
PROGRAM HAKKINDA
Bölümümüz 2015-2016 güz dönemi itibari ile lisans eğitim-öğ-
retimine başlamıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 
olarak ilgi alanlarımız tanı ve tedavi moleküllerinin geliştirilmesi, 
bitkisel sistemde enerji üretilmesi, kanser biyolojisi, hücre 
fonksiyonları ve bölünmesi, hastalık oluşmasında rol alan 
moleküler yapıları ve prosesleri araştırmaktır. Toplumun ihtiyaç-
larını karşılama ve problemlere çözüm bulma hedefli eğitim ve 
araştırma planımız; moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, 
biyokimya, yapısal biyoloji, biyoinformatik, kanser biyolojisi, 
immünoloji, mikrobiyoloji, genomik ve proteomik gibi konuları 
kapsayan geniş bir disiplin yelpazesine sahiptir. 

Bölümümüzde verdiğimiz teorik ve laboratuvar dersler ile 
öğrencilerimizin hücre biyolojisi, mikrobiyoloji, genetik, insan 
fizyolojisi, biyoistatistik, moleküler biyoloji, biyokimya, biyoinfor-
matik, bitki moleküler yapısı ve biyokimyası, biyoteknoloji, 
kanser biyolojisi, rekombinant DNA teknolojisi, immünoloji, 
yapısal biyoloji, nörodejeneratif hastalıklar gibi çok çeşitli 
alanlarda deneyim kazanmasını amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Ar-Ge altyapısını geliştirmek, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek 
ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirebilecek bilim insanları için 
elverişli bir ortam oluşturmak,

Lisans seviyesinde modern bir teorik ders ve uygulamalı labora-
tuvar programı ile nitelikli ve kaliteli bir eğitim sağlayabilmek,

Toplum ile bilim insanları arasında köprü oluşturmak, bilimin ve 
bilimsel araştırmaların önemini halka anlatabilmek.

Vizyonumuz

Lisans ve lisansüstü seviyesinde dünya standartlarında eğitim 
ve araştırma olanakları sağlayarak yaşam bilimleri alanında 
karşılaşılan problemlere çözüm üreten yeni nesil bilim insanları-
nı ülkemize ve dünyaya kazandırmak,

Dünya standartlarında etkin ve verimli olarak Ar-Ge çalışmaları 
gerçekleştirmek ve literatüre katkı sağlamak.

• Hayatı moleküler düzeyde keşfedin. Biyolojik moleküllerin 
dinamik bağlantıları yaşamı mümkün kılar ve moleküler 
biyologlara hücrelerin sırlarını keşfetme imkanı verir.

• Farklı disiplinlerle geniş bir yelpazede çalışın. Moleküler 
biyologlar, yalnızca temel ilkeleri derinlemesine anlamakla 
kalmaz, aynı zamanda biyoloji, kimya, biyoteknoloji, biyokimya 
ve tıp gibi çok çeşitli alanlarda başarılı problem çözücüler 
olmak üzere geniş kapsamda beceri ve deneyim kazanırlar.

• Toplumsal sorunlara çözüm üretin. Araştırmacıları en çok 
motive eden şey, toplum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
olmaktır. Moleküler biyologlar, enerji, sürdürülebilirlik ve insan 
sağlığı gibi büyük toplumsal sorunları çözmeye yönelik 
çalışmalarda aktif rol oynarlar.

• İş birlikleriyle yurtdışı Ar-Ge faaliyetlerinde yer alın. Moleküler 
biyoloji ve genetik, dünyanın her yerindeki araştırma merkezle-
riyle işbirliğine dayalı bir bilim alanıdır ve öğrencilerin çalışmala-
rını evrensel çerçevede sürdürebilmelerini sağlar. 

Bölümümüzde 2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 4 
araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde 
Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Moleküler Mikrobi-
yoloji olmak üzere 4 ana bilim dalı mevcuttur.

Öğretim Üyeleri 
• Prof. Dr. Turgay ÇAKMAK
• Prof. Dr. Nihat DİLSİZ
• Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI
• Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan DEMİR
• Dr. Öğr. Üyesi Filiz KISAAYAK ÇOLLAK
• Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDIN
• Dr. Öğr. Üyesi Elif KUBAT ÖKTEM

Araştırma Görevlileri 
• Arş. Gör. Fatma SAĞIR
• Arş. Gör. Aliye BULUT
• Arş. Gör. Ece SELÇUK ŞAHİN
• Arş. Gör. Özge TATLI
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BAŞARILARIMIZ

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

Neler Yapıyoruz?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Öğrenci Topluluğu tarafından her yıl alanında uzman bilim 
insanı hocalarımızın katılımı ve katkılarıyla bilimsel “IMUGEN 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Kongresi” düzenlenmektedir.

Ayrıca düzenli olarak, özellikle ülke ve dünya gündemini 
yakından ilgilendiren çevre, sağlık, ilaç ve enerji gibi alanlarda 
biyolojik/ biyoteknolojik sorunlar, bunların tespiti ve çözümleri-
ne yönelik seminer ve söyleşiler bölümümüz öğretim üyeleri ve 
öğrencilerinin iş birliği ve katkılarıyla düzenli olarak gerçekleşti-
rilmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans 
Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz;

• Moleküler biyoloji ve genetikte daha fazla bilgi ve deneyim 
kazandıkça, bilgilerini gerçek toplumsal problemlere uygula-
mak için eleştirel analiz, deneysel tasarım ve kurulum becerile-
rinin yanı sıra laboratuvarda moleküler biyolojiyi incelemek için 
kullanılan enstrümental yöntemler konusunda "uygulamalı" 
deneyim edinir.
• Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz arasındaki dinamik 
bağlantı ve güçlü iletişim sayesinde öğrencilerimiz ekip 
çalışmalarında yer alarak iş etiği ve bilimsel etiğe uygun davran-
ma, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve planlama becerisi 
kazanır.
• Üniversiteler barındırdığı genç ve yaratıcı zihinlerle keşif ve 
yeniliğin lokomotifidir. Öğrencilerimiz, bölümümüzün bilimsel 
düşünce odaklı eğitimi sayesinde yaratıcı düşünce, bilimsel 
merak ve yeni uygulamalar keşfetme gibi yönlerden kendilerini 
geliştirme olanağına sahip olur.

• Prof. Dr. Turgay ÇAKMAK, TÜBİTAK KUTUP-1001 çağrısı 
kapsamında desteklenen “Horseshoe adasının kıyısal mikroalg 
ve siyanobakteri çeşitliliğinin belirlenmesi, kültür koleksiyonu 
oluşturulması ve kültüre alınan türlerin genel biyoteknolojik 
özelliklerinin değerlendirilmesi” isimli araştırma projesi ile IV. 
Ulusal Antarktik Bilim Seferine (TAE-IV) katılmıştır. Çeşitli 
üniversitelerden birçok bilim insanını buluşturan 4. Ulusal 
Antarktika Bilim Seferi; TRT Belgesel ve TRT World kanalların-
da "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" ve  "Antarctica 
Diaries: A Trip to the End of the World" başlıklı belgesel olarak 
yayınlanmıştır.
• Dr. Öğr. Üyesi Cihan Aydın’ın sirkadyen ritim ve Tip 2 diyabet 
ile ilişkili TÜBİTAK 1003, 3501 ve 3001 kapsamında destekle-
nen ve yürürlükte olan üç ayrı projesi bulunmaktadır.
• Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı’nın araştırmacı olarak yer 
aldığı Huntington Hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere 
biyoteknolojik ilaç etken maddesi formülasyonu ile ilişkili 
TÜBİTAK 1001 projesi devam etmektedir.
• Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Demir’e ait, prostat kanserinde 
biyobelirteçler ile ilişkili olan TÜBİTAK 3001 programı kapsa-
mında desteklenen projesi tamamlanmıştır. 
• Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kısaayak Çollak’a ait olan ve TÜBİTAK 
3501 programı kapsamında desteklenen, Prostat kanserinde 
Hippo sinyal iletim yolağının rolü ile ilişkili projesi tamamlanmış-
tır.

Bölümümüzün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden üniversitelerle 
Uluslararası Değişim anlaşması mevcuttur.

Anlaşmalı üniversiteler;
 
• University of Crete, Yunanistan
• Universidade de Coimbra, Portekiz
• Polytechnic Institute of Bragança, Portekiz
• University of Nyiregyhaza, Macaristan
• The University of Szczecin, Polonya
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• Öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca yer aldıkları ve tamamla-
dıkları projelerle yalnızca özgür düşünce ve zaman yönetimi 
becerisi değil, aynı zamanda etkili sunum yapma, liderlik ve 
yöneticilik becerileri de kazanmaktadır.  

Bölümümüz ilk mezunlarını 2020 yılında vermiştir. 
Mezunlarımız şu anda;

• Lisansüstü eğitimlerini ülkemizdeki farklı üniversitelerde 
sürdürmekte,
• Üniversitelerin tıp fakültesi, mühendislik ya da fen fakültelerin-
de biyolojik bilimlerde araştırma görevlisi olarak çalışmakta, 
• Pandemi sürecinde COVID-19 tanı merkezlerinde çalışmak 
üzere TÜSEB tarafından görevlendirilmekte ya da,
• Biyoteknoloji şirketlerinin Ar-Ge departmanlarında araştırma-
cı olarak istihdam edilmektedir. 

Mezunlarımızdan Alıntılar

“Bölümümüzün akademik kadrosu genç, dinamik ve alanında 
başarılı araştırmacılardan oluşmakta olup, hem teorik bilgileri 
hem de pratik laboratuvar çalışmalarını daha iyi öğrenmemize 
olanak sağlamıştır. Hocalarımızla her zaman bire bir iletişim 
kurabildik. Bu sayede özgürce fikir alışverişinde bulunarak 
bilimsel düşüncemizi geliştirme imkanımız oldu.”
Kerem ÇATALBAŞ, 2020 İMÜ MBG Mezunu

“İMÜ MBG bize moleküler biyoloji ve genetiğin temellerini 
laboratuvar becerileriyle birlikte öğretti, bilimi tartışmaya teşvik 
etti ve akademik sunum becerisi kazandırdı.”
Birgül ÇOLAK, 2020 İMÜ MBG Mezunu


