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ĞI : Halk sağlığına giriş -Koruyucu hekimlik ilkeleri, Sağlık Hizmetlerinde Orgütleilne, Sağlık politikalan -Sağlık finansmanr,

sağl* Yönetimi , sağlıkta risk kalramı ve risk gruplan, Kadın Sağlığı, Kadın Sğhğı; Bebek, Çocuk ve Adolesan Sağlığ, Bebek, Çocuk ve
adolesan sağlığı, İş ve işçi sağlığ, İş ve İşçi Saglığ, Yaşh Sağhğ, Demografi, Çevre sağtığı, Epidemiyolojiye giriş, Tantmlaylo araştrrmalar
Makale çözümleme, Kesitsel aİaşhrmalaİ, Maka.le çöziimleme, olgu kontrol ara§ttmalan KohoIt aİaştırmalafi, Makale çözilmleme,
Epidemiyolojik ölçütleİ, Epidemiyolojik ölçütler, Epidemiyolojik aİaştımEnrn planlanmas_r, Epidemiyolojik aİaştEmanın planlanmasr,

nİyoistatlstlğe gidş Tanımlayıcı istatistikler, Tanımlayrcı istatistikle!, Tablo ve graiik yapma, Önemlilik testlerine giriş, Parametıik önemlilik
testleıi, NonpaIametdk önemlilik tesd€ri, Çok değişkenli önemlilik te§deri, §PSS veri girişi, SPSS veri girişi, SPSS'de anatiz yöntemleri, SPSS

HALK SAGLI

de ana|iz yöntemleri.

I4 14

i w fıtrİşİv BECERİLERi : Temel biyoetik ilkeler ve bu ilkelerden doğan kulallal, Hayatın Başlangıcına İlişkin Eük
Tartışmalal, Gen€tik miüendislik ve genetik kopyalamanın etik boyutu, Kök HücIe Uygulamalarırun Etik Boyutu, Prenatal testl€rin etik bo},lıh!
Gebeliğin soıılandınlmasınm etik boyutt! Yaldımcı lireme tekniklerinin etik bolııtq Psikiyatıik ve kanseıli hasta ile iletişim, Çocuk hastayla
iletişim, Yaşh ha§tayla iletişim, Öltımiin tanıml, beyin öliimü ve ölüm siircci, oıgan ve doku nakillerinin etik boyufu, Hasta Haklan, Tıp meslek

TIP

etiği tüzüğü ve deontoloji nizamnamesi.

|4 8 22BİroiSTATiSTiK : Biyoistatistiğe giriş. Tantmlayıct isıaıisıikler. Tablo ve grafikler. önemlilik ıestlerine giriş. Parametlik öT.
Nonparametrik ÖT, Çok deöiskenl iör

20 20
Ğİ : Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi, Temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, Koruma ve koruyucu hekimlik, 1. basamak

kapsamlı ve sürekli sağlık baklml, Hasta uyumu ve eğitimi, oltama uygun sağl* hizmeti, Akılcı ilaç kullanımü, Diışfü pİevelans hekimliği,
Çocukluk çağı istismarı, Sağlık bakanlığı 1. Basamakta aşllama ve bağışıklamaya yaklaşım

AILE

l0 l0AD TIP : Adli tıbba Hekimin hukuki cinsel istismar Adli onemlVe

|82 26 208

PATOLOJI : Genel Patolojiye Giriş ve Hücre Hasarı, Tümör Gelişim Patolojisi ve Karsinogel:lez, Hücre Içi Birikimler ve Kalsifikasyon,
Bakte.iye1 Enfeksiyonların Patolojisi, Viral enfeksiyonların patolojisi, Mikobakteriel hastahklann patolojisi, Fungal ve protozoal hastalıklann
patolojisi, Hematopoezis ve kemik iliğ, Kemik iliği patotojisi, RES temel patolojisi ve fonksiyonları, Lenf nodu yapısı ve LAP, Dalak
patolojisi, Hemoglobinopatiler, Akut lösemiler, Kıonik lösemilel, Hodgkin lenfoma, Non Hodgkin lenfoma, Allerji fizyopatoloji, Vasküler
hastalıkların patoloj isi, Ateroskleroz, İskemik kalp hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Kalp kapak hastalıkları, Kalp ve damar tümörleri,
Konjenital kalp hastalıkları, Vaskülitler, Kardiyomiyopati ve miyokardit, Perikarditler, Plevra hastalıkları. ÜSY hastalıkları patolojisi, KOAH ,

Astım bronşiale , Bronşektazi, amr:ızem, İnterstisyel akciğer hastalıkları. İnterstisyel akciğer hastalıkları, Pulmoner emboli, Akciğer ve plevra
malign hastalıkları, Akciğer ve plevra malign hastalıkları, Kardiyak tümör patolojisi, Ağız ve tükrük bezi patolojisi, Özefagus hastalıkları ve
patoloj isi, Peptik ülser ve gastrit, Midenin benign ve malign neoplazileri, İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi, İnflamatuar barsak
hastalıkları patolojisi, İB emilim ve dolaşım bozukluğu, Apendiks ve periton patolojisi, Hepatit patolojisi, KC konjenital hastalıklan, Metabolik

Pankreas hastalıkları patolojisi, Pankreas tümörleri, Siroz-l , Siroz-2, Portal hipertansiyon, İB ve KBkaraciğer hastalıkları, KC tümörleri, 7

Barsak enfeksiyonlan patolojisi, Endokin sisteme giriş, Hipofiz ve hipotalamuz palolojisi, Tiroid ve paratiriod b€zi patolojisi, Ti
paratiroid bezi patolojisİ, Endokrin parıkreas ve diabet, Endokrin pankfeas ve diabet, Sürrenal patoloji ve MEN, Gestasyonel trofo
hastalıklar ve plasenta,
mİyometrİum tümörlerİ,

Vulvo-vajen hastalıkları, Korpus uteri hastalıkları patolojisi, Serviks uteri hastalıkları patolojisi,
Over hastalıkları patolojisi, Meme hastalıkları patolojisi, Glomeruler hastalıkların patolojisi, l

.esane hastalıkları ve tümörlerı, Üreter ve üretra hastalıklarıhastalıkların patolojisi, M lo Böbrek tümör Testis
i:
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Ensefalit ve menenjitler, Ensefalit ve menenjitler, Demiyelinizan hastalıklar,

Dejeneratif hastalıktaİ patolojisi, SSS toksik metabotik hastatıktaı, sss tümöIleri, sss tİimörleri, Peıiferik siniı tiimörleri, Yrımuşak doku
tiimörleri, Yumuşak doku tİimörteri, Deri hastalıkları patolojisi, DeIi hastalıklan patolojisi, Derinin büttöz hastalıklan, Derinin tiimörleri,

Prostat hastalıkları ve patolojisi, Serebrovasküler hastalıklar,

kemik tümörleri

50 10 60

Gİam Pozitif Anaelob, Fakültatif Anaeİob ve Spoılu Basiller, Gram Pozitif sporsuz Bakterileİ, Aıaerob bakteriler, Nokaıdia ve Akinomiçes ,

Spiroketler, Riketsiya, klamidy4 mikoplazma, DiğeI patojen bakterileı, Mycobakterium, Genel viroloji, DNA vidisleİi, RNA vidsleli, Giincel
viriis hastalttlan ve yaklaşımlaı, Herpes virüsl€r ve test değeİlendirme, ..Hepatit viİüsleIi ve test değerlendiİm€, Yiizeyel ve sistemik mikozlar,
Subkutan mikozlar ve dirmatofitler, camptobaktel, helikobakter, Üriner sistem enf ve CYBH, ÜsYE Mikobiyolojik Tanı, ASYE

Solunum Böbrek ve vasküler hastalıklarınu enital anomalileriik Tanı Anti

o Normal Vücut Florası, Gram Negatif Aerob Bakteriler,: Tıbbi Mikrobiyolojiye Giriş, Mantarlar ve

lSl.du

18 18
: Antibiyotiklerin etki mekanizması, Antibiyotiklerin etki mekanizması, Antibiyotiklerin

direnç mekanizması, Otoimmünite, Aşılar, İmmiinolojik tolerans, Aşırı duyarlılık reaksiyonları, İmmün yan:ıt, Parazitlere karşı immün yarut,

İmmün

l 5 1 1 5 l

FARMAKo Kemoterapötiklere Giriş, Antiseptik ve Dezenfektanlar, Akılcı kullanımı, penisilinler ve beta laktam

antibiyotikleı, Penisilinler ve beta laktam antibiyoükler, Sefalosporinler, Aminoglikozider, Sulfonamidler, Fluorokinolonlaı, Tetra§iklinler ve

amfenikotter, snepto$aminleI, Makolidleı, linkozamidler, linezotid, Antivinl ilaçlaİ, Aıtitlibelkiiloz itaçlar, Antifimgal itaçtar, Antiarnibik ve

antiplotozoonlar, Antimalarial ve antfüelmendel, Antianemik ilaçlar, Demiı metabolizrııa bozukluğunda kullanılan ilaçlar, Hematopoetik

büyiime faktöIleİi, Antineoplastik itaçtaİ, Antineoptastik İlaçlar, Antineollastik i|açlar, Kan ve palzma üriinleri, Trombolitikler, Antikoagüanlar,
immünomoalülatörler, immünomodülatörle., Diğer kanama bozukluğu ilaçla.! immünomodülatöİler, KVs faımakolojisine giriş, Antihipeltan§if itaçlar

ve No donörleri, Diü€tikleT, Beta bloköİler, Gtikozitler ve kalp yetmezliği ilaçlaıl, Antiaritmikler, Hiperlipidemiklel, Bronkodilatörler ve

antiastmaük ilaçlal, Ekspektolan, mukolitik antifusif , surfaktan, oSS farmakolojisine giriş, oSS farmakolojisine giriş, oksijen ve |rda'yi gaz|&,
Paİasempatomimetik ilaçlaİ, sempatomimetikleİ, Paİasempatolitikler, Aseülkolinesteraz lar, sempatolitikler/alfa adreneıjik resept& blokörleri,
sempatolitiklel/alfa a&eneİjik reseptiil blokörleri, Peıiferik vazodilatiirler, Peptik tilser tedavisinde kullanılaı ilaçlaı, Emetikler, antiemetikl€I,

Fokinetikl€I, Laksatif ve pügatifleI, Antidiarcik ilaçlar, Histamin ve serotonin antagonistIeri, sindirim sistemini etkileyen diğer ilaçlar, safia taştnl

çözebilen ilaçlar, Digestanlar ve koloretikler, Ektopaİazitlt ve antiamibikleİ, Yağda eriyen vitaminler, Suda eriyen vitaİninler, Endokin sistem

iarmakolojisine giriş, Tiroid ve Antitiroid ilaçlar, Kalsiyotropik ilaçlar, İnsiilin, oAD ve glukagon, Kortikosteroidlğ ve antagonistleri, Östıojen,
pıogestin,-oksitosikler, Androjenler, anabolik steroidler ve antiandğenik itaçlaı, Üriner sistem antiseptikleri, Diiiletikler, oKs , su ve tuz

denge bozuklukları, Asit baz denge bozuklukan ilaçlaİL sss farmakolojisinin temelleri, Genel anestezikler- sedatifler, Genel anestezikler-

sedatiflel, Lokal Anestezikler, lnhalasyon Anestezikleİi, Nöromuskiiler Blokörler, Harcket bozukluklarl, Parkinson, AlzheimeI ilaçlaİı, HaIeket

bozukluklan, Parkinson, Alzheimer ilaçlarl, Nöroleptikler, Antideprcsadaİ ve antimanik ilaçlar, Antiepileptikler, Santlal etkili kas gevşeticiler,

İ SSS Etil alkol

r 43

Belirteçleri, Gram Pozitif Aerob Bakteriler, Akut Faz Reaktanları, Tam kan sa

Koagülsyon testleri, Lipopotein metabolizma bozukluklan, KVS hstal*ların biyokimyasal parametreleli, Kc fonksiyon testleli, Kc
testleli, Malabzorbsiyona biyokimyasal yaklaşlm, Pankreas hastaltklaIında biyokimyasal değişiklikler, Hipotalamus ve hipofiz ta sal

Hipotalamus ve hipofiz tanısal yaklaşım-2, Tiroid fonksiyon testleri , DM de tanısal yaklaşım, Adrenal fonksiyon testleri,

hormonları tedavisi, Genital sistem biyokimyası, Renal fonksiyon testleri, Renin anjiotensin aldosteron

,

xrİNİ« BİYOKİMYA : Onkogenler ve Tümör
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testleri, BOS biyokimyası, Kemik iliği yapım ve yıkım belirteçleri, Ca, Mg, P metabolizmasına biyokimyasal yaklaşım.

l00 100

VB HASTALIKLARI: Ateş ve Ateşin Mekanizması, Nedenİ Bİlİnmeyen Ateş,

Enfeksiyonlan, ASYE, Dökiinfülü Hasta.lıklar, İntmuterin enfeksiyonlaı, Kabal,.ulak, Prionlar ve onkojenik viİüsler, Difteri, boğnaca, tetanoz,

Çocukluk çağı menenjitleri, Poliomye[t, Aşıtam4 Çocukluk ça$ anemileri, Hemoglobinopatiler, Talasemiler, Anaflaksi, Yenidoğan

hematolojik problemleıi, l,iisemi ve lenfomalal, Periferik yaym4 Herediter koagiila§yon bozukluk|an, ıTP, HÜs, TTP. immiin yetmezlikler, Porfirialaı

, Çocukluk çağ1 sotid ttinörleli , Dolaşrm ve solunum sistemi muayenesi, Çocuklalda kardiyak tiftirümler, Konjenital katp hastalıktan,

Konjenital kalp hastalıktan, Çocuklarda kalp yetmezliği, Akut İomatizİıal ateş, Enfektif endokardit, Çocuktaıda tbc, Kistik fıbrozis,

çocuklaxda bahn muayenesi ve semiyoloji, İshaller ve oRs, Neonatal hepatit ve saİıh}r Beslenme, ma|nutriyon ve ma|abzorbsiyon sendlomlar!

Çocukluk çağl viIal hçatitleri, Riİets ve vitamin eksikliği, Büyitınenin değe endiilmesi, Kr§a boylu çocuğa yaklaşm GH eksikliği, Çocukluk

çağnda DM, Çocukluk çağ hipoglisemileri, Puberte ve pubelte bozuktuktan, Çocukluk çağı hipotiİoidi§i, Adİenal bez ha§talıtlan ve Cushing

sendromu, Hipofiz bezi hastalıklan, Adrenogenital sendromlar ve ambigus genitalia, Konjenital metaboliana hastalıklaıı , Glomerulonefıitler,

Neftotik sendrom ve proteinitiye yaklaşlm, İntrauterin gelişme geriliği, Febrit konvulziyonlar, Konjenital nöromüsktiler hastahklar_

YE, Çocukluk Çağı StreptokokÇoCUK

3l 3l
(EH): Semiyoloji ve Muayene, Asepsi, Antisepsi, Ateşli Hastaya Yaklaşım, Nazokomial enfeksiyonlar,

Kuduz, Bİucella, Leptospiroz, Tifo, Viral hemor4jik hastalıklar, Akciğer dışı tüberküloz ilaçlarl, sıtm4 HIV, İrıfluenz4 Riketsiyal hastal*lar,

Sçsis, septik şok, Akut gastİoenteritler, Besin zehirlenmesi, Kolera , Ensefalit ve meİüenjit.

ENFEKS HASTALIKLARI

6 6DERMATo Derinin Elementer deri Akut ve kronik dermatoz|araVe

18 18Leishmania, Gis Nematodlar-l, Gİs Nematodlaİ 2, Parazitozlaİda semptomdan teşhise, Toksoplazına gondii, Cyctic echinococosis, Trichomonas
Plasmodium ve Babesia, G protozoonlar 1, G Protozoonlar 2, Trypanosoma ve(P

90 90

Anemi ve slnıflandlrması, Demir mekanizması bozukluğu, Hemolitik anemi, Megaloblastik

anemi, Ikonik ha§tahk anemisi, Apalstik anemi ve Ki yetmezliği, Eritrositozlar, knfadenopatiler ve LMG 'ye yaklaşım, Erişkinlerde löserni ve

lenfomalar, Trombosit fonksiyon bozukluklan, Kanama diatezi ve yaklaşlm, Trombofililer, Trombositopeni, DIc, Kan ve kan ürünleİi tmnsfüzyonu,

Plazİıa hütİe diskazileri ve multiple myeloma, Diare ve konstipasyon, Malabzorbsiyon sendromları, lnflamatuar baIsak hastalıklan, KC

fonksiyon t€stleri, Akut viral hepatitler, Kronik viral hepatitler, Nonalkolik hepatotoksisite, safia kesesi ve safra yolu hastalıkları, Sarılık ve ayırıcı tanı, KC
sirozu ve asit, Paİazitozlarda semptomdan teşhise, Portal hipertansiyon, Metabolik ve otoimmiin Kc hastalıkları, KC ve pantreas tiimörleri,

Hepatik ensefalopati, Pankeatitleİ, Endokin sistem hastalıklarlnda semiyoloji ve muayene, Hipofiz hastalıklaıı, Tiroid bez fizyopatolojisi ve

hastalıkları, Tiroid hastalıkları, DM ve komplikasyonlaxı, DM ve komplikasyonlaİı, Paİatiriod hastahklan, Hipotalamus hipofiz siirrenal bez

fizyoloji ve hastalıkları, Cushing ve Adisson hastalıkları, Endokrin HTve feokromasitoma, Gonadal hastalıklar ve testleri, Renal

de böbrek, Glomerulonefritler, Nefrotik sendrom, Pyelonefritler, Hiperlipidemi ve obezite, Asit baz metabolizma

hastalıklar, ABY, KBY, İdrar muayenesi ve idrar değişiklikleri, SLE, FMF, Vaskülitler

Ç HASTALIKLARI : Hematopoez ve kemik iliği,

ukları ,

Tubulointerstisyel

HT

24 2 26HASTALIKLARI : SFT ve yorumu, KOAH, Astım bronşiale, Pulmoner emboli, Akciğer tüberkülozu, Pl AS,G
akc hastalıkları, bırakmave , Mesleki vekanserleri,

ıt 6 2 8Arter kanVE YON : Hemodinamik monitörizas YD lendirmesi.
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7 2 9: Kardiyolojik hastalıklarda radyolojik inceleme, SS hastal ıklarında görüntüleme, Meme kanseri taramasında radyoloji, Paranaza|RADYo
sinüs rad ikI(afa travmasına

5̂ JRADYo : Solunum ve sisteminde NT, Kemik si ve dansite

9 9AZ : KBB hastalıklarında tanı ve muayene,KULAK BURUN
bı.

26 4 30
: Semptomatolji ve muayene, Koroner arter hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp yetmez|ıği, Disritmiler, Temel EKG, Kapak

hastalıklan, Perikaİditleİ, Endokaıditler, Kardiyomiyopatilel, Pulmoner hiperansiyon, Peıiferik arter hastalrlıİan, Venöz sistem hastalıklan,
KARD o

Gebelik ve kal hastalıkları tümörleri

40 40
GİS endokrin tümörleri, KC kistik hastalıkları ve apseler, Herniler, Kolon ve rektum tümörleri, Safra kesesi hastalıkları,

plorisemptomatolojloj k Veülser bakterheliko AkutveVe Karın bo mua Pepti , karın,1,lgesi yeneSlSemptomato muayene,
ü Vest Galt Si kanamaları inceastalıklarıhCK mal ıklarıhastaliıeus ))GöR,Vet ıgn özefagusDiğer,apandisi

bo hastalıkları Tiro id hastalıklarına cerrahi

GENEL

barsak tümörleri,
Rektum ve Yanık.Meme hastalıkları, sıvı- elektrolit

Mide tümörleri , Akut

2| 21hastalıklan, Erkek cinsel fonksiyon ve bozuklukları, Erkek infertilitesi, Hematiiıik hastaya yaklaşım, Obstruktifiiropati, Miksiyon fizyolojisi ve

üliner inkontinans, Prostat hastal*lan ve kanserleri, Mesane tm ve hastalıkları, Böbrek tiimörlei, Üriner sistem taş hastahğ.

riner sistem enfeksiyonları, Testis fizyolojisi veriner sistem muayenesi semptomatolojisi, riner sistem konj enital anomalileri,

6 6oRToPE VE TRAVMA : kas iskelet sistemi kırıklar ve artrıt ve osteoVe

41 4I

Gebelikte matemal fızyolojik değişiklikler, Gebelikte sistemik hastalıklar, Ano.mal uterin kanamalan, Riskli gebelikler, Riskli gebeliler,

Gebelik ve hipertansif hastalıktar, Gebelik ve DM, Puerperium, Normal, müdahaleli ve operatif doğumlar,.Antenatal kanama , Asit baz

metabolizma bozuklukları, Çoğul gebelikle1 Kontrasepsiyon, Jinekolojik malign ve preınalign hastahklan, iıfertilite, Cinsel yolla bulaşan

hstal*lar, Seksüel gelişim bozukluklarl, Pelvik taban bozuklukları ve iirineı inkontinans, Rİı alloimmiinizasyon, Menapoz, Akut ve konik pelvik

reme fizyolojisi, Antenatal takip ,KADIN HASTALIKLARI VE UM : Jinekolojik öykü ve muayene, Obstetrik öykü ve muayene,

pelvik kitle

|2 |2: Ruhsal durum muayenesi ve semptomatoloji, Anksiyete ve Somatik Bozukluklar, Şizofreni ve Psikoz, Kognitif bozukluklar,PS
Du lık.bozuklukları, Ruhsaldurum bozuklukları,

6 6BE kanamalar Disk hernisi, B

12 l2: Nörolojik hastalıklarda semptomatolji ve muayene, Serebrovasküler bozukluklar, Başağrıları, Demiyelinizan hastalıklar, HareketN Ro
Demans, Nöromüsküler b ve kas hastalıkları, periferkhastal er ve motor nöron hastalıkları

l3 l3Z HASTALIKLARI : Dispne ve stridor, Pnömoniler, Göz fızyo|ojisi ve muayene, Kırma kusurları, Şaşılık, Göz yaşı sistemi ve
slnlr ve slnlr lu bozukluk Retina ve koroid hastalıklarıKırmızıhastalıkları , G

7 7TF],DA VE ASYON: Osteoartrit Romatoit Artri Ankilozan it, r omatizmal hastal ıkl ar
lı

ilk
30 6 36

Afet Planı, Yara bakımı ve sütür teknikleri, Temel yaşam desteği, Onkolojik ve hematolojik aciller, Gö

travmalı

A TIP: Felaket tıbbı, Hastane
HalkevreselVe lffi,EKG yVanÇ yaralanmalarda yarda akl Acilde lendiımesi, ı,yıldırım çarpmaSaştm, değerhastay y

acl P ikiatrikS llereac1ncBiliKarın h aşlmyakllffi,ilkzehirlenmelerde kapal hastavaaStava laşyakardrm,ym,yardı
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ÜSY Hastalıkları, Boyun kitleleri ve larenks CA, Vertigo ve meniere, Fasial

l
divertiküller,

tm ve SSS ttlm<lrleri.
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