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Fakülte Hakkında
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültemiz; dokuz farklı lisans programı ile
2021- 2022 eğitim öğretim yılında eğitim faaliyetlerine
başlamıştır.
Fakültemiz; uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma
ortamı sunacak şekilde disiplinler arası bir yaklaşımla
tasarlanmış eğitim programlarımız ve güçlü akademik
kadromuz ile yaratıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş,
eleştirel bakışa sahip, girişimci, teknoloji ve bilim üreten,
etik ve sosyal değerlere önem veren mezunlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
Öğrencilerimizin analiz ve kavrama yetenekleri temel mühendislik
dersleri ile geliştirilirken, akademik - sanayi iş birliklerimiz
sayesinde öğrencilerimiz; aldıkları teorik dersleri pratiğe
dönüştürme imkânı bularak sektöre çok daha hazır şekilde
mezun olacaklardır.
Başarılı öğrencilerimiz, gerekli koşulları sağlamaları
durumunda öğrenimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren
çift ana dal ve yan dal imkânlarına sahiptirler. Ayrıca Avrupa
Birliği ülkelerindeki üniversitelerde öğrenim görme olanağı
sağlayan Erasmus+ programından da faydalanabilirler.

Bölümlerimiz
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Kimya Mühendisliği (Tam Burslu)
Makine Mühendisliği (Tam Burslu)
Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu)
Yazılım Mühendisliği
Mimarlık (Tam Burslu)
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği; bilgisayar donanımı, yazılım
temelleri ve bilgisayar uygulamaları ile ilgilenen tasarım ve
üretimin en üst düzeyde olduğu, birçok alt alanı bulunan
bir mühendislik dalıdır.
İSTÜN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün amacı; bilgisayar
sistemleri, yazılımı ve donanımı alanlarında iyi eğitim almış,
programlama dilleri ve temel programlama tekniklerini uzman
seviyesinde bilen, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı,
geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konusunda
araştırmalar yaparak, teknoloji ve bilim üreten, sektörün
günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde
cevap verebilecek mühendisler yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Eğitim öğretim programının ilk iki yılında ağırlıklı olarak
temel mühendislik ve temel bilgisayar dersleri, sonraki iki
yılda yoğun olarak bilgisayar mühendisliği ile ilgili dersler
ile teknik seçmeli dersler verilecektir. Öğrencilerimizin
araştırma ve uygulama yetenekleri, modern eğitim araç
gereçleri, laboratuvar imkânları ve aldıkları proje dersleri
ile geliştirilecektir.
Eğitimleri

süresince

öğrencilerimiz;

sektörün

ve

endüstrinin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan teorik
eğitimlerinin yanında akademik - sanayi iş birliklerimiz
sayesinde aldıkları pratik eğitimleri ile sektöre çok daha
hazır şekilde mezun olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Bilgisayar Mühendisi” unvanı ile; yapay
zekâ, veri bilimi, mobil uygulama - geliştirme, savunma
sanayii, siber güvenlik, çeşitli yazılım ve bilişim firmaları,
oyun endüstrisi, web geliştirme, blokzincir teknolojileri,
otonom araçlar, havacılık ve uzay sektörü, medya sektörü,
bankacılık, e - ticaret, özel ve devlet kurumlarının bilgi
işlem merkezleri ve AR - GE merkezleri gibi pek çok alanda
çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunları
yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederken
üniversitelerde akademisyen olarak da görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği; insan, malzeme, para, bilgi, tesis,
teknoloji gibi tüm kaynakları göz önüne alarak, ürün
ve/veya hizmet üreten tüm organizasyonların, kalite,
çevre, verimlilik, amaca uygunluk gibi performans
kriterlerini dikkate alarak en uygun şekilde tasarlanması,
geliştirilmesi, yürütülmesi ve iyileştirilmesini sağlayan
sistematik ve çok disiplinli bir mühendislik dalıdır.
İSTÜN Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün amacı;
akademi ve sektör tecrübesine sahip güçlü akademik
kadromuzla, üniversite - sanayi iş birliği içinde, günümüzün
ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimimizle,
kendisine, bulunduğu organizasyona, bilime, teknolojiye,
ülkesine, doğaya, insana, dünyaya katkı sunacak, analiz,
sentez, tasarım ve uygulama becerileri gelişmiş, çevreci,
etik ve sosyal ilkelere değer veren, mesleklerinde öncü
sektör profesyonelleri, akademisyenler ve girişimciler
yetiştirmektir. İSTÜN Endüstri Mühendisliği, öğrencilerimizin
bir endüstri mühendisi olarak niçin var olduklarını
ve hangi mesleki ufka yürüyeceklerini keşfetmelerine
fırsat vermek üzere, esin, alan ve olanaklar sağlamayı
hedeflemektedir.

Akademik Olanaklar
Bölümümüzde ilk iki yılda ağırlıklı olarak temel
bilimler dersleri ve temel yetkinlik dersleri verilecektir.
Sonraki iki yıl ise temel endüstri mühendisliği dersleri,
öğrencilerimizin endüstri mühendisliğinin birçok farklı
alanına yönelebilmelerini sağlayacak teknik seçmeli
dersler, ekip çalışması, araştırma ve uygulama yetenekleri
kazandıracak proje dersleri ve alınan eğitimin sahaya
yansımasının tecrübe edileceği stajlarla geçecektir.
Dersler, modern eğitim araç gereçleri ve laboratuvar
imkânları ile desteklenecektir.

Öğrencilerimiz; gelişmekte olan gözde sektörlerin ve
küresel endüstri dünyasının ihtiyaçları dikkate alınarak
oluşturulan teorik eğitimlerinin yanında akademi - sanayi
iş birliklerimiz sayesinde aldıkları pratik eğitimleri ile
profesyonel hayatlarına çok daha hazır şekilde mezun
olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Endüstri Mühendisi” unvanı ile savunma,
havacılık, otomotiv, tekstil, gıda gibi imalat sanayi, elektronik,
haberleşme, online platformlar, e-ticaret, e-uygulamalar,
yazılım gibi teknoloji sektörü, bankacılık, turizm ve sağlık
hizmetleri gibi hizmet sektörü alanlarında çalışma imkanına
sahip olabilirler. Aldıkları çok yönlü eğitimle çok iyi birer
girişimci veya girişimler için çok önemli birer takım arkadaşı
olabilirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora
eğitimlerine devam ederken üniversitelerde akademisyen
olarak da görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Akademik Olanaklar

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği; seri üretim için tüketici
ihtiyaç ve sorunlarına yönelik, estetik, yaratıcı ve işlevsel
çözümler geliştiren bir mühendislik dalıdır. Ergonomi,
malzeme bilgisi, imalat yöntemleri ve olanakları, maliyet
analizi, kalite güvencesi, malzeme ve tasarım güvenliği
gibi çeşitli kriterleri gözeterek yenilikçi, çağdaş ve yaratıcı
fikirlerle disiplinler arası endüstriyel ürünler tasarlayarak
ve üretime hazır hale getirir. Geniş kapsamıyla diğer
tasarım - mühendislik bilim dalları ve endüstrileri ile
irtibat halinde çalışmaktadır.

Bölümümüzde verilecek eğitim; temel mühendislik
derslerinin yanında, temel çizim teknikleri, tasarım, sanat
tarihi ve metotları gibi yaratıcılığa yönelik dersleri de
içermektedir. Zorunlu derslerin dışında, öğrencilerimiz
endüstride farklı alanlara yönelebilmelerini ve bilgi
birikimlerini arttırabilmeyi sağlamak amacıyla teknik
seçmeli dersler de alabileceklerdir. Dersler; geleneksel
imalat metotlarına uygun donanımların yanı sıra üç
boyutlu yazıcı ve tarama teknolojileri gibi modern eğitim
araç gereçleri ile donatılmış atölyeler ve laboratuvar
imkânlarıyla desteklenecektir. Öğrencilerimiz; sektörün ve
endüstrinin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan teorik
eğitimlerinin yanında akademik - sanayi iş birliklerimiz
sayesinde aldıkları pratik eğitimle ile sektöre çok daha
hazır şekilde mezun olacaklardır.

İSTÜN Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü’nün
amacı; ulusal ve uluslararası sektörde rekabet edebilecek,
yaratıcı, değişen teknolojilere uyum sağlayabilecek,
tasarım ve uygulama becerileri gelişmiş, girişimci, takım
çalışmasına yatkın, çevre sorunlarına duyarlı, etik ve
sosyal ilkelere değer veren, endüstrinin günümüzdeki ve
gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek
tasarım mühendisleri yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Endüstriyel Tasarım Mühendisi” unvanı
ile; savunma sanayi, makine imalat endüstrisi, mobilya
sektörü, kalıp sanayi, döküm sanayi, biyomedikal ve
tıbbi malzeme üretim sanayii, otomotiv endüstrisi, cam
ve seramik sektörü, taşıt (otomotiv, uçak, gemi) sanayi
gibi pek çok alanda çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca
bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerine
devam ederken üniversitelerde akademisyen olarak da
görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Kimya Mühendisliği
(Tam Burslu)

Kimya Mühendisliği; doğal ve sentetik kimyasalların çeşitli
yardımcı maddeler ile reaksiyona sokularak veya karışımlar
hazırlanarak, kimyasal ve fiziksel değişimler sonucu, faydalı
ve pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesini hedefler. Kimya
mühendisliği, bu amaçla AR - GE faaliyetleri yaparak üretim
proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanması için disiplinler arası
çok yönlü çalışmaya açık bir temel mühendislik alanıdır.
İSTÜN Kimya Mühendisliği Bölümü’nün amacı; analitik
düşünme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası sektörde
rekabet edebilecek, evrensel bilgi ve beceriyle donatılmış,
takım çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş,
teknoloji ve bilim üreten, iş güvenliği, çevre, etik ve sosyal
ilkeleri göz önünde bulunduran mühendisler yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Günümüz kimya mühendislerinin yeni proseslerin tasarımı ve
en uygun koşullarda işletilmesi faaliyetleri yanında, katma değeri
yüksek yeni ürünler geliştirme, satış sonrası müşteri ilişkilerini
yürütme ve kalite kontrol gibi ürün mühendisliği faaliyetlerinde
bulunabileceği öngörülerek ders programlarımız; temel bilimler,
mühendislik bilimleri, tasarım ve seçmeli dersler olarak dört
ana guruba dengeli bir şekilde oluşturulmuştur. İlk iki yılda,
ağırlıklı olarak kimya, fizik ve matematik alanlarındaki temel
bilim dersleri, üçüncü yılda mühendislik bilimleri dersleri ve
son yılda tasarım dersleri yer almaktadır. Derslerde, uygulama,
laboratuvar ve bilgisayar temelli kimya mühendisliği eğitimi
verilecektir. Seçmeli dersler ise; grup seçmeli dersler, teknik
seçmeli dersler ve sosyal seçmeli dersler olarak üç guruba
ayrılmıştır.
Kurucu vakfımızın ilaç sektöründe çok geniş üretim, kalite kontrol
ve Ar-Ge faaliyetlerinin olması nedeniyle, ilaç mühendisliği
seçmeli gurubu ve de son yıllarda yenilenebilir kaynaklara dayalı

üretimin öneminin artması göz önüne alınarak da biyokimya
mühendisliği seçmeli gurubu oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin
araştırma ve uygulama yeteneklerini geliştirmek için, ikinci
ve üçüncü ders yıllarının sonunda, önce Ar-Ge stajı, sonra da
üretim stajları yapmalarına olanak sağlanacaktır. Bu anlamda
kurucu vakfımızın ilaç sanayi ile olan organik bağı sayesinde,
AR - GE çalışmalarında en çok desteklenecek mühendislik
alanların başında yer alacaktır.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları, “Kimya Mühendisi” unvanı ile; kimya sanayi,
boya sanayi, kozmetik sektörü, enerji sektörü, ilaç sanayi,
plastik sanayi, otomotiv sanayi, metal sanayi, tekstil, tarım ve
gıda gibi pek çok alanda çalışabilirler. Ayrıca bölüm mezunları
yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek, akademik
kariyerlerinde de ilerleyebilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Makine Mühendisliği
(Tam Burslu)
Makine Mühendisliği; en temel mühendislik dallarından
biri olup her türlü üretim sistemlerinin tasarımı ve imalatını
konu alan çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.
İSTÜN Makine Mühendisliği Bölümü’nün amacı; sektörde
rekabet edebilecek, yaratıcı, bilim ve deneyi esas kabul
eden, çevre sorunlarına duyarlı, teknoloji ve bilim üreten,
iş güvenliği, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran
mühendisler yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Bölümümüzde temel matematik, fen bilimleri, teknik çizim,
mühendislik mekaniği, bilgisayar destekli modelleme,
enerji sistemleri, imalat, makine teorisi ve dinamiği,
içten yanmalı motorlar ve gaz türbinleri gibi makine
mühendisliğinin birçok alanında dersler verilecektir. Tüm bu
derslerin yanında öğrencilerimizin makine mühendisliğinin
değişik alanlarına yönelebilmelerini sağlamak amacı ile
seçmeli dersler de verilecek, dersler modern eğitim araç
gereçleri ve laboratuvar imkânları ile desteklenecektir.
Öğrencilerimiz; sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan
teorik eğitimlerinin yanında akademik - sanayi iş birliklerimiz
sayesinde aldıkları pratik eğitimleri ile sektöre çok daha
hazır bir şekilde mezun olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Makine Mühendisi” unvanı ile; taşıt
(otomotiv, uçak, gemi, demiryolu sistemleri) sanayi,
savunma sanayi, kimya sanayi, malzeme sanayi,
beyaz eşya, ısıtma - havalandırma, tesisat sektörü, robot
teknolojisi, otomasyon, petro - kimya sanayi, demir
çelik sanayi, tekstil sanayi, cam ve seramik sanayi, gıda
sanayinde, tıbbi cihazların üretiminde, her türlü bakım
onarım sektöründe ve AR - GE merkezlerinde çalışma
imkânına sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans
ve doktora eğitimlerine devam ederken üniversitelerde
akademisyen olarak da görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Mekatronik Mühendisliği
(Tam Burslu)

Mekatronik Mühendisliği, makina, elektrik- elektronik ve
yazılım teknolojileri gibi birçok disiplini bir araya getiren ve
bu özellikleri ile günümüz sanayinde önemli bir yer tutan
multidisipliner bir mühendislik dalıdır. Akıllı sistemlerin
kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni bir mühendislik alanı
olarak ortaya çıkmıştır.
İSTÜN Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün amacı;
günümüz teknolojisinin asıl yapısını oluşturan elektronik,
bilgisayar ve makine bilimlerinde iyi eğitim almış, analitik
düşünme, modelleme, problemleri analiz etme ve çözme
yeteneği gelişmiş, disiplinler arası takımlarda yer alabilme
ve mesleki etik bilinci kazanmış, yeni teknolojileri ve
gereksinimleri izleyebilecek, uygulama becerisi yüksek
mühendisler yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Bölümümüzde; eğitim öğretim programının ilk iki yılında
ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya, teknik resim, temel
programlama gibi dersler sonraki yıllarda elektrik, elektronik,
mekanik, bilgisayar dersleri işlenecektir. Öğrencilerimizin
araştırma ve uygulama yetenekleri aldıkları proje dersleri,
modern eğitim araç gereçleri ve laboratuvar imkânları ile
desteklenecektir.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Mekatronik Mühendisi” unvanı ile;
taşıt (otomotiv, uçak, gemi, demiryolu sistemleri) sanayi,
savunma sanayi, beyaz eşya, enerji sistemleri, sağlık
teknolojileri, robotik ve yapay zekâ teknolojisi, otomasyon
sistemleri gibi üretim yapan tüm firmalarda ve AR - GE
merkezlerinde çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca bölüm
mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam
ederken üniversitelerde akademisyen olarak da görev
yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği; bilgisayar bilimleri, endüstri ve
matematik gibi disiplinlerle iç içe geçmiş olup yazılımın
temelleri ile ilgilenen, üretimini ve işletilmesini kapsayan,
tasarımın en üst düzeyde olduğu, modern iş dünyasında
hayati önem taşıyan bir mühendislik dalıdır.
İSTÜN Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün amacı; bilgisayar
sistemleri, bilgisayar yazılımı alanlarında iyi eğitim almış,
ulusal ve uluslararası sektörde rekabet edebilecek, evrensel
bilgi ve beceriyle donatılmış, ekip çalışmasına yatkın,
yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, geniş çaplı tasarımlar
üretebilen, analiz ve çözüm yeteneği gelişmiş, iletişim
ve yönetim becerilerine sahip, etik ve sosyal değerleri
göz önünde bulunduran, sektörün günümüzdeki ve
gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek
mühendisler yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Bölümümüzde ilk iki yılda ağırlıklı olarak temel mühendislik
ve temel bilgisayar dersleri verilecektir. Öğrenim sürecinin
ilk yıllarından itibaren her dersin laboratuvar uygulaması,
sektördeki ihtiyaçlara cevap verecek doğrultuda entegre
edilerek, ezber bozan bir müfredat izlenecektir. Sadece
not ile geçilen öğrenim yaklaşımı ortadan kaldırılarak;
öğrencilerimizin iş bulma kaygılarının yok olduğu, yükselen
motivasyonları ile sektördeki teknoloji eğilimlerini yönlendirecek
bireyler olarak yetişmeleri sağlanacaktır. Öğrencilerimiz;
sektörün ve endüstrinin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan
eğitim programımızın yanında, akademik-sanayi iş birliklerimiz
sayesinde aldıkları pratik eğitimler ile sektöre çok daha hazır
şekilde mezun olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Yazılım Mühendisi” unvanı ile; savunma
sanayi, siber güvenlik, çeşitli yazılım ve bilişim firmaları,
telekomünikasyon, tıbbi teşhis ve tedavi uygulamaların
geliştirilmesinde, oyun endüstrisi, havacılık ve uzay sektörü,
medya sektörü, bankacılık, e - ticaret, özel ve devlet
kurumlarının bilgi işlem merkezlerinde ve AR - GE
merkezleri gibi pek çok alanda çalışma imkânına sahiptirler.
Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora
eğitimlerine devam ederken üniversitelerde akademisyen
olarak da görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Mimarlık
(Tam Burslu)
Mimarlık; fiziksel çevre koşulları, teknoloji ve toplum
yapısını dikkate alarak tekil yapıdan kentsel ölçeğe
kadar uzanan yerleşmenin tasarlama ve uygulama
etkinliğidir. 21. yüzyıl çağdaş mimarlık ortamı diğer birçok
alanda olduğu gibi disiplinler arası yaklaşıma sahip hale
gelmiştir. Bu doğrultuda Mimarlık programımızda farklı
disiplinlerin tasarım çatısı altında birleştirildiği bir eğitim
biçimi kurgulanmıştır. Üniversitemizin İstanbul’da kent içinde
yaşayan bir konumda yer alıyor olması öğrenimleri süresince
öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan
bir ortam sunmaktadır.
İSTÜN Mimarlık Bölümü’nün amacı; yaratıcı, eleştirel
düşünen, çevresel sorunlara duyarlı, koruma bilincine
sahip, meslek etiği bilinciyle yetişmiş, sosyal ilkeleri göz
önünde bulunduran, yasalara ve insan haklarına saygılı,
evrensel bilgi ve beceriyle donatılmış, tasarım - planlama
- uygulama - yönetim süreçlerinde kamu yararını koruyan
ve katkı sağlayan, sektörün günümüzdeki ve gelecekteki
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, ulusal ve
uluslararası düzeyde yetkin mimarlar yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Bölümümüzün ilk iki ders döneminde mimarlık bilgisi,
temel tasarım eğitimi, teknik çizim, mimarlık tarihi, sunum
teknikleri ve genel matematik dersleri gibi mimarlık
eğitiminin temelini oluşturan dersler işlenecektir. Sonraki
dönemlerde öğrencilerimiz tasarım stüdyoları ile yaratıcı
düşünme yaklaşımını öğrenecekler, anlatım ve sunum
becerilerini geliştireceklerdir. Öğrencilerimizin eğitimleri,
farklı yeteneklerini keşfedebilmeleri ve ilgi alanlarını
yönlendirmek amacıyla teknik seçmeli dersler, moderneğitim
araç gereçleri ve laboratuvar imkânları ile desteklenecektir. Bu
süreçte öğrencilerimize dijital teknolojileri tanıma ve doğru
kullanabilme kabiliyeti kazandırılması hedeflenmektedir.

Kariyer Olanakları
Mimarlık programından “Mimar” unvanı ile mezun olan
öğrenciler kamu veya özel sektör bünyesinde çalışabilecekleri
gibi kendi mimarlık ofislerini kurabilirler. Mimarlar
kamuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve
belediyelerde çalışabilirler. Özel sektörde ise tasarımcı ve
uygulamacı olarak, yapı denetim görevinde, şantiyelerde,
yapı sektörüyle ilişkili malzeme tasarımında üretim
ve pazarlama sürecinde görev alabilirler. Ayrıca bölüm
mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam
ederken üniversitelerde akademisyen olarak da görev
yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik; yeni araştırma alanlarıyla
her geçen gün daha da gelişmekte olan genetik bilimi,
canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin
çözülmesi, çözülen şifrelerin tıp, biyoteknoloji, ilaç,
gıda ve tarım gibi pek çok alanda kullanılmasını sağlayan
disiplinler arası bir bilim dalıdır. Hem dünyada hem de
ülkemizde araştırma destek programlarında önceliği
olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, geleceği
son derece parlak ve istihdam potansiyeli yüksek olan
bölümlerden biridir.
İSTÜN Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün amacı;
çözüm üretebilen, takım çalışmasına yatkın, analiz yeteneği
gelişmiş, her geçen gün değişen ve ilerleyen bilim ve
teknolojiye ayak uydurmak için sorgulayan, araştıran,
fikir üreten, keşfeden, çevreci, etik ve sosyal ilkelere
değer veren moleküler biyologlar yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar
Bölümümüzde ilk iki yılda ağırlıklı olarak temel bilimler
dersleri, sonraki iki yılda ise projeler eşliğinde, moleküler
biyoloji, moleküler genetik, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi,
doku mühendisliği, biyoteknoloji gibi teorik dersler
ve uygulamalı dersler işlenerek öğrencilerimize mesleki
yeterlilik kazandırılacaktır. Öğrencilerimizin birinci elden
araştırma deneyimi kazanmalarına katkı sağlamak
amacıyla aldıkları dersler proje dersleri ile geliştirilecektir.
Dersler, modern eğitim araç gereçleri ve laboratuvar
imkânları ile desteklenecektir. Üniversitemizin kurucu
vakfının 30 yılı aşkın sağlık sektörü tecrübesi, ilaç ve
patent alanlarındaki etkin başarısının ışığında günümüz
bilim dünyasındaki güncel teknolojiye uygun donanım ve
cihazlar ile oluşturulmuş laboratuvarlarımızda gerçekleştirilecek
olan uygulamalar ile teorik bilginin desteklenmesinin
yanı sıra öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları deneysel
yetkinliklerde kazandırılacaktır.

Kariyer Olanakları
Bölüm Mezunları “Moleküler Biyolog” unvanı ile; AR - GE
merkezlerinde, ilaç sektöründe, biyoteknoloji, gıda ve
tarım endüstrisinde, genetik hastalıkların tanı ve tedavi
merkezlerinde, tüp bebek merkezlerinde, kök hücre ve gen
terapi merkezlerinde, adli tıp kurumları gibi pek çok alanda
çalışma imkânına sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek
lisans ve doktora eğitimlerine devam ederken üniversitelerde
akademisyen olarak da görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe

İSTÜN

30 Yıllık Sağlık
Sektörü
Tecrübesi

Şehrin
Merkezinde
Kampüs Hayatı

Ar- Ge
Çalışmalarını
Destekleyen
Üniversite

Laboratuvarlar
Multidisipliner Laboratuvarlar

Bilimsel
Projelerde
Yer Alma
Fırsatı

Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası,
Güçlü ve Sektör
Deneyimli
Akademik Kadro

İleri Teknolojinin
Kullanıldığı
Laboratuvarlar

Farmakognozi Lab.
Histoloji, Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji ve
Farmasötik Botanik Lab.
Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji ve Biyofizik Lab.

Sayılı
Üniversitelerde
Bulunan
Online Eğitim
Programları

Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.
Etkin
Uzaktan Eğitim
Platformu

Zengin
Kütüphane ve
Online Erişim
Olanağı

Uygulama Laboratuvarları
Bilgisayar Lab.
Çizim Atölyesi
Fizik Lab.
Maket Atölyesi

Güçlü Sağlık
Kurumları ile
İş Birlikleri

Üniversite -Sanayi
İş Birliği

Öğrenci Odaklı
Üniversite

Staj
İmkânları

Yüksek Oranlı
Burs ve İndirim
İmkânları
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İmkânları

Kültürel ve
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Makine/ Mekatronik Lab.
Tersine Mühendislik ve Prototip Atölyesi
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