
Moleküler Biyoloji Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

İstinye Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2017 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin en gelişmiş 
sağlık bilimleri araştırma kampüslerinden biri olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü’nde hizmet vermektedir. Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresi boyunca öğrencilere mesleki ve akademik İngilizce 
verilmektedir. Öğrenciler İngilizce seviyelerine göre farklı kurlara ayrılarak İngilizce eğitimi almaktadırlar. İngilizce dil yeterliliği 
Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün uyguladığı Yabancı Diller Yeterlik Sınavı ile veya eşdeğer ulusal/uluslararası 
sınavlar ile belirlenmektedir. İstinye Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ulusal ve uluslararası alanda ileri teknolojik 
ve genetik uygulamalara hakim, problemlere bilimsel yaklaşabilen, analitik düşünme becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri 
yakından izleyen nitelikli bilim insanları yetiştirmektir. Pratiğe dayalı eğitimi hedefleyen bölümümüzde sadece üniversite 
kaynaklarımız değil, bilimsel iş birliklerimize dayalı olarak ulusal ve uluslararası kaynaklarımız ve çalışma gruplarımız da 
öğrencilerimize ulaşılabilirdir. Bölümümüzü benzer diğer bölümlerden ayıran en önemli özellik, temel bilim araştırmalarının yanı 
sıra klinik araştırmalara da yer verilmesi ve bu amaçla öğrencilerimizin İstinye Üniversitesi Ar-Ge laboratuvarlarından ve MLPCare 
Grubu Hastaneleri’nden faydalanabilmesidir. "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane 
markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu tıp fakültesi, meslek yüksekokulu, hastaneleri ve ileri teknolojiler kullanılan 
genetik, moleküler genetik, biyokimya, doku tiplendirme, mikrobiyota, kök hücre, kanser, sinir-bilim laboratuvarları gibi gelişmiş 
klinik laboratuvarları sayesinde öğrencilerimize disiplinler arası gözlem, araştırma ve uygulama olanakları sunulmaktadır. 

Kazanılan Derece 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında "lisans diploması" derecesi alırlar. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans Derecesi 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları  
ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için 
kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte 
tamamlamaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Orta eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite seçme sınavında (ÖSYM) Moleküler Biyoloji 
ve Genetik Bölümü’nün MF-3 türünde o yıl için belirtilen puanını almış olmak gerekmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen 
dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve 
Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya 
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.  

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olanlar için bütünleme sınavı yoktur. Ancak Senatonun gerekli gördüğü istisnai durumlarda 
bütünleme sınavı yapılabilir. 

(3) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, 
uygulama, ödev, proje, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu 
sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak 
şekilde belirlenir ve başarı notuna ilişkin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. 

Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

 



 

 

Başarı Notu Katsayı 

AA 4,00 

BA 3,50 

BB 3,00 

CB 2,50 

CC 2,00 

DC 1,50 

DD 1,00 

F ve DZ 0,0 

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

1) B; kredisiz dersler için başarılı. 

2) K; kredisiz dersler için başarısız. 

3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma. 

4) DZ; devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma. 

5) DE; devam eden çalışma. 

6) DÇ; dersten çekilme. 

(4) Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması 
(AGNO) 2,00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi 
gerekmektedir. 

(5) B ve K notları, not ortalama hesaplarına dâhil edilmez. 

Öğretim Şekli 

Bölümün öğretim şekli tam zamanlıdır; örgün ve bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim türlerinde eğitim-
öğretim yapılabilmektedir. 

Mezuniyet Koşulları 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri 
çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlarımız yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlarda, enstitülerde, biyoteknolojik araştırma merkezlerinde, teknoparklarda ve 
ilaç şirketlerinde araştırmacı pozisyonlarında; moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda sarf ve makine-techizat üretimi ve ticareti yapan 
özel şirketlerin çeşitli konumlarında (satış, pazarlama, ar-ge, teknik destek vb); moleküler biyoloji ve ilgili alanlarda destek sunan 
patent firmalarının ruhsatlandırma birimlerinde; devletin çeşitli kurumlarında (Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hıfzısıhha 
Enstitüleri, Belediyelerin Fen İşleri, Adli Tıp, Emniyet Kriminoloji Laboratuvarları, Savunma Bakanlığı, Tübitak); ayrıca özel ve devlet 
hastanelerinin tüp bebek merkezlerinde ve genetik tanı laboratuvarlarında laboratuvar yöneticisi/sorumlusu/çalışanı olarak 
istihdam edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, mezunlarımızın bir çoğu yurt içinde veya yurt dışında üniversite bünyesinde ka larak 
akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 


