
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

DÖNEM 6 EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Dönem 6 eğitiminin amacı: 

-Temel ve klinik tıp bilimlerinden edindiği bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmetinde 
kullanabilen 

-Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin topluma hizmet veren 

-Sağlığı etkileyen bireysel, toplumsal ve çevresel faktörleri dikkate alan 

-Koruma, tanı, tedavi takip ve rehabilitasyon süreçlerini yönetebilen 

-Hasta ve çalışan güvenliğini gözeten 

-Mesleğinin getirdiği etik ilkeleri benimsemiş 

-Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlık hizmeti sunumu yanında topluma eğitim 
ve danışmanlık hizmeti verebilen 

-Fiziki sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığın da korunmasına önem veren 

-Sağlık ekip içerisinde sağlık hizmeti planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde ekip 
üyesi olan ve ekibe liderlik edebilecek vasıfları kazanmış 

-Sağlık sistemi teşkilatını ve yapılanmasını bilen, yönetmelik ve mevzuatlara hâkim 

-Kaynakları mevzuatlara uygun ve maliyet etkin biçimde kullanabilen 

-Hasta ve hasta yakınlarıyla olduğu kadar meslektaşları ve farklı meslek gruplarıyla sağlıklı 
iletişim kurma becerisine sahip  

-Hizmet sunduğu nüfusa yönelik toplum sağlığını etkileyen ve sık görülen hastalıklarla ilgili 
bilimsel araştırma planlayıp yürütebilen 

-Sunduğu sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmek için güncel tıbbi literatür ve gelişmeleri 
takip eden yeniliğe açık hekimler yetiştirmektir. 

Hedefler: 

Dönem 6 eğitiminin öğrenim hedefleri 3 başlık altında aşağıda özetlenmiştir 

Bilgi: 

-Toplumda sık görülen hastalıkların epidemiyolojisini, risk faktörlerini,  tanı yöntemlerini 
bilir, gerekli tetkikleri planlar 

-Toplumda sık görülen hastalıklardan korunma yöntemlerini bilir  

-Tanı ve tedavi için gerekli temel hekimlik uygulamalarını bilir 



-Acil serviste sık görülen hastalıklar ve travmalarda genel yaklaşımı ve ilk müdahale 
prensiplerini bilir 

-Acil psikiyatrik hastaya yaklaşımı bilir 

-Tütün alkol ve madde kullanımı gibi durumların zararlarını bilir 

-Toplumda sık görülen hastalıklara yönelik araştırma planlama ve yürütme yöntemlerini bilir 

-Hasta haklarını, etik ve deontolojik temel ilkeleri bilir 

-Sağlık sistemini ve yöneticisi olduğu birinci basamak sağlık kuruluşlarının yapı, işleyiş ve 
yönetim şemasını bilir 

-Adli muayene prensiplerini bilir 

-Aile planlaması, aşılama ve ana-çocuk sağlığının izlem ve korunması prensiplerini bilir 

Beceri: 

-Toplumda sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisinde uygun tetkikleri planlayarak 
sonuçlarını yorumlayabilir ve uygun tedaviyi planlayarak reçete yazabilir 

-İzlem gerektiren hastalıklarda hasta takip ve izlemini yapar 

-Çalıştığı yataklı sağlık kuruluşunda takip ettiği hastaların taburcu işlemlerini yapar ve epikriz 
yazabilir 

-Çalıştığı sağlık kuruluşundaki otomasyon sistemini üst düzeyde kullanabilir 

-Hastalıkların tanı ve tedavisinde gerekli tüm temel hekimlik uygulamalarını üst düzeyde 
yapabilir 

-Numune alma saklama ve laboratuara ulaştırma konusunda beceri sahibidir 

-Birinci basamak sağlık kuruluşu yönetim ve idaresini yürütebilir 

-Aile planlaması hizmeti verebilir 

-Toplum sağlığını ilgilendiren hastalıklar için araştırma yürütebilir 

-Sağlık ve çalışan sağlığını koruyucu önlemleri alabilir 

-Hasta yakını ve hastalarda olduğu kadar meslektaşları ve diğer meslek kollarıyla sağlıklı ve 
profesyonel iletişim kurabilir 

-Alkol, tütün, madde bağımlılığı konularında eğitim verebilir 

Tutum: 

-Yöneticisi olduğu sağlık kuruluşunda hastalar ve çalışanlara karşı din, dil, ırk, mezhep, 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlıklı iletişim kurar 



-Hizmet sunumu sırasında sağlık ekibi içinde örnek davranışlar gösterir, liderlik yapar 

-Bilimsel araştırmaya, kanıta dayalı tıp uygulamalarına ve güncel literatür takip ederek 
kendini geliştirmeye açıktır 

-Mesleki görev ve yükümlülüklerinin farkındadır 

-Yöneticisi olduğu sağlık kuruluşunda, sağlık hizmetlerini planlama, uygulama, 
değerlendirme süreçlerinde kaynakları maliyet-etkin, toplum yararına ve mevzuata uygun 
kullanır. 

-Sağlık hizmeti, araştırması ve eğitimine yönelik çalışmalarının etkinliğini artırmak için 
bilişim teknolojilerini kullanır. 

-Sunduğu sağlık hizmetinin niteliğini geliştirmek için doğru öğrenme kaynaklarını seçer, 
kendi öğrenme sürecini düzenler. 

 

 

 

 

 

 


