
Değerl� L�sansüstü Öğrenc� Adayları, 

İç�nde bulunduğumuz pandem�n�n olağanüstü şartlarına b�rl�kte tanıklık etmektey�z. B�r

yandan ne kadar süreceğ� bel�rlenemeyen bu sıra dışı dönemde, hayatımızı mevcut

koşullarla göre sürdürmeye çalışırken d�ğer yandan da �şb�rl�ğ�n�n, dayanışmanın, esnek

olmanın, değ�ş�me uyum sağlamanın, çözüm odaklı olmanın ve �ç�nde bulunduğumuz

dünyaya sah�p çıkmanın ne denl� öneml� olduğunu beraberce yaşayarak görüyoruz. 

Yaşadığımız Cov�d-19 pandem� sürec�, “Sağlığı” hayatın merkez�ne yerleşt�rerek; sağlık

b�l�mler�ndek� �novat�f araştırmalara olan gereks�n�m� b�zlere b�r kez daha hatırlattı. S�z

değerl� gençlerden çözüm bekleyen pek çok sağlık sorununun oluşu da omuzlarınızdak�

yükün b�raz daha artmasına neden olmakta.

Başkent Ün�vers�tes�n�n gen�ş sağlık ağından güç alan Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü,

ülkem�zde olduğu g�b� uluslararası alanda da yer� ve saygınlığı olan b�r akadem�k yapıya

sah�pt�r. Enst�tüde, hastaları daha sağlıklı kılab�lmek �ç�n yen� ve daha �y� tedav�ler�n

araştırılması, yen� süreçler�n gel�şt�r�lmes�n� hedefleyen, sağlık b�l�mler� alanındak�

yen�l�kç� araştırmaları evrensel et�k kurallar çerçeves�nde gerçekleşt�ren akadem�k

kadro tarafından tasarlanmış; sorgulamayı öğreten, uygulamaya dönük, araştırma

odaklı ve b�l�msel gel�şmelere bağlı olarak yen�lenen d�nam�k b�r l�sansüstü eğ�t�m

ver�lmekted�r. 

Ülkem�zde Yüksek Öğret�m Kal�te Kurulu tarafından akred�te ed�len beş sağlık b�l�mler�

ens�tüsünden b�r� olan Enst�tümüzde halen  23 anab�l�m dalında 17 tezl�, 5 tezs�z yüksek

l�sans ve 17 doktora programında eğ�t�m sürdürülmekted�r. Güncel b�lg�lerle donanmış

ve alanlarında uzmanlaşmış mezunlar �se kamu, özel sektör veya akadem�de çalıştıkları

ortama kolaylıkla uyum sağlamalarına ek olarak yen�l�kler get�rerek fark yaratırlar.

Ülkem�z�n çağdaş meden�yetler sev�yes�ne ulaşmasının �y� yet�şm�ş, �y� eğ�t�ml� gençler

�le olacağına yürekten �nanan Başkent Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü; s�z değerl�

gençler�, yen� ufuklar açab�lmek, rut�n ve alışılagelm�ş düşünceler�n dışında, yaratıcı ve

yen�l�kç� f�k�rler üreteb�lmek �ç�n ufkunuzu gen�şleterek kar�yer�n�z� beraberce

gel�şt�rmeye davet etmekted�r.

Detaylı b�lg� almak, 2022-2023 akadem�k yılı  güz dönem� �ç�n açılan kontenjanlar ve

başvuru koşulları �ç�n Başkent Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsü web sayfasını

�nceleyeb�l�r, aklınıza takılan sorular �ç�n �lg�l� anab�l�m dalı başkanlıklarına veya enst�tü

yetk�ler�ne eposta /telefon yolu �le temasa geçeb�l�rs�n�z. 

Prof. Dr. F. Belg�n ATAÇ

      Enst�tü Müdürü


