
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği  

Tezli Yüksek Lisans Programı 

Kazanılan Derece 

Bilim Uzmanı (MSc) 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Programdan başarılı öğrenciler Bilim Uzmanı (Master of Science) derecesine sahip olurlar. Eğitim seviyesi ECTS sistemine göre 3. 
Derece (third cylce) kabul edilmektedir. 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencinin Bilim Uzmanı unvanını kazanabilmesi için aldıkları derslerden 100 üzerinden 70 puanı (Harf sistemi ile CC) alarak 
geçmeleri ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Geçmeleri gereken derslerin kredisi iki dönemde toplam 60’ın, 
programı bitirme öncesinde toplam 120’nin altında kalmamalıdır.  

Kayıt Kabul Koşulları   

Yaşam Bilimleri ile ilgili en az dört yıl eğitim veren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi 

ve ilgili Mühendislik Fakültelerinde yer alan, Tıp, Diş Hekimliği, Moleküler Biyoloji, Biyoloji, Genetik, Tıbbi Biyoloji, Kimya 

Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Aynı 

zamanda YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı kurumlardan en az lisans mezunları (undergraduate) programa 

başvurabilecektir. Seçilecek öğrencilerin kalifikasyonunu arttırma amacıyla ek başvuru ve kabul kriterleri Anabilim Dalı kurulunca 

belirlenebilir. Adaylardan iki adet tavsiye mektubu ve geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini ve bilime ve bilimsel gelişmelere bakış 

açılarını yansıtan bir amaç mektubu istenecektir. 

 Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Daha önce yurt içinde veya YÖK tarafından tanınırlığı olan yurtdışı kurumlardaki benzer programlardan Yüksek Lisans veya Doktora 
düzeyinde ders almış öğrenciler, transkriptleri ve başarı ile tamamladıkları derslerin içerikleri ile enstitüye başvurdukları takdirde 
derslerden muafiyet için değerlendirmeye alınır ve komisyon kararına göre eşleşen derslerden muaf sayılabilirler.  

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ara sınav (vize) ve dönem sonu finali şeklinde yapılmaktadır. Uygulamalı derslerde ek olarak öğrencinin laboratuvardaki 
çalışmaları da değerlendirmeye alınmaktadır. Sınavlar yazılı olabileceği gibi, belirlenen ders konularının öğrenciler tarafından 
sunulması şeklinde de olabilir. Uygulamalı derslerde ölçüm öğrencinin konuya teorik hakimiyetine ek olarak ilgili laboratuvar 
uygulamalarını yerine getirmekteki başarısı da değerlendirme kriterleri arasındadır.  

Öğretim Şekli 

Öğretim şekli yüz yüze ve uygulamalı eğitim şeklindedir.  

 

Mezuniyet Koşulları 

Ders kredileri Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uyumlu olarak belirlemiştir. Bu bağlamda öğrencilerin ders dönemlerini 
tamamlayarak tez aşamasına geçebilmesi için her dönem en az 30 olmak üzere toplamda en az 60 AKTS kredisine sahip derslerden 
başarılı olmaları gerekmektedir.  Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler iki dönemlik tez aşamasına geçmeye hak 
kazanırlar. Tez döneminde öğrencinin alanında belirlenen özgün bir konuda araştırma ve laboratuvar çalışmaları yapması ve 
çalışmalarını jüri önünde sunarak başarılı olması gerekmektedir.  

Ders ve tez dönemlerinde yeterli kredinin toplanamaması, tez çalışmalarının tamamlanmaması veya öğrencinin yazılı talebi ve 
Anabilim dalı kararı ile toplam program süresi 6 dönemi geçmemek kaydıyla ders veya tez süreleri iki dönem uzatılabilir.  



 

 

Öğrenciler programdan daha fazla yararlanabilmek adına gerek normal sürede gerekse uzatma dönemlerinde, bir dönemde 45 
AKTS kredisine kadar ders alabilir.  

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Program mezunları, kendi meslekleri ve program sütresince uzmanlaştıkları alt alanlara göre, kök hücreler ve kök hücrelerin 
kullanıldığı Doku Mühendisliği alanları başta olmak üzere, hücre kültürü teknikleri, çeşitli moleküler biyolojik teknikler, steril teknik, 
çeşitli laboratuvar uygulamaları, scaffold ve polimerler konusunda deneyim sahibi olurlar. Bu deneyimlerini sağlık sektöründe, kişiye 
özgü tedavi, kök hücre ve hücresel terapiler gibi doğrudan ilişkili alanlarda kullanabilecekleri gibi, ilaç geliştirme tesisleri, GMP 
laboratuvarları, hastaneler, klinikler, kordon kanı bankaları, kimya ve laboratuvarları, polimer üretim tesisleri, moleküler biyoloji 
laboratuvarları gibi farklı branşlardaki laboratuvarlarda da istihdam edilme olanağına sahip olabilirler.  

Bir üst Dereceye Geçiş 

Ders ve tez dönemlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler gerek aynı alanda gerekse kabul edilecekleri farklı alanlarda 
doktora eğitimine başlama hakkı kazanırlar.  


