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rİZYO!-0lİ: Fizyolojiye Giriş, Genel Fizyoloji Prensipleri, Hücre Memb ranı ve Membrandan Geçişler, Membran Potansiyelleri, Apopitoz, Hücre İçi
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DAVRAN!Ş eİl-İrvll-enİ: Psikolojinin Temel Kavramları ve Alantarı, Davranış Nedir? İ
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BİYOKİMYA: Organik Kimya, Biyokimyaya Giriş, Su ve Özellikleri, Tampon çözeltil
Proteinlerin Yapl Ve Fonksiyonlarl, Lipitlerin Yapl Ve Fonksiyonlarl, MembranIn Yapl Ve Fonksiyonlarl, Enzimlerin Yapl Ve Fonksiyonlarl, Vitaminlerin
Yapı ve Fonksiyonlarl, Nükleik Asitlerin Yap|5l Ve Fonksiyonlarl, Hormonlar, Protein sentezi Ve Modifikasyonu, Ksenobiyotikler, Biyoenerjetikler,
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HİsToLoJİ VE EMBRİYOLoJİ: Histolojiye Giriş, Histokimyasal Teknikle
Mikroskopik ve Elektron Mikroskopik Yapısı, Hücre Organelleri, Hücre İn

r ve Boyalar, Mikroskop Çeşitleri, Basit Histolojik Teknikler, Hücrenin lşık
klüzyonları, Hücre Nükleusu ve Kromozomlar, Hücrenin Canlılık Özellikleri ve

Bölünmesi, Apopitoz, Kök Hücre Ve Önemi, Endometrial 5iklus, Gametogenez, Fertilizasyon ve implantasyon Yerleri, Bilaminer ve Trilaminer Germ
l ve Ektopik Gebelikler.Diski leri,Plasenta ve Fötal Dönem nlar ve sebKon nital Malforma
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YARDı M:iı-r Yık rda m reP ns le rI T, elem Y rKı k Ve kkı alard Yak rd aY n Vek D np aşam Desteği o ma rdla a kÇı m,
nPre si le aY nclba sci m rle e ceBö Sokmk a rıa and Yk rda m Afi, fet rdle e k aY M ltu Tı Vmra ada lk rdYa m
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lVlİrnOgİYOLOJİ: Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe ve sınıflandırma, Bakteri Morfolojisi, Bakteri
Boyalar, Mikrobiyolojide sterilizasyon, dezenfeksiyon Ve antiseptikler, Tlbbi Virolojiye giriş ve Virüs replikasyon mekanizmalarl, Tlbbı mikolojiye 8iriş,

flora, Mikrobiyolojide epidemiyoloji ve profilaksi, Antimikrobik, kemoterapotikler
ın organ ve hücreler.

Metabolizmasıve Ü reme, Bakteri Genetiği, Besiyerleri ve

Tıbbi parazitolojiye giriş, Konak parazit ilişkileri, Normal mikrobiyal
ve direnç mekanizmaları, İmmunolo b klıkta ro|
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eri, Hücrede Biyomoleküller- Karbohidrat, Hücrede Biyomoleküller- Lipid,
Hücrede Biyomoleküller-Nükleik asit|er, Hücrede Biyomoleküİler -Proteinler, Prokaryot ve ökaryot Hücreler, sitoplazma, organeller, Hücre
Membran Yaplsl, N4emb.an Proteinleri, organeller-Mitokondri yaplsl -€enomu, organeller- Mitokondri -Hücresel enerji metabolizması, or8aneller-
Ribozom yap| ve işlevi , organeller- Endoplazmik retikulum -{olgİ yap| Ve ışlevi, organeller- Veziküler taşlnlm, organeller-Peroksizom yapl Ve işlevi,
organeller-Lizozom yap| ve işlevi, organeller-Nükleus yapl Ve nüklear transport, Hücre iskeleti ve ha.eketi-aktin miyozin, Hücre iskeleti ve hareketi-
mikrotubuller, Hücre membran farklılaşmaları, Hücreleİ arası bağlantllar, Hücre membranlnda transport, Ekstrasellüler Matriks Ve Adhezyon

Translasyon, Translasyonun düzenlenmesi, Posttranslasyonel modifikasyonlar, Posttranslasyonel modifikasyonlar, Hücre iletişimi- sinyal
tipleri ve özellikleri, Hücre iletişimi- Sinyal Molekü|leri, Hücre iletişimi-Hücre reseptörleri ve fonksiyonları, Hücre iletişimi-Hücre
fonksiyonları,Hücre içi sinyal ileti yoIakları, Hücre içi sinyal ileti yolakları, Sinyal iletimi ve hücre iskeleti, Gelişim ve farklılaşm
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Haberciler, Sistem ler Fizyolojisi.

Yardım, Yaralıların Taşınma



ma ve dizi analizi, Fonksiyonel Genetik- Mikroarray, İnsan Genom Projesi, Kök hücre
biyolojisİ- kök hücre tü.leri, vücuttaki dağllıml ve tedavideki yeri, Kök hücre biyolojisi- temeı özellikleİi ve kök hücre nişi, Tlbbi genetiğe gİriş,
Kromozom yapı Ve slnfandlnlması, Mendel Genetiği Ve Temel Kavramlar, Genetik etkenleri inceleme yöntemleri; Pedigri, Aile ve toplum
incelemeleri, Genetik Hastallklar 1-Mendeliyan Kaltlm Tipi, Genetik Hastalıklar 2-Atipik Mendeliyan Kaltlm Tipi, Genetik Hastallklar 3-Non-
Mendeliyan Kaltlm Tipi, Genetik Hastallklar 4-otozomal Kromozomal Hastallklar, Genetik Hastallklar 4-Gonozomal Kromozomal Hastallklar,
Kfomozom Analiz Metodlar|, sitogenetik-Moleküler sitogenetik, Prenatal (Doğum öncesi) Tanl Ve Preimplantasyon 8enetik tan|, Genetik Danışma,
Popuasyon genetiği, Genetik Hastahklarln Moleküler Ve Biyokimyasal Temeli, Kanser Genetiği; kanser hücrelerinin karakteristik özellik|eri, Tümö.

Rekombinant DNA Teknolojisi, Fonksiyonel Genetik-Gen klonla

neti etik, lKanser r genler, Elakiarıve a Tumor süo Onko ler n ve metastaz, Gen tedavisi
ENTEGRE OTURUMIAR : Tıp Eğitlmlnde Değişim Programları, Geri Bildirimin Ön emi, Sigara ve Sağlık, Bir Meslek Olarak Hekimlik, Beyin Ölümü ve

ıTıp.ık ve Spor, Tamamİntihar, SMadde BağımlılYa lliliğe Yaklaşım, Sağlıklı Beslenme ve Dilılık ve ya mYaklno 24
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