
ANATOMİ DOKTORA/YÜKSEK LİSANS 

 PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

 

Program profili: 

Bu programa kayıt olan öğrencilere,  

• Anatomi alanında, gerek anatomik modeller ve gerek kadavra diseksiyon metodları 

kullanmak suretiyle insan vücudunu oluşturan doku ve organların yapıları ve işleyişi 

ilgili bilgiye ulaşma ve bilgi üretme becerisi göstermesini, ve bu bilgiyi klinikte 

kullanılmak üzere analiz edilebilecek verilere ulaşma ve yorumlama yetisine sahip 

olmasını,  

• Alanında hipotez kurma, proje planlama, yürütme ve sonuçlandırma,  

• Tıp eğitimine katkıda bulunma, Anatomi ile ilgili uluslararası çalışmalara katkıda 

bulunma,  

• Bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmasını ve  

• Anatomi ile ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmesini 

sağlamak üzere yapılandırılmıştır. 

Öğrenci kabul koşulları:  

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun 

olmak.  

• Yüksek Lisans Eğitimi İçin: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner 

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizyoterapi veya Biyoloji Bölümü lisans programını 

tamamlamış olmak.  

• Doktora Eğitimi İçin: Tıp Fakültesi mezunları veya Anatomi alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak.  

• Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan Temel Tıp Bilimleri kapsamındaki 

Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programını tamamlamış olmak (Enstitü 

tarafından hazırlık programı uygulanır).  

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

• Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 3 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES 

puanına sahip olma şartı aranmaktadır.  

• Doktora başvuruları için son 3 yıl içerisinde alınmış en az 60 ALES puanına sahip 

olma şartı aranmaktadır.  

• Temel Tıp Bilimlerinde Tıp Fakültesi mezunları ALES sınavının dışında, 50 puandan 

az olmamak koşulu ile Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından (TUS) alınmış Temel 

Tıp Puanı ile doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.  

• Yabancı uyruklu adaylar için ALES puan şartı aranmamaktadır.  

• Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 50 Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanına veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı 

Dil (YÖKDİL) sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana 

sahip olma şartı aranmaktadır.  



• Doktora başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 YDS veya YÖKDİL 

sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır.  

• Yabancı uyruklu adaylar için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili dışında Tezli Yüksek 

Lisans programları için 50, Doktora programları için 55 YDS veya YÖKDİL sınav 

puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı veya 

kendi anadili ve Türkçe dışında yabancı dilde eğitim veren bir lisans programından 

mezun olma şartı aranmaktadır.  

• Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.  

Önceki öğrenmelerin tanımlanması: 

• Formal ve informal eğitimler olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans 

programını tamamlamış olmak şartı aranmaktadır.  

• Yüksek Lisans Eğitimi İçin: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner 

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fizyoterapi veya Biyoloji Bölümü lisans programını 

tamamlamış olmak.  

• Doktora Eğitimi İçin, Tıp Fakültesi mezunları veya Anatomi alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde bulunan Temel Tıp 

Bilimleri kapsamındaki Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak (Enstitü tarafından hazırlık programı uygulanır).  

Üst derece programlarına geçiş:  

Tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir.  

Ölçme ve değerlendirme:  

• Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak,  

• (Geçme notu, genel olarak, ara sınavın (vize) %30'u, ödevlerin %20'si, yıl sonu 

sınavının (final) %50'si alınarak hesaplanır.) 

• Hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması,  

• Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak. 

• Doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır.  

Mezuniyet koşulları: 

• Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak.  

• Yüksek lisans eğitimi için, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır.  

• Doktora eğitimi için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır.  

İstihdam olanakları: 

• Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Anatomi’de Uzman 

unvanı kazanır. Ayrıca, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrenciler akademik kariyer 

yapma imkanına sahip olmaktadırlar. 

 



ANATOMY DOCTORATE / MASTER PROGRAM REQUIREMENTS 

 

Program profile: 

This program is designed for students with an undergraduate education in the field of anatomy 

to have basic knowledge and skills in the following areas: 

• Having the ability to reach information and produce information related to the 

structure and function of the tissues and organs that make up the human body 

• Share the knowledge with all areas of medicine 

• have the ability to reach measurable data in research laboratories using both 

anatomical models and cadaveric dissection methods and have the capacity to analyze and 

interprete this data for clinical use  

• producing hypothesis, execution, finalization in the field of this science 

• contribute to medical training  

• Contribute to international studies on anatomy  

• preparing scientific presentation and presenting it in the most appropriate form,  

• to learn basic statistical methods of anatomy. 

Student admission conditions: 

• To be in conformity with the Graduate School Education and Training Regulations of 

the University of Health Sciences. 

• For graduate education: To have completed the undergraduate program of Faculty of 

Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Pharmacy, 

Department of Physiotherapy or Biology.  

• For Ph.D. Education: Being a graduate of Medical Faculty or having an MA in 

Anatomy. Being graduated from Master's Program in the branches of Basic Medical 

Sciences within the scope of Health Sciences Institutes (preparation program is 

administered by the institute). 

Admission and Registration Requirements: 

• For graduate application with thesis: Having at least 55 ALES points taken in the last 

3 years.  

• For Ph.D. applicants: it is required to have at least 60 ALES points taken within the 

last 3 years.  

• For Basic Medical Sciences: Graduates of the Faculty of Medicine can also apply for 

the Ph.D. Programs with the Basic Medical Score from the Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Giriş Sınavı (TUS), (not less than 50 points). 

• ALES points are not required for foreign applicants 

• For master with theisis,  

• For graduate applicants: at least 50 points have to be obtained from the Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil 



(YÖKDİL) sınavı, within the last 5 years, or it is required to have an equivalent score 

accepted by ÖSYM. 

• In order to apply to thePh.D.: at least 55 YDS or YÖKDIL exam points taken within 

the last 5 years or an equivalent note accepted by OSYM is required. 

• For foreign nationals: To get a minimum score of 50 points for Master's programs and 

at least 55 points for doctoral programs or to have an equivalent score accepted by 

ÖSYM from YDS or YÖKDİL exam within the last 5 years, except Native language 

and Turkish.  

• To be successful in scientific evaluation and interview 

Identification of previous learning: 

As a formal and informal education, it is required to have completed 4 year undergraduate and 

/ or graduate degree program. 

For graduate education:  

To have completed the undergraduate program of Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, 

Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Pharmacy, Department of Physiotherapy or 

Biology.  

For Ph.D. Education:  

Being a graduate of Medical Faculty or having an MA in Anatomy. Being graduated from 

Master's Program in the branches of Basic Medical Sciences within the scope of Health 

Sciences Institutes (preparation program is administered by the institute). 

 Measurement and evaluation:  

• Successfully complete the courses taken throughout the program. 

• (Passing grade is calculated by taking 30% of the first examination, 20% of the 

homework, 50% of the final examination.) 

• For graduate education, the master's thesis must be found successful by the academic 

jury 

• For Ph.D. program: To be successful in PhD qualification examination.  

• The doctorate thesis must be found successful by the academic jury 

Graduation conditions: 

• Successfully complete the courses taken throughout the program. 

• For graduate education, the master's thesis must be found successful by the academic 

jury 

• For Ph.D. program: To be successful in PhD qualification examination. The student's 

thesis must be found successful by the academic jury 

Employment opportunities: 

• Students who have successfully completed their thesis graduate program gain the title 

of Expert in Anatomy.  

• In addition, students who have completed post-graduate studies have the opportunity 

to pursue an academic career. 


