
PROGRAM HAKKINDA
Biyomühendislik bölümü, insan sağlığını koruma, geliştirme ve 
çevresel sürdürülebilirliği ilerletme yönünde topluma hizmet 
etmek, ulusal ve uluslararası platformda tanınan bir bölüm 
olma amacını taşımaktadır. Temel bilimler ve mühendislik 
prensiplerini birleştirmek yoluyla; yeni bilimsel buluşlar yapmak, 
biyomedikal teknolojiler üretmek, çevresel kirlilik problemlerini 
çözme amacıyla yeni teknolojiler geliştirmek, ulusal ve uluslara-
rası düzeyde tanınan eğitim-öğretim vermek ve toplumun 
refahına katkıda bulunan etkin bir bölüm olmak en önemli 
hedeflerimizdir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendis-
lik Bölümü 2018 yılı Eylül ayında eğitim hayatına başlamıştır. 
Eğitim dili Türkçe’dir. 

Misyonumuz
Gerek lisans ve gerekse lisansüstü eğitimimizde öğrencilerimi-
ze özgür bir öğrenme atmosferi sunmak, kendisini gerek sözel 
ve gerekse yazılı olarak ifade edebilecek, kendine güvenen, 
iletişim becerisi yüksek, ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen 
öğrenciler yetiştirmek, lisans ve lisansüstü eğitiminde laboratu-
var ve proje çalışmalarına ağırlık vermek suretiyle, yaşayarak ve 
yaparak öğrenmeyi benimsemek, lisansüstü eğitimde her tez 
çalışmasının bir proje bünyesinde desteklenmesini amaçla-
mak, hem araştırma hem de eğitim faaliyetlerimizde sanayi ve 
kamu ile işbirliğini sürekli arttırmak, mezunlarımızın meslekleriy-
le ilgili karşılaşacakları sorunların çözümünde yaratıcı fikir 
geliştirmeleri için yeterli teknik ve bilimsel  eğitim almalarını 
sağlamak, gerek eğitim ve gerekse araştırma çalışmalarımızda 
çevreye ve topluma duyarlı olmak, laboratuvar çalışmalarında 
güvenliği de ön planda tutmak, çeşitli disiplinler arası lisansüstü 
programlar ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini çeşitlendirmek.
 
Vizyonumuz
Lisans ve lisansüstü seviyede disiplinler arası eğitim ve araştır-
mayı benimseyerek biyomühendisliğin çok farklı alanlarında 
liderlik görevini üstlenebilecek mezunlar yetiştirmektir. Ayrıca; 
lisans ve lisans üstü düzeyde; bilim, teknoloji ve mühendislik 
alanlarında vereceği disiplinler arası eğitimle öğrencilerimize en 
iyi deneyimi sunmak, biyomühendislik alanında yeni bilgiler 
üretmek ve yenilikçi teknolojiler geliştirerek ülkemizin ve 
toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak, disiplinler arası bir 
bölüm olarak biyomühendislik alanında ilgi çekici çeşitli araştır-
ma faaliyetleri yapmakla birlikte; çevre ve endüstriyel biyotek-
noloji, protein mühendisliği, biyopolimerler ve sistem biyolojisi 
alanlarında uzmanlaşmak ve ülkemizin bu yöndeki araştırma 
ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve deneyimi oluşturmaktır.

Değerlerimiz

● Çevreye ve topluma duyarlı,
● Mesleki etik, saygı ve adalet,
● Yenilikçilik ve girişimcilik,
● Özgür düşünme atmosferi,
● Şeffaflık ve bireye saygı.

Neden İstanbul Medeniyet Üniversitesi?

● Merkezi konumda, kolay ulaşılabilen yerleşke
● Güçlü, farklı disiplinlerden gelen, uluslararası tecrübeye sahip 
dinamik akademik kadro
● Yüksek öğrenci-öğretim üyesi etkileşimi
● Rektörlük bursları ve özel burslar
● 1 milyon cilt kitap kapasiteli merkez kütüphane
● Sosyal ve kültürel etkinlikler

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ? 
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AKADEMİK KADROMUZ

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

KARİYER İMKANLARI BAŞARILARIMIZNeden Biyomühendislik?

Biyomühendislik araştırmaları ve ürünleri, önemi her geçen gün 
artan ve değerlenen konular içermektedir. Bunlardan bazılarına 
değinecek olursak:

● Mühendislik yöntemleriyle doğal ya da modifiye edilmiş 
organizmalarla kimyasal ürün, enerji ve ilaç üretimine katkılar 
sunmak
● Mikroorganizmaları kullanarak çevresel problemlerin çözümü
● Biyomolekül modelleme ve ilaç tasarımı
● Genetik mühendisliği, hücre ve doku mühendisliği
● Biyomateryal geliştirme
● Araştırma stratejilerinin belirlenmesinde özellikle sanayi ve 
kamu kurumlarının ihtiyaçları göz önüne alınması ve ortak 
projelerin geliştirilmesi

Neler Yapıyoruz?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu, Mede-
niyet Mühendisleri gibi öğrenci grupları vasıtasıyla alanında 
tanınmış isimler ve bölümümüz öğretim üyeleri katkılarıyla 
düzenli olarak seminer ve söyleşiler, teknik geziler gerçekleşti-
rilmektedir.

Düzenlenen Etkinlikliklere Örnekler

● Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ece ACUNER'in 
danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencimiz, The Protein 
Society 35. Yıldönümü Sempozyumunda, 35. Yıldönümü 
Ödülü'nü kazanan genç bilim insanlarından biri olmuştur.

● Bölüm başkanımız Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA, Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin Olurları ile 1.Su 
Şurası çalışma gruplarından Su Verimliliği Grubuna Asil Üye 
olarak görevlendirilmiştir.

● Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ece ACUNER'in yeni yayını 
Biophysical Journal dergisinin yeni sayısının (Biophysical 
Journal’s March 2) kapak çalışması olmuştur.

● Ar. Gör. Dr. İsmail Ağır’a ait iki patent, Avrupa Patent Ofisi 
(EPO) tescili almıştır.

● Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Işık ÇOBAN’ın bir patenti tescil almıştır.

● Bölümümüz öğretim üyelerinin yürütücü ve araştırmacı 
olarak kazandırdıkları çok sayıda TÜBİTAK, TÜSEB ve TAGEM 
gibi destekli araştırma projesi vardır.

Dünyanın seçkin üniversiteleri ile Erasmus başta olmak üzere, 
uluslarası öğrenci değişim programları kapsamında anlaşma-
larımız mevcut olup, yeni anlaşmaların yapılması anlamında 
güncel olarak yeni imkanlar üretilmektedir. 

Tıp, enerji, tarım, çevre ve gıda sektörleri, hastane ve klinikler, 
ilaç, aşı, tanı kitleri, biyopolimer, protez, biyoenerji, biyokimy-
asal madde ve gıda üretimi yapan kuruluşlar, biyolojik su 
arıtması yapan ve organik katı atıklarının değerlendirilmesini 
sağlayan firmalar, genetik tanı ve tedavi merkezleri, ve AR&GE 
laboratuvarları, üniversiteler.

Bölümümüzde 3 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 
öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 
Bölümümüz sadece Biyomühendislik ana bilim dalından 
oluşmaktadır.

Öğretim Üyeleri:

● Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
● Prof. Dr. Özgür AKTAŞ
● Prof. Dr. Fulya ÖZDİL
● Doç. Dr. Zeynep ELİBOL ÇAKMAK
● Dr. Öğr. Üyesi Işık ÇOBAN
● Dr. Öğr. Üyesi Saliha Ece ACUNER
● Dr. Öğr. Üyesi Senem TEKSOY BAŞARAN
● Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Erkan KARABEKMEZ

Öğretim Görevlisi:

● Öğr. Gör. Dr. Ahmet Erkan UMAN

Araştırma Görevlileri:

● Arş. Gör. Dr. Songül YAŞAR YILDIZ
● Arş. Gör. Dr. İsmail AĞIR

NEREDEYİZ? 
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