
Sinir Bilimi Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Sinirbilim Anabilim Dalı 2017 yılında YÖK onayı ile lisansüstü programa başlamıştır. Bu multidisipliner 
programın amacı sinirbilim hakkında genel bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel 
gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program zorunlu dersler 
ile birlikte sinirbilimde farklı konulara değinen seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer Anabilim Dalı ve 
enstitülerden de ders seçebilirler. Eğitim dili Türkçe’dir. Eğitimin ve tez döneminin önemli bir kısmı Nörolojik 
Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilir.  Öğrencileri moleküler düzeyden davranışa 
kadar sinir sisteminin işleyiş mekanizmaları hakkında temel bilgilerle donatarak bu alandaki süregelen 
araştırmaları anlayabilmek ve bunlarda görev alabilmek için gerekli alt yapıyı kazandırmaktır. 

 

Kazanılan Derece 

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sinirbilim alanında yüksek 
lisans derecesine sahip olur. 

 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Yüksek Lisans ( EQF-LLL:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey) 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan 
derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak, konusuyla ilgili bir alanda 
hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Tıp Fakültesi, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Veteriner Hekimlik, Psikoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, 
Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği ve Dilbilim 
bölümlerinden lisans diploması almış olmak.  ALES sayısal/eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan almış 
olmak Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği 
olan yabancı dil sınavlarından Senato tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak. 

Başvurular İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.  

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Sinirbilim yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden 
belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin 
onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilir. 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün belirlediği esaslara göre uygulanır. 



 

 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı 

Mezuniyet Koşulları 

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler nörofizyoloji ve sinirbilimde kullanılan deneysel yöntemler 
üzerinde uzmanlaşırlar. Akademik uzmanlaşmada ilk adım sayılabilecek olan yüksek lisans sonrası öğrenciler 
ilgili dallarda doktora çalışmalarına başvurabilecekler ve akademik kadrolara yerleşebileceklerdir. 

 

Bir Üst Dereceye Geçiş 

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL 
vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim 
dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim 
görebilirler. 

 


