
MOLEKÜLER KANSER TIBBI  DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

 

Program Profili:  

Moleküler Kanser Tıbbı Doktora Programına kayıt olan öğrencilere, Kanserin moleküler 

yapısının, oluşum ve yayılım yolaklarının, konakçı ve kanser immun sisteminin detaylı bir 

şekilde öğrenilebimesi için, özellikle moleküler hücre biyolojisi ve kanserin  moleküler 

mekanizmaları ile ilgili bilgiye ulaşma ve bilgi üretme becerisi gösteren, elde ettiği bilgiyi 

tıbbın tüm alanları ile paylaşan, gerek moleküler ve gerek sitogenetik metodlar kullanmak 

suretiyle hem araştırma laboratuvarlarındaki işlemler hem de bu laboratuvarlarda 

ölçümlenebilen ve klinikte kullanılmak üzere analiz edilebilecek verilere ulaşma ve 

yorumlama yetisine sahip, alanında hipotez kurma, proje planlama, yürütme ve 

sonuçlandırma, rutin uygulamalara katkıda bulunma, hücre kültürünün temel özelliklerini ve 

uygulama alanlarını öğrenme, Moleküler Kanser Biyolojisi, İmmunolojisi  ve Genetik ile ilgili 

uluslararası çalışmalara katkıda bulunma, bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde 

sunma becerisini kazanmasını,  Moleküler kanser Biyolojisi, İmmünoloji  ile ilgili temel 

istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmesini Moleküler Kanser Tıbbı alanında 

lisansüstü eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır. 

 

Öğrenci kabul koşulları 

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak.  

 

Doktora Eğitimi İçin:    

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji Cerrahisi, 

Gastroenteroloji, Medikal Onkoloji, Cerrahi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji 

branşlarında uzman  olmak. 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato 

tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak. Temel Tıp Bilimlerinde, Tıp Fakültesi 

mezunları, ALES sınavının dışında, 50 puandan az olmamak koşulu ile Enstitü Yönetim 

Kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından 

alınmış Temel Tıp Puanı ile doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Temel Tıp 

Puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde 

edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile 

çarpılarak toplanması ile elde edilir.   Merkezi yabancı dil sınavından Enstitü Yönetim Kurulu 

önerisi Senato kararı ile 55 puandan az olmamak koşuluyla belirlenen Yabancı Dil Asgari 

Taban Puanına veya ÖSYMYönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası 



yabancı dil sınavlarından muadil puana sahip olmak. Lisans diplomasıyla doktora 

programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından 

belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya 

muadili bir puana sahip olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında 55 puandan 

az olmamak üzere İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Senato tarafından 

belirlenen YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen benzeri dil sınavlarının birinden 

asgari puana sahip olmak Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi, Senatonun 

kabul ettiği sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.  

- Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak. 

 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması:  

Doktora Eğitimi İçin,  

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji Cerrahisi, 

Gastroenteroloji, Medikal Onkoloji, Cerrahi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji 

branşlarında uzman  olmak. 

 

Üst derece programlarına geçiş: 

Kabul koşullarında bahsedilen uzmanlık alanlara sahip bireylere doktora eğitimi 

verilmektedir. 

 

Ölçme ve değerlendirme:   

 Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize%30, ödev%20.) yıl sonu değerlendirmelerinin 

(final%50) hesaplanarak, program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, 

hazırlanacak doktora yeterlilik ve doktora tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması 

şartı aranmaktadır. 

 

Mezuniyet koşulları: 

- Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak. 

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

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

 

İstihdam olanakları: 

Moleküler Kanser Tıbbı Doktora programlarını tamamlayan adaylar çoğunlukla uzman hekim 

olarak kurumlarda çalışmaktadırlar. Mezunlar moleküler düzeyden başlayan kanser 

çalışmalarını artırarak bilgi paylaşımının sinerjisindende faydalanarak, literatüre yön 

verebilecek, patent çalışmaları yapabilecek bilim insanı havuzu oluşturacaktır. Tüm organ ve 



sistemlerin kanser vakalarında dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir oransallık mevcuttur, 

Bu doktara programının hedefleri ve yetiştirilen insan gücünün oluşturacağı katma değer 

toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için önemli kazançlar sağlayacaktır. Mezunlar Doktoranın 

verdiği donanım ve vizyonla Akademik yapılarda kendilerine daha kolay yer bulacak, Kanser 

tedavisi ve çalışmalarının birlikte yürütüleceği kurum ve enstitüler içinde insan kaynağı 

olacaklardır. 

 

MOLECULAR CANCER MEDICINE DOCTORAL PROGRAM REQUIREMENTS 

Program profile 

Molecular cancer medicine doctoral program has been structured for students who will learn 

the molecular basics of cancer, host and cancer immune system details, molecular cell biology 

and mechanisms and product science and knowledge with the given lessons by using the 

molecular and cytogenetic methods in the investigation laboratories. The doctoral students 

will also have the ability of interpretation the given data and hypothesize, basic statistical 

analysis, academic presentation, product and manage projects and publish original 

international articles in their field.   

Student acceptance conditions 

To be in conformity with the undergraduate education and training regulations of the 

University of Health Sciences.(S.B.Ü) 

For Doctoral Education: 

To be graduated from medical school and for the specialist as follows:  General surgeon, 

Internal medicine, Gastroenterological surgery, Gastroenterology, Medical oncology, 

Oncology surgery, Radiation oncology, Pathology. 

Admissions requirements: 

To have a point that will be greater than the designated prelim by the senate committee which 

is at least 55 ALES points from the admitted program. Basic medicine sciences and medical 

school graduates can make an application by their TUS points, other than ALES, which is not 

less than 50 points with the institute of director and senate council.    Basic medicine point is 

calculated as follows: The sum of  basic medicine sciences Test-1 standart point x 0,7 and 

Clinical medicine sciences standart point x 0,3. To have a language point which is not less 

than 55 from the proposal of institute director council central foreign language test or from the 

international foreign language tests which is made by OSYM  that is equivalent to the each 

other. To have a point at least 3 from 4 or equivalent from the undergraduate degree and at 

least 80 points from ALES that will be designated by the Senate council for the students who 

will appreciate by their baccalaureate. Foreign students must have at least 55 points other than 

their native language from one of English, French or german language which will be 

designated by the senate and equivalence with YDS and OSYM language tests.  

- To be successful in the scientific and verbal interview. 

Identifying the previous knowledge: 



For doctoral education, 

To be graduated from medical school and for the specialist as follows:  General surgeon, 

Internal medicine, Gastroenterological surgery, Gastroenterology, Medical oncology, 

Oncology surgery, Radiation oncology, Pathology. 

Attendance to the superior degree programs:  

The doctoral program can be given to the individuals who fulfill the criteria mentioned above.  

Assessment and evaluation:  

30% of term examination, 20% of tasks and %50 of final exam is calculated, to succeed all 

the lessons during programs and acceptance of doctoral thesis to be successful by the 

academic jury 

Graduation requirements: 

-  To succeed all the lessons during programs 

-  Acceptance of doctoral thesis to be successful and sufficiency by the academic jury for the 

doctoral education. 

Employment facilities: 

The candidates who complete the molecular cancer medicine doctoral program are 

exclusively work as specialists in their institute. The graduates can have the opportunity to 

make works about cancers that is linked to the molecular basics which would influence the 

literature and product patent by this way. As the growing numbers of cancer patients 

escalating whole around the world and our country, this doctoral program will add absolute 

benefits to the public health and government economy. Graduates will also be able to find 

suitable jobs for themselves in their academic career where the cancer research and treatment 

investigations are conducted together. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


