal ve cerrahi tedavi ve takip süreçlerini 

10. Neoplastik hastalıkların oluşabilecek hastalığa bağlı komplikasyonlarını 

11. Neoplastik hastalıkların oluşabilecek klinik ve farmakolojik tedavi 

komplikasyonlarını öğrenmesi amaçlanmaktadır. 

 

 



 

DERS KURULU V 

Sinir ve Kas–İskelet Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu 

 

AMACI 

 

 Bu ders kurulunun amacı, Sinir ve Kas–İskelet Sistemi Hastalıklarının biyolojik 

temellerini, patolojik esaslarını ve temel unsurlarını, sistemik hastalıklar olan bu hastalık 

tiplerinin hücresel ve sistemik düzeyde neden olduğu hasarları, enfeksiyon açısından neden 

olabildiği bağışıklık sistemi hasarlarını, klinik tanı ve klinik farmakolojik tedavi yönetiminin 

kazanılmasıdır. 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Bu kurulun sonunda öğrencilerin; 

1. Sinir, kas-iskelet sistemi alanlarında öykü alma ve temel hekimlik uygulamalarını, 

2. Sinir ve kas-iskelet sistemi muayenesini yapabilmeleri 

3. Sinir, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının acil durumlarını tanımlayabilmeleri 

4. Sinir ve kas-iskelet sistemi ile ilişkili sık görülen semptomları, semptomlarla 

hastalık ilişkisini açıklayabilmeleri 

5. Bu hastalıkların tanı sürecinde yapılması gerekli biyokimyasal, mikrobiyolojik ve 

görüntüleme yöntemlerini (radyo nükleer ve radyolojik analizleri) öğrenmeleri 

6. Bu hastalıkların neden olduğu doku hasarının hücresel yanıtının ve biyokimyasal 

neden-sonuç ilişkisini öğrenmeleri 

7. İmmünopatolojik ve sitopatolojik hasar ve sonuçlarını 

8. Neoplastik ve nonneoplastik hastalıkların medikal ve cerrahi tedavi ve takip 

süreçlerini 

9. Neoplastik ve nonneoplastik hastalıkların oluşabilecek hastalığa bağlı 

komplikasyonlarını 

10. Neoplastik ve nonneoplastik hastalıkların oluşabilecek klinik ve farmakolojik 

tedavi komplikasyonlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. 

 

 

 



 

DERS KURULU VI 

Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Ders Kurulu  

 

AMACI 

 

 Bu ders kurulunun amacı, bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede 

yapılması gerekenleri, sağlıkta karar verme sürecinde, epidemiyolojik, demografik, ulusal ve 

yerel sağlık verilerin kullanım ilkelerini ve yöntemlerini, ruh sağlığı ve hastalıkları ile temel 

etik ilkelerini ve kullanılan ilaçların klinik farmakolojisini, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü, 

temel yaşam desteğini, ölüm ve ölüm sonrası değişimleri öğrenmektir. 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Bu kurulun sonunda öğrencilerin; 

1. Sağlık ve hastalığın; yaşam tarzı, çalışma hayatı, genetik, beslenme, nüfus, çevre, 

sosyal, ekonomik, psikolojik ve kültürel belirleyicilerini açıklayabilmeleri,  

2. Sağlık hizmetlerinin kapsamını, niteliğini, hizmetlerin yönetimindeki temel ilkeleri 

söyleyebilmeleri, 

3. Evde Bakım Hizmetlerine ilişkin usul ve esasları bilmeleri, 

4. İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında usul ve esasları bilmeleri, 

5. Bireyin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede yapılması gerekenleri 

açıklayabilmeleri, 

6. Sağlıkta karar verme sürecinde, epidemiyolojik, demografik, ulusal ve yerel sağlık 

verilerin kullanım ilkelerini ve yöntemlerini açıklayabilmeleri,  

7. Çocuk ve erişkinin ruh sağlığını etkileyen hastalıkların tanı, sınıflama ve 

tedavilerini açıklayabilmeleri, 

8. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamada gerekli önlemleri alabilmeleri ve 

uygulanacak işlemleri hayata geçirebilmeleri, 

9. Kardiyopulmoner canlandırmada temel yaşam desteğini bilmeleri, 

10. Ölüm ve ölüm sonrası değişimleri tanımlayabilmeleri hedeflenmiştir. 

 

 

 



 


