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İYTE-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2002 yılında lisansüstü ve 2004 yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır.  
Lisans eğitimi vermeye başladığımızdan itibaren bölümümüz ÖSYM kriterlerince % 3’lük dilime giren öğrenciler 
tarafından tercih edilmektedir. 

İYTE-Department of Molecular Biology and Genetics began to offer graduate education in 2002 and subsequently undergraduate 
education in 2004.  Since 2004, our undergraduate program is preferred by students who have been placed on the top 3 percentile on 
the Undergraduate Placement Exam.

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans eğitimi boyunca her dönemde verilen farklı laboratuvar dersleri eğitim programımızın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu süreçlerde öğrenciler dönem boyunca derslerde aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökme şansı 
yakalamakta ayrıca deneyim ve bilgi birikimi oluşturmaktadırlar. 

Üçüncü sınıf sonunda yaz staj zorunluluğu bulunmakta olup, öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bu stajlarını yurtdışında 
yapmaktadırlar. Bu süreçte öğrenciler, finansal olarak yurtiçinde TÜBİTAK ve Erasmus desteklerine başvurabildikleri gibi 
yurtdışında başvurdukları kurum veya kuruluşların burs olanaklarından da faydalanabilmektedirler.

The different laboratory courses offered each semester by the Department are indispensable elements of our training program. Thus, 
students have the chance to put into practice their theoretical knowledge they have learned in lessons and besides develop their 
experience and skill.

Students are obliged to complete a compulsory internship at the end of their junior year and the majority of our students prefer to 
complete this internship abroad. In this process, Students can apply for the TUBİTAK and Erasmus grant as a domestic support, and 
they can also benefit from scholarships by the institutions or organizations they applied abroad. 

İspanya, Hırvatistan, Almanya, Polonya, Fransa, Letonya, Avusturya, Romanya, İsveç, Norveç

Spain, Croatia, Germany, Poland, France, Letonia, Austria, Romania, Sweden, Norway
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ÖĞRENCİ SAYISI
NUMBER OF STUDENTS

243

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), AKTS Diploma Eki

ECTS (European Credit Transfer System), ECTS Diploma Supplement

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS

Staj - Summer Practice and Field Trips

Erasmus Anlaşmalı Ülkeler - Erasmus

Akreditasyon - Accreditation

Tarihçe - History

öğrenciye
students per

öğretim elemanı
instructor8 1 Çift Anadal

Double Major Programs
Yan Dal
Minor Programs



Nadir rastlanılan nörolojik hastalıkların fare modellerinde hücresel mekanizmaların
araştırılması ve gen tedavisi metodları
Investigation of cellular mechanisms in rare neurologic diseases using mouse models and
gene therapy methods

Prof. Dr. Volkan SEYRANTEPE Hacettepe Üniversitesi

Bitki genom analizleri, moleküler ıslah, metabolik profilleme, proteomik ve genom 
düzenleme
Plant genome analysis, molecular breeding, metabolic profiling, proteomics and genome editing

Prof. Dr. Sami DOĞANLAR Cornell University

Bitki çeşitlilik analizleri, bitki doku kültürü uygulamaları ve genetik mühendisliği, proteomik 
ve genom düzenleme
Plant diversity analysis, plant tissue culture applications, genetic engineering, proteomics and 
genome editing

Prof. Dr. Anne FRARY Cornell University

Kanser Moleküler Genetiği ve Kök Hücrelerin Rejeneratif Tıpta Kullanımı
Molecular genetics of cancer and the use of stem cells in regenerative medicine

Prof. Dr. Yusuf BARAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bitkilerde çevresel etmenlerin etkisiyle oluşan stres koşullarına dayanıklılıkta rol oynayan 
genlerin bulunması ve mekanizmalarının araştırılması
Identification of genes involved in stress tolerance conditions caused by environmental factors in 
plants and investigation of their mechanisms

Prof. Dr. Çağlar H. KARAKAYA Clemson University

Hücresel mikroçevreyi taklit eden çip-üzeri-organ aygıtlarının tasarımı ve üretimi; kanserin 
mikroçevresel ve biyofiziksel kontrolü
Design and fabrication of organ-on-chip devices that mimic the cellular microenvironment; 
biophysical and microenvironmental control of cancer

Prof. Dr. Devrim PESEN OKVUR Johns Hopkins University

Kodlamayan RNA’ların apoptozu düzenleme mekanizmalarının araştırılması
Investigation of the regulatory mechanisms by non-coding RNAs of apoptosis

Prof. Dr. Bünyamin AKGÜL Pennsylvania State University

Çoklu antibiyotik direnci gösteren bakteriler için yeni antimikrobiyal ajan araştırma ve
uygulamaları, Mikrobiyal genetik ve fizyoloji, Recombinant DNA uygulamaları
Search and application of new antimicrobial agents for multi-antibiotic resistant bacteria,
Microbial genetics and physiology, Recombinant DNA applications

Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ Clemson University

Virüs - konakçı hücre etkileşimlerinin araştırılması, bakteriyel faydalı enzimlerin keşfi ve
klonlanması
Investigation of virus – host cell interractions, discovery and cloning of beneficial bacterial
enzymes

Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU University of Warwick

Meme kanseri ve metastatazında rol oynayan moleküler mekanizmaların araştırılması
Investigation of molecular mechanisms involved in breast cancer and metastasis

Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL Université de Lausanne

İmmunoloji, T hücre farklılaşması ve immune yanıt regülasyonu, Hücre ölümü ve sağkalımı, 
İmmün hücre metabolizması, İnflamatuar hastalıklarda T hücre rolü
Immunology, T cell differentiation and immune response regulation, Cell death and survival, Immune 
cell metabolism, T cell role in inflammatory diseases

Doç. Dr. Ayten NALBANT ALDANMAZ University of Southern California

Hücreler arası iletişimin kalıtsal deri hastalıkları ve meme kanserindeki rollerinin 
araştırılması
Investigation of roles of intercellular communication in hereditary skin diseases and breast cancer

Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ Stony Brook University

Travmatik beyin hasarları ve iskemik inmede tedavi yöntemleri
Perinatal ischemia, neurovascular disorders, traumatic brain injuries and neuroprotective strategies

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TOSUN University of Maryland

                                                     

             

      
                 

        
                     

Akademik Kadro
Academic Staff
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Doktora
Doctorate

Araştırma ve Uzmanlık Alanları
Research Specialization Area

Yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilir, hastanelerin ve üniversitelerin araştırma ve 
klinik laboratuarlarında, Çevre, Tarım ve Sağlık Bakanlıklarına bağlı birimlerde, genetik tanı merkezleri ve tüp bebek 
merkezlerinde, deney düzenekleri ile ilgili ürün ve cihazların geliştirilmesinde, özel sektöre bağlı ilaç, kozmetik, gıda, tarım, 
deri sanayiinde, AR-GE laboratuarları ve tıbbi tahlil laboratuarlarında çalışabilirler.

Undergraduate graduates can pursue a degree in master's and doctoral degree programs or may be employed in research and clinical 
laboratories of hospitals and universities, various branches of the Ministry of Environment, Agriculture or Health, in genetic diagnostic 
and IVF centers, in product and device development centers, in private sectors related to pharmaceutical, cosmetic, food, agriculture 
and leather industry and in R & D laboratories and medical analysis laboratories.

www.iyte.edu.tr
info@iyte.edu.tr

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gülbahçe 35430 Urla/İzmir 

T: +90 232 750 6000
F: +90 232 750 6015

facebook.com/iytem
twitter.com/iyteedutr

İş Olanakları - Job Possibilities


