
 

 

 

 

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÜKSEK LİSANS PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

 

Program hakkında: 

 

 Anabilim Dalımız 2017’te kurulmuş olup, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Anabilim Dalı ismiyle hizmet vermektedir. Lisans eğitiminin yanı 

sıra, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak açılan "Tezli Yüksek 

Lisans" eğitim programları yürütülmektedir. GETAT yüksek lisans programının eğitim dili, 

Türkçe’dir.  

 

Program Profili:  

 

Bu programa kayıt olan öğrencilere, güncel ulusal ve uluslararası bilgiler ışığında, ileri Geleneksel 

ve Tamamlayıcı Tıp tedavi ve uygulamaları bilgilerine sahip olma ve güncel gelişmeleri takip etme, 

bu bilgiyi klinikte kullanılmak üzere analiz edilebilecek verilere ulaşma ve yorumlama yetisine 

sahip olmasını, eğitimi alan öğrenci, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, özgün 

araştırma planlayacak ve yapabilecek klinik ve bilimsel donanıma sahip olarak yetiştirilir. Tıp 

eğitimine katkıda bulunma, GETAT ile ilgili uluslararası çalışmalara katkıda bulunma,  

 

Program Yetkilileri:  

 

GETAT Anabilim başkanı: Doç. Dr. Mağfiret Abduveli 

Alınacak Derece:  

Yüksek Lisans  Derecesi 

Öğrenci kabul koşulları:  

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Eczacılık Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü lisans programını tamamlamış olmak.  

 

 



 

 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

 

Tezli Yüksek Lisans başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 ALES puanına sahip olma 

şartı, 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. 

 

Üst Kademeye Geçiş:  

 

Yüksek lisans programının başarıyla tamamlayanlar, doktora programına devam edebilir.  

 

Mezuniyet koşulları: 

 

Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak.  

Dördüncü yarıyıl sonunda yeterlilik sınavında başarılı olmak. 

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

bulunması şartı aranmaktadır.  

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması: 

 

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir 

öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır; 

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin 

akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir. 

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, Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp, Eczacılık Fakültesi, Biyoloji Bölümü lisans programını tamamlamış olmak. 

 

Yeterlilik koşulları ve kuralları: 

 

Programı tamamlayabilmek için; her yarıyılda 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam en az 120 

AKTS alınmalıdır. 

Alınan derslerin % 25'i bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerden olmalıdır. 



Alınan tüm derslerden başarılı olunması gereklidir. 

 

 

 

 

Bitirme sınavında başarılı sayılabilmek için teorik ve pratik sınav ortalamasının en 70 ve üzeri 

olması gerekmektedir. 

 

Sınavda başarılı olan öğrencinin, danışman öğretim üyesi yönetiminde Yüksek Lisans tezi 

hazırlaması ve mezun sayılması için bu tezin jüri tarafından kabulü gerekmektedir. 

 

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 şartı      

aranmaktadır.  

 

Mezuniyet koşulları: 

    

-Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak. 

        

 -Yüksek lisans eğitimi için, yüksek lisans yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri     

   tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

 

  İstihdam olanakları: 

   

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler hastanelerin yanı sıra         

üniversite hastanelerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uzmanı olarak çalışırlar ya da  devlet ve 

vakıf üniversitelerinde akademisyen yada araştırmacı,  eğitim ve araştırma kurumlarında, araştırma 

laboratuvar olarak devam ederler.  

 

 

 


