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Sevgili öğrenci arkadaşlarım,
değerli araştırmacılar ve

fakültemizde öğrenim görmeyi arzu
eden sevgili öğrenci adaylarımız;

Dekanın MesajıDekanın Mesajı

Dean’s MessageDean’s Message

Dear students, precious
researchers and prospective

students who wish to enroll in our
faculty;

We can summarize the objective in the
establishment of the Science Faculty of
Istanbul University, the oldest science faculty
in our country, which was founded as a result
of the University Reform of 1933 (Reform of
Dar-ül Fünun) and which in the ensuing years
comprised many world-famous Turkish and
foreign scientists as "contributing to the
formation of a country that will welcome 21st
century by taking into consideration and
utilizing the modern scientific and social
values, accumulation of knowledge, by making
original contributions to this pool of
knowledge".
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 1933 yılında
Üniversite Reformu (Dar-ül Fünun Reformu) ile
kurulan  ve ilerleyen yıllarda dünyaca ünlü pek çok
Türk ve yabancı bilim insanını bünyesinde
barındıran, ülkemizin en eski fen fakültesidir.
Fakültemizin kuruluş amacını, ’21. yüzyılın çağdaş
bilimsel ve toplumsal değerlerini, bilgi birikimini,
gözeterek ve kullanarak 22. yüzyılı karşılayacak bir
ülke oluşumuna katkı sağlamak’ şeklinde
özetleyebiliriz.

Fen fakülteleri; bilimsel bilgiyi özümseyen,
geliştiren ve yayan kurumlardır. Bu kurumlar ve
temel bilimler, geleceği şekillendirmek için dayanak
noktaları arayan uzak görüşlü yöneticilerin de
desteklediği ve el üstünde tuttuğu kurumlardır.

İÜ Fen Fakültesi, Cumhuriyet’in enerjisiyle
kurulmuş, kuşaklar boyunca geliştirilmiştir.
Öğrencilerine, akademisyenlerine ve tüm
çalışanlarına, mükemmel bir  fiziksel ortam
sağlayan, üniversiteye ait olma duygusu veren,
kişilik ve güven katan fakültemiz şehrin tam
ortasında, ulaşımı ve yaşamı kolay bir kampüs
yaşamı ile donatılmıştır.

Fakültemiz bünyesinde bulunan  Astronomi ve
Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Matematik, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile bu bölümlerin
çeşitli anabilim dalları; çağımız teknolojisini
yakalayarak eğitim, öğretim ve bilimsel
araştırmalarını sürdürmektedir.

Tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz
Türkiye’nin en eski ve dünyanın sayılı
üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nin
engin deneyim, kültür ve bilimsel mirasından
yararlanma imkanı bulmaktadır. Fakültemizin temel
dayanağı tüm bu kişiler geleceği de kendi güçlerini
katarak şekillendirmektedirler.

Bilgi teknolojileri, laboratuvar ve eğitim olanakları
en verimli şekilde kullanılmakta, yenilikler, özgün
fikir ve üretimlerimiz bunlara katılmakta, Bilimsel
Araştırma Projeler Birimi, TÜBİTAK, TAEK ve DPT
projeleri ile araştırmalar katlanarak
sürdürülmektedir.

Yurt dışı ve yurt içi öğrenci değişim
programlarındaki etkinliğin kapsamı ise giderek
arttırılmaktadır. Program amaçları özümsenerek en
yüksek verimin alınabilmesi için çalışılmaktadır.

21. yüzyıl bilim ve teknolojide sağlam stratejiler

Science faculties are institutes that assimilate,
improve and disseminate scientific knowledge.
These institutes and natural sciences are
supported and given great importance also by far-
sighted directors who look for pivotal points to
shape the future.

Our faculty is surrounded by a campus that was
established with the momentum of the
establishment of the Republic, that provides a
perfect physical environment improved from
generation to generation, which makes students,
academicians and all its staff feel like they belong
to the university, which gives them personality and
confidence, that is right at the center of the city
to which transportation is easy and which has an
easy campus life.

Astronomy and Space Sciences, Biology, Physics,
Mathematics, Molecular Biology and Genetics
Departments and various departmental divisions,
each like an oasis, proceed with education and
scientific research.

While they take advantage of the vast
experience, cultural and scientific heritage of
Turkey's oldest university and one of the leading
universities in the world, the faculty members and
assistants, who are an integral part of our faculty,
shape also the future by the strength of their
contributions.

Information technologies, laboratories and the
great opportunities presented by the educational
facilities are utilized most efficiently, advances and
our original ideas and production are combined
with the former, research proliferates with the
projects of the Scientific Research Projects
Division, the Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TÜBİTAK), Turkish Atomic
Energy Agency (TAEK), State Organization
Department (DPT).

The range of activity in the international and
domestic student exchange programs has
gradually been increased. The aim is to achieve
the highest efficiency by assimilating program
objectives.

21st century will be a century marked by those
societies that determine sound strategies in
science and technology, which put these strategies
into practice and which will create a state of
welfare by turning this into economical gain. If we

Fen Fakültesi
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üreten, bu stratejileri uygulayan ve bundan
ekonomik kazanç sağlayarak refah devleti yaratacak
olan toplumların yüzyılı olacaktır. Biz de bu ülkeler
arasında yer almak ve saygın bir konum elde etmek
istiyorsak, Cumhuriyeti kuran iradenin yol
göstericiliğinde “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir;
fendir. İlim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir,
cehalettir, delalettir.” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin
temeli kültürdür.” ilkelerinin ışığında yolumuza
devam etmeliyiz. İşte bu nedenle ülkemizin ilk fen
fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne
büyük görevler düşmektedir.

Fen Fakültesi’nin gereksinim duyduğu enerji ve
sinerjiyi birlikte üreterek ve sürekli kılarak,
çalışacağımız yıllar boyunca güçlenerek birlikte
olabilmek ve atacağımız adımlarla gelecek kuşaklara,
saygınlığı ve etkinliği daha da artan bir fakülte
devredebilmek dileğiyle…

wish to be among these countries and obtain a
prestigious position within the league of civilizations,
we should continue in our path without straying
from the guiding principles: "The truest guide in life
is knowledge, science. It is injudicious, an act of
ignorance, of going astray to look for a guide other
than knowledge and science" and "The foundation
of the Turkish Republic is culture" set forth by the
person who established the Republic. Consequently,
the Science Faculty of Istanbul University, that is the
first science faculty of our country, bears great
responsibility.

With the hopes of generating together and
sustaining the energy and synergy that the Science
Faculty needs, of being together as we grow
stronger over the years and of handing over to the
coming generations a faculty with increased prestige
and activity by the steps we will take...

Prof. Dr. Baki AKKUŞ
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinin “Türkiye’nin En İyi Fen Fakültesi” olma yolundaki
büyük katkılarından dolayı, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yunus SÖYLET’e  teşekkür ederiz.
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We extend our thanks to Dear Rector Prof. Yunus SÖYLET for his immense contribution
to the Science Faculty of Istanbul Univesity, on the path to becoming “the Best Science
Faculty of Turkey”.
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12 1933 Üniversite Reformu ile birlikte kurulan Fen Fakültesi, yurt dışından davet
edilen öğretim üyelerinin de katkıları ile Zeynep Hanım Konağı’nda öğretime

başlamıştır. 1935 yılında Rasathane, 1936 yılında Botanik Enstitüsü binaları
tamamlanmış ancak, 1942′de çıkan yangın sonucu Zeynep Hanım Konağı tamamen
yanmıştır. Yeni Fakülte binasının yapımı 1952 yılında tamamlanarak öğretime
açılmıştır.

Üniversite Reformu’ndan önce Darülfünûn içinde öğrenim veren Astronomi,
Botanik, Fizik, Jeoloji, Kimya, Matematik ve Zooloji kürsüleri, reformdan
sonra çağdaş anlamda bu görevlerini sürdürmüş ve 1952 yılında da Jeofizik
öğrenimi başlamıştır. 1967 yılında Kimya Bölümü, Kimya Fakültesi, 1974
yılında da Jeoloji ve Jeofizik bölümleri, Yer Bilimleri Fakültesi olarak
ayrılmıştır. 1981 yılında çıkan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile
Fakültelerin yeniden düzenlenmesi sonucunda, Fen Fakültesi, Astronomi ve
Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Matematik Bölümlerinden meydana gelmiş ve
2003 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün kurulmasıyla beş
bölümden oluşan bir yapıya kavuşmuştur.

Fen Fakültesi

13In 1933 the Faculty of Science was founded when the University Reform was made
and started education in Zeynep Hanım Konağı (Zeynep Hanım's Mansion) with

the help of academic members invited from abroad. In 1935 the Observatory and in
1936 the Botany Institute buildings were completed, however, due to a fire in 1942
Zeynep Hanım Konağı was completely burned. The new faculty building was finished
in 1952 and opened for education.
Before the 1933 University Reform the Astronomy, Botany, Chemistry, Geology,

Mathematics, Physics and Zoology chairs, which were included in Darülfünûn
(University), continued to function in a modern way after the Reform and Geophysics
education started in 1952, too. In 1967 the Chemistry Department was separated
… the Geology and Geophysics Departments were combined under the Faculty of
Chemistry and the Geology and Geophysics Departments were gathered under the
name of Faculty of Earthly Sciences. As a result of the Higher Education Law
numbered 2547 accepted in 1981, the Faculty of Science was reorganized into
Astronomy and Space Sciences, Biology, Mathematics and Physics Departments.
Since 2003, with the addition of Molecular Biology and Genetics Department, the
faculty now consists of five departments.

TARİHÇETARİHÇE

HISTORYHISTORY
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5 Lisans Programı•
5 Undergraduate Programs•
210 Öğretim Elemanı  •
210 Faculty Members•
4086 Lisans Öğrencisi•
4086 Undergraduate Students•
32 Öğrenci/Öğretim Elemanı•
32 Students per Faculty Member•
275 Yüksek Lisans Öğrencisi•
275 Master’s Students•
169 Doktora Öğrencisi•
169 PhD Students•
105 Araştırma Projesi•
105 Research Projects•
50 Araştırma Laboratuvarı•
50 Research Laboratories•
4 Kütüphane•
4 Libraries•
5 Bölüm Dergisi•
5 Departmental Journals•
10 Öğrenci Kulübü•
10 Student Clubs•

Sayılarla Fen Fakültesi

Science Faculty in Numbers

Geçmişten Günümüze
Fen Fakültesi 

Gelişmeye Devam Ediyor

From the Past Until Today 
the Science Faculty 

Has Continued to Develop



TÜRKİYE’NİN EN GÜLER YÜZLÜ FEN FAKÜLTESİ

ALWAYS SMILING SCIENCE FACULTY OF TURKEY
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Türkiye’nin en iyi Fen Fakültesi
olma yolunda, modern

derslikler ve teknolojinin gerektirdiği
düzeyde laboratuvarlarda mesleki
yetkinliğe sahip bireyler yetiştirip
evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke
bilim ve teknolojisine katkıda
bulunma misyonuyla hareket
ediyoruz.

With steps taken to become the
Best Science Faculty of

Turkey, with modern classrooms,
laboratories at a level required by
technology, we move forward with
the mission of educating individuals
who are vocationally competent, of
contributing to the science and
technology of the country by
generating knowledge at a universal
level.

EğitimEğitim

EducationEducation

Tarihi Mekanlarda
Modern Eğitim

Modern Education on a
Historical Campus
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Kurulduğu günden bu yana, Fakültemizde Cahit Arf, Nazım Terzioğlu,
Engin Arık gibi birçok saygın bilim insanı ders vermiştir.  Öğrencilerin
başarıya emin adımlarla ulaşabilmesi için dersliklerde sanal tahta,
barkovizyon gibi araçlar kullanılmaktadır.

Türkiye’nin ilk Fen Fakültesi olarak en büyük gayemiz yurt
içinde ve yurt dışında çağın gereklerine uygun eğitim alarak
uzmanlaşmış “yetkin temel bilimciler” yetiştirebilmektir. 

Our highest objective, as the oldest Science Faculty of
Turkey, is to graduate competent natural scientists, who have
specialized by receiving an education both domestically and
abroad, according to the requirements of the age.

From the day it was founded up until now, many prestigious scientists
like Cahit Arf, Nazım Terzioğlu, Engin Arık have taught courses at our
Faculty.

21
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Öğrencilerimiz “Çift Ana Dal Programı” ile Fakültemiz bünyesindeki istediği iki bölümü eş zamanlı olarak
okuyup iki diploma sahibi olabilir, ilgi alanları doğrultusunda Fakültemiz ve Üniversitemizin diğer birimlerinde
yan dal yaparak “Yan Dal Sertifikası” alabilirler.

Through the “Double Major Program” our students can complete two disciplines at the same time,
thereby obtaining two diplomas; by doing a Minor in others units of our faculty and our university they
can obtain a “Minor Degree Certificate” in areas of study they are interested in.

“Pedagojik Formasyon” eğitimini tamamlayan
öğrencilerimiz, kariyerlerine öğretmen olma yolunda
yön verebilirler.

By completing the “Pedagogical Formation”
education, they can take steps to become a teacher.



İnternet bağlantısı olan 120 bilgisayar ile 3 bilgisayar
laboratuvarında, öğrencilere Bilgisayar ve Bilgisayar
Programlama dersleri verilmektedir.

TStudents are taught Computer and Computer
Programming courses in 3 computer laboratories that
comprise 120 computers which have connection to the
internet.

24 25
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ERASMUS programı, öğrencilerimize farklı
kültürler ile buluşup yurt dışı deneyimi yaşamalarını
sağlarken, FARABİ programı lisans ya da lisansüstü
düzeyinde yurt içinde öğrenci değişimine olanak
tanımaktadır.

Whereas the ERASMUS program allows our
students to get acquainted with different cultures
and to experience living abroad, the FARABİ
program, at undergraduate and graduate levels,
makes possible the exchange of students
domestically.

Öğrencilerimiz gönüllü staj uygulamasıyla istedikleri bir kurumda staj yaparak, aldıkları eğitimin
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olarak kariyerlerini planlamaya başlayabilirler.

By doing an internship at an institution they choose through the voluntary internship program our
students can start planning their careers by learning about the applications of the education they get.

Yarı zamanlı öğrenci asistanlığı sayesinde, öğrencilerimiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine
doğrudan katılma olanağına sahip olup lisans eğitimi sırasında dahi araştırma laboratuvarlarında çalışma
fırsatı bulmaktadır.

The part-time student assistanship opportunity provides the possibility for our students to participate
directly in teaching and research related activities. As a result, the possibility to work in research
laboratories, even during their undergraduate education, is presented.

Fen Fakültesi
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Doç. Dr. Burcu Çakırlı: Dünya’nın en iyi dergilerinden biri olan NATURE dergisinde
yayını basıldı, Nükleer Fizikte Dünyanın En İyi Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü aldı ve
Almanya Hükümetine verdiği projesi kabul edilerek büyük başarılara imza attı.

Assc. Prof. R. Burcu Çakırlı: Her article was published in NATURE, one of the
best journals in the world, she received the “Award for the Best Young Scientist of
the World in Nuclear Physics” and she accomplished great success by the
acceptance of her project wich she had proposed to the Government of Germany.

THE BEST SCIENCE FACULTY OF TURKEY

31
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Türkiye’nin En Modern 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

The Most Modern 
Astronomy and Space Sciences

Department of Turkey

Fen Fakültesi
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Astronomi ve
Uzay Bilimleri

Bölümü

Department ofDepartment of
Astronomy andAstronomy and
Space SciencesSpace Sciences



İstanbul Üniversitesi

34

2013 yılında yeniden inşa edilen Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölümü, sahip olduğu üç gözlemevi, bir planetaryum, eğitim
laboratuvarları ve en son teknolojiyle donatılan dershaneleriyle
yeni nesil bilim insanlarını Evren'i keşfetmeye davet ediyor.

Reconstructed in 2013, the Astronomy and Space SciencesReconstructed in 2013, the Astronomy and Space Sciences
Department invites the new generation scientists to discover theDepartment invites the new generation scientists to discover the
Universe with its three observatories, a planetarium, laboratoriesUniverse with its three observatories, a planetarium, laboratories
and its classrooms equipped with the latest technology.and its classrooms equipped with the latest technology.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünün
amacı, bu alanın gereği olan astronomi
ve uzay bilimleri içerikli lisans ve
lisansüstü eğitimlerini vermek, bu
doğrultuda disiplinler arası bilgi ve beceri
ile donatılmış astronom ve uzay fizikçileri
yetiştirerek uluslararası platformda
ülkemizi bu konuda en iyi şekilde temsil
etmektir. Teknolojik gelişmelerin hızlı
yaşandığı günümüzde yeni keşiflerle
Evren anlayışımız her gün yeniden
şekillendiğinden, astronomi, astrofizik ve
uzay bilimleri geleceğin mesleği olarak
görülmektedir.

The aim of the Astronomy and Space
Sciences Department is to provide the
astronomy and space sciences education
content necessary for this field, to
educate astronomers and space
physicists equipped with interdisciplinary
knowledge and skills in this direction and
therefore, represent our country most
successfully at the international stage.
Today, at a time when technological
developments take place quickly, our
understanding of the Universe is
reshaped by new discoveries every day,
astronomy, astrophysics and space
sciences are considered as the
professions of the future.

Fen Fakültesi
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Our department was established in 1933, within the
framework of the University Reform, as an astronomy
institute as part of the Science Faculty. Under the
leadership of German scientists Erwin Finlay Freundlich
and Wolfgang Gleissberg, who were invited to our
country, modern Turkey’s first astronomical observatory
was established in our university at the same location
where it is now. In 1936 using a Zeiss brand astrograph
which was imported from Germany scientific studies
began in our observatory.
During this time many
studies on small planets
and on the Sun were made
and contributions were
made to global science.
The first female astronomer
of the Turkish Republic and
also the first female dean of our Faculty Prof. Dr. Nüzhet
Gökdoğan contributed significantly towards the
development of Turkish astronomy and took important
steps in establishing a national observatory.

Bölümümüz 1933 yılında, Üniversite Reformu
çerçevesinde Fen Fakültesi bünyesinde bir astronomi
enstitüsü olarak kurulmuştur. 1935 yılında ülkemize davet
edilen Alman bilim insanları Erwin Finlay Freundlich ve
Wolfgang Gleissberg öncülüğünde, modern Türkiye’nin
ilk astronomi gözlemevi Üniversitemizin bugünkü yerinde
kurulmuştur. 1936 yılında Almanya’dan getirilen Zeiss
marka bir astrograf ile gözlemevimizde bilimsel
araştırmalar başlamıştır. Bu süreçteki bilimsel

araştırmalarla gerek küçük
gezegenler gerekse
Güneş'e ait çok sayıda
çalışmalar yapılarak Dünya
bilimine katkı yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
kadın astronomu ve
Fakültemizin ilk kadın

dekanı Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, Türk astronomisinin
gelişmesine ve özellikle ulusal bir gözlemevi kuruluşunda
önemli adımlar atmıştır.

TARİHÇETARİHÇE
Historical ReviewHistorical Review

Bölümümüz, kentsel dönüşüm projesi
çerçevesinde Şubat 2012 tarihinde yıkılarak yeniden
inşa edilmiş olup 2013 –2014 öğretim yılında eğitim
ve araştırmalara yeni binasında devam edecektir. Bu
yeni kompleks içindeki iki gözlemevi, bir
planetaryum, dört eğitim ve araştırma
laboratuvarıyla yaklaşık 600 öğrenciye hizmet
sunulacaktır.

Our department was demolished in Febuary
2012, and was reconstructed as part of the urban
transformation project, and education and research
will resume in the new building as of the 2013-14
academic year. Within this new complex there are
two observatories, a planetarium, four education
and research laboratories which will serve
approximately 600 students.

Modern bir Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü… Yeni bir Heyecan!
A Modern Astronomy and Space Sciences Department... A New Excitement!
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Akademisyenliğe İlk Adım… Akademisyenliğe İlk Adım… 

8 professors, 2 associate professors, 6
assistant professors and 6 research assistants
work in our department which consists of two
divisions: Astrophysics and General Astronomy. 

First Step to Being an AcademicianFirst Step to Being an Academician

Astrofizik ve Genel Astronomi Anabilim
Dallarından oluşan Bölümümüzde 8 profesör, 2
doçent, 6 yardımcı doçent ve 6 araştırma
görevlisi çalışmaktadır.

Fen Fakültesi
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Bologna sürecine uygun olarak düzenlenmiş
lisans programı Astronomi, Bilgisayar, Fizik ve
Matematik içerikli, 32 zorunlu ve 44 seçmeli dersten
oluşur. 2009 yılından beri bölümümüz birinci
öğretimin yanı sıra ikinci öğretimi de başarıyla
sürdürmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini
tamamlayan öğrencilerimiz "astronom" unvanını
alırlar.

Gereken şartları sağlayan öğrencilerimiz,
istedikleri takdirde Fakültemizin diğer bölümlerine
başvurarak yandal ya da çift anadal programlarından
lisans diplomalarının yanı sıra sertifika ya da diploma
alabilirler. 

Bölümümüzde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
lisansüstü programları yürütülmekte ve Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) uygulanmaktadır.

The undergraduate program organized
according to Bologna process consists of 32
mandatory and 44 elective courses. Our
department is successfully running an evening
education undergraduate program along with the
regular daytime education since 2009. After
completing the four year undergraduate program
our students obtain the “astronomer” title.

Our students who meet the required criteria
can apply to other departments of our Faculty to
do a minor or major in order to receive a
certificate or diploma in addition to their
undergraduate diplomas.

Graduate programs are also available in our
department in the capacity of the Institute of
Science. Moreover, Academic Member Training
Project (ÖYP) is implemented in the department.



Farkındalık, Bu Kapıdan Geçen Öğrencilerin
Kazanımıdır…

Awareness is the gain of the students who pass
through this door...
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İlk geldiğimde heyecanlı ve telaşlıydım. Bölümün
sıcak atmosferi, arkadaşlarla diyalog ve hocalarımızın
ilgisiyle buraya alışmak uzun sürmedi. Bu bölümü
tercih etmemde akademik kadrosunun güçlü ve
modern astronomi gözlemevlerine sahip olması büyük
rol oynadı. Şehrin merkezinde tarih ve doğayla iç içe
bir yerleşkede bulunması, öğrenciye sunduğu
imkanlar ve sıcak aile ortamı geleceğe sağlam
adımlarla ilerlememe zemin hazırladı. Gelecekteki
akademik kariyerimle beraber Astronomiye katkıda
bulunmak için sabırsızlanıyorum.

At first I was excited, but afterwards with the
warm atmosphere of the Department, the dialogues
with friends and the attentive behavior of instructors
it didn’t take too long for me to get used to it. The
greatest factors for me to choose this department
were its strong academic staff and its modern
astronomical observatories. Its location in a campus
in the city center where history and nature were
intertwined, the possibilities presented to students
and warm family environment provided a basis for me
to advance to the future with firm steps. I look
forward to contributing to astronomy in the future,
during my academic career.

Eda Vurgun
3. sınıf öğrencisi
3rd grade student

Astronomiye ilgim ailemin kökenlerinden geliyor.
Gurur duyduğum büyük büyük dedem, Kandilli
Gözlemevinin kurucusu Fatin Gökmen’in (1877-1955)
izinden yürüyerek bu bölümü tercih ettim. Bilimin
gelişen teknolojilerin ışığı altında geleceğe dair katkı
sağlamak için bir insanın hayatta varolma gerekçesini
en güzel gösterebileceği bir bölümde okuduğumu
düşünüyorum. Herkese bu duyguyu tatmayı tavsiye
ediyorum.

My interest in astronomy stems from my family’s
roots. I chose this department walking in the steps of
my esteemed great-grandfather, the founder of
Kandilli Observatory, Fatin Gökmen (1877-1955).
Science, in the light of developing technologies  is the
best way to contribute towards the future and I think
that I’m studying in a department where one can
show best her cause of existence. I advise everyone
to experience this feeling.

Sevinç Gökmen
3. sınıf öğrencisi

3rd grade student
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Bölümümüz kurulduğundan beri
süre gelen optik gözlemlerle
Güneş'in atmosfer tabakaları
araştırılmaktadır. 2010 yılında
gözlemevimizin modernize
edilmesiyle Güneş gözlemleri

dünya standartlarına çıkartılmıştır.
Haziran 2011'de 60 cm ayna çaplı İST60
teleskobunun devreye girmesiyle
Bölümümüzdeki araştırmalar yeni bir soluk
kazanmıştır. Güneş Sistemi içinde asteroidler,
kuyrukluyıldızlar ve Dünya'yı tehdit eden
cisimler yakından incelenmeye başlamıştır.

The solar atmosphere’s layers are being studied
since our Department was established. In 2010
the observatory was modernized and the solar
observations were brought up to a world class
level. In June 2011 IST 60 telescope, with a
mirror with 60 cm diameter, came into service

speeding up the studies in our Department. Within the
Solar System asteroids, comets and objects that threaten
Earth are being closely studied.

Araştırma Alanları      Araştırma Alanları      Research AreasResearch Areas

Bölümümüzde Galaktik
Astrofizik, Yıldız Astrofiziği,
Güneş ve Güneş Sistemi
Cisimleri konularında bilimsel
araştırmalar yapılmaktadır. 

Güneş ve Güneş Sistemi Cisimleri 
Sun and Solar System Objects

In our department, studies are
being conducted in the areas of
Galactic Astrophysics, Stellar
Astrophysics, the Sun and the
Solar System.

Fen Fakültesi
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Bölümümüzde modern yıldız astrofiziği çalışmaları 1960'larda
başlamıştır. Yıldız atmosferlerinin nitel ve nicel analizleri
yapılarak, kimyasal bolluk anormallikleri araştırılmaktadır.
Değişen çift yıldızların tayfsal ve fotometrik analizleri

yapılarak sistemlerin yapısal parametreleri elde
edilmektedir. Beyaz cüce ve nötron yıldızlarının
X-ışın ve optik gözlemleri aracılığıyla bu
kompakt cisimlerin doğası araştırılmaktadır.

In our department, modern stellar astrophysics
studies started in 1960s. Stellar atmospheres
are being analyzed both qualitatively and

quantitatively and chemical abundance anomalies
are being investigated. Spectral and photometric
analyses of variable binary stars are studied and
structural parameters of the systems are

obtained. From X-ray and optical observations of white
dwarfs and neutron stars the nature of these compact objects

is being investigated.

Yıldız Astrofiziği
Stellar Astrophysics

Bölümümüzde Galaktik yapı araştırmaları
1970'li yıllarda başlamıştır. Teknolojinin
gelişmesiyle beraber Dünya'ya entegre
olan bölümümüz gökyüzü tarama
programlarından elde edilen verileri
kullanarak Galaksimizin yapısı, oluşumu
ve evrimine dair izleri araştırmaktadır.

In our Department, Galactic structure
studies started in 1970s. Integrated to
the world with the developments in
technology our department uses data
obtained from surveys to investigate the
traces of the structure, formation and
evolution of our Galaxy.

Galaksi Astrofiziği 
Galaxy Astrophysics
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Gözlemevimiz 2010 yılında İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimince desteklenen üç proje kapsamında
tümüyle yenilenerek modern gözlem
tekniklerine uygun hale getirilmiş ve
düzenlenen bir sempozyumla ülkemiz
astronomlarına takdim edilmiştir.

In 2010, as part of three projects funded
by Istanbul University Scientific Research
Projects Division our observatory was
completely renovated and brought up-to-
date with modern observation techniques
and was presented to the astronomer’s in
our country at a symposium.

Yakın Takipteki Yıldızımız: GÜNEŞ
Star Under Close Watch: The SUN
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Projeler çerçevesinde modern bir Güneş laboratuvarı oluşturulmuş, özel filtreler temin
edilerek Güneş’in farklı atmosfer tabakalarının fotoğrafları yüksek duyarlılıkla çekilebilir
hale getirilmiş ve yaklaşık 17 000 günlük fotosfer gözleminden oluşan arşiv taranarak
elektronik ortama aktarılmıştır.

As part of the project a modern  solar laboratory was built, special filters were obtained
in order to photograph different solar atmospheric layers with high precision and an archive
consisting of photospheric observations of 17 000 days was scanned and transferred to
electronic media.

1956 yılından bu yana Güneş’in
fotosfer ve kromosfer tabakaları
düzenli olarak gözlenmekte ve
elde edilen veriler uluslararası veri
merkezleriyle paylaşılmaktadır.

Since 1956, the Sun’s
photosphere and chromosphere
layers have been observed
regularly and the data obtained
has been shared with
international data centers.

43
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Uzaya Açılan Yeni Gözümüz...Uzaya Açılan Yeni Gözümüz...

2009 yılında başlatılan bir projeyle Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesinin Ulupınar Gözlemevi
yerleşkesinde Türkiye’nin en büyük dördüncü
teleskobu (İST60, 60 cm çapında) Bölümümüzce 
kurularak öğretim üyelerimizin araştırma olanakları
genişletilmiştir. Ayrıca öğretim üyelerimizin
uluslararası iş birlikleri sayesinde dünyanın büyük

gözlemevlerinden ve uzay tabanlı teleskoplardan
sağlanan verilerin analiziyle üretilen bilimsel
çalışmalar, etki faktörü yüksek uluslararası dergilerde
yayımlanmaktadır. Araştırmalarımız Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi ve TÜBİTAK tarafından
desteklenmektedir. 

Fen Fakültesi
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Our New Eye Opening to Space...Our New Eye Opening to Space...

Turkey’s fourth largest telescope (IST60, 60 cm in
diameter) was established in Çanakkale Onsekiz
Mart University’s Ulupınar Campus as part of a
Project, which was started in 2009 by our
Department, and therefore expanding the research
possibilities of the members of the department.
Moreover, thanks to international collaborations of

our department members studies done by analyses
of data obtained from major oobservatories around
the world and from space based telescopes are
published in international periodicals with high
impact factors. Our studies are supported by the
Scientific Research Projects Division and TÜBİTAK.

İST60 Teleskobu
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Türkiye’nin İlk Biyoloji Bölümü 

The First Biology Department of Turkey

Fen Fakültesi
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Biyoloji
Bölümü

Department ofDepartment of
BiologyBiology

Gladiolus sp. (Kılıçotu, Sword-Lily)
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1933 Üniversite Reformu ile kurulan Biyoloji Bölümü,
yurt dışından gelen Prof. Dr. Andre Naville, Ord. Prof.
Dr. Curt Kosswig, Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve
Ord. Prof. Dr. Leo Brauner gibi ünlü bilim insanlarının
katkılarıyla yeniden yapılanmıştır. Bölümün modern
cihazlarla donatılmış birçok araştırma laboratuvarı,
çok sayıda bitki türünün yer aldığı bir Botanik
Bahçesi bulunmaktadır. Bölümümüz Türkiye’nin en
eski Herbaryumuna, Zooloji ve Hidrobiyoloji
müzelerine sahiptir ve ürettiği evrensel nitelikte
bilgiyle, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında
uluslararası düzeyde kabul gören öncü bir bölüm
olmayı hedeflemektedir.

Department was established by the University
Reform of 1933, and restructured by the
contributions of Prof. Dr. Andre Naville, Ord. Prof. Dr.
Curt Kosswig, Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn and
Ord. Prof. Leo Brauner. Departments’ research
laboratories are equipped with modern equipment
and it has a botanical garden which contains a large
number  of plant species. The Department owns
Turkey's oldest Herbarium, Zoology and
Hydrobiology museums. We aim to be a pioneering
department and internationally recognized in the
fields of education and research by our universal
knowledge. 

Ord. Prof. Dr. Alfred
Heilbornn

Ord. Prof. Dr. Leo
Brauner

Prof. Dr. Andre Naville
Ord. Prof. Dr. Kurt

Kosswing
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Musa sp. (Muz Çiçeği, Banana Flower) 
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Bölümümüzde Genel Biyoloji, Zooloji,
Botanik, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel
Mikrobiyoloji olmak üzere 5 anabilim dalı
bulunmaktadır. Bölümümüzde 42 öğretim üyesi
ve 27 yardımcısı mevcuttur. Ayrıca 6 adet
lisansüstü programı bulunmaktadır. 

Mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini
sürdürebilmelerinin yanında nükleer araştırma,
deniz bilimleri ve su ürünleri araştırma
merkezlerinde, özel araştırma enstitülerinde ve
adli tıpta, tıp fakültelerinin histoloji, embriyoloji,
fizyoloji, tıbbi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji
ve onkoloji dallarında, tüp bebek
laboratuvarlarında, çevre, kültür, gıda, tarım ve
hayvancılık, turizm, sağlık ve milli eğitim
bakanlıklarında, belediyelerin sağlık ve çevre ile
ilgili bölümlerinde, özel sağlık kuruluşlarında,
kimya, ilaç ve gıda sektörlerinde, özel eğitim
kurumlarında, vb. iş olanakları bulabilmekte ve
ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında Biyolog
olarak görev alabilmektedirler.

Biology Department consists of General
Biology, Zoology, Botany, Hydrobiology, Basic
and Industrial Microbiology divisions. The
Department of Biology is comprised of 42
faculty members and 27 assistants. TThere are
also six graduate programs.

Besides continuing their education at the
graduate level, alumni can find business
opportunities to be Biologist such as in Nuclear
Research Centers, Hydrobiology and Marine
Science Centers, Private Research Institutes,
Forensic Medicine, histology and embryology,
microbiology, biochemistry and oncology areas
in Medicine Faculty. Also they can work in
Environment, Culture, Agriculture and Rural
Affairs, Tourism, Health and the Ministry of
Education, Private Education Institutions, the
Health and Environment-related sections of
Municipalities, Chemical, Drug and Food
Sectors, Private Health Institutions etc. and also
they are hired as biologist in public institutions
and organizations. 

Biyoloji Bölüm Başkan ve Yardımcıları, Erasmus sorumlusu ile Öğrenci Oryantasyonu 
Head and Vice-Heads of Biology Department and  Erasmus Co-ordinator during student orientation
session 

Fen Fakültesi

51

Anabilim Dalları:

Botanik Genel
Biyoloji
Hidrobiyoloji
Temel ve Endüstriyel
Mikrobiyoloji
Zooloji

Divisions:

Botany General
Biology
Hydrobiology
Basic and Industrial
Microbiology
Zoology
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Türkiye'nin en köklü Biyoloji Bölümünde okumak, deneyimlerin tarihle
buluştuğu ortamda özgüven ve mutluluk verici.

Studying biology in Turkey’s oldest Biology Department, where
experiences meet the history, boosts one’s self-confidence and is
gratifying.

Merve Dilek GÜLCÜ 

4. sınıf öğrencisi 

4th grade student

“Biyoloji” okumak; sadece lise kitaplarında kalan
ezberler değil, “hayat görüşü” edinmektir.
Öğrenilen bilgiler ve deneyimler sentez yapabilme
yetiniz sayesinde farklı alanlarda kapılar açabiliyor.
İlk yıllarda elbette bunun farkına varamıyorsunuz,
fakat o nasıl geçtiğini anlamadığınız zamanda,
canlılığı anladığınız ve laboratuvarlarla deneyim
kazandığınız, alanında en iyi hocalarıyla
Türkiye'nin en köklü Biyoloji bölümünde okumak,
deneyimlerin tarihle buluştuğu ortamda özgüven
ve mutluluk verici.

Studying Biology, is not just memorizing what is
in high school textbooks, but it is to acquire a
worldview. The knowledge that is learnt and the
experience gained can open doors in different
areas through our synthesis ability. Of course, you
are not aware of this during the first few years.
But, in that time, which you do not realize how it
passes, studying biology in Turkey’s oldest Biology
Department, where experiences meet the history,
with the best instructors in their fields, in which
you understand life and gain experience in its
laboratories boosts one’s self-confidence and is
gratifying.

Fen Fakültesi
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Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü

öğrencisiyim. Bu sene Farabi programı ile
İstanbul Üniversitesinde dersler almaktayım.
Herkesin hayalini kurduğu ve köklü bir üniversite
olan bu okulda öğrenim görmek benim için büyük
deneyim oldu. Farklı bir ortam, yeni arkadaşlıklar
ve hocalarla tanışma fırsatım oldu. İyi ki Farabi
programından yararlanmışım diyebiliyorum ve
herkese tavsiye ediyorum.

I’m a biology student of Balikesir University
and taking lessons from Istanbul University under
the Farabi Exchange program. Every biology
student dreamed of being part of this well
established University, which was a great
experience for me. Different atmosphere here
and I had the opportunity to meet new friends,
assistanst, Professors. I’m happy to have taken
part in the Farabi program and I would
recommend it to everyone.

Nadire Şadoğlu

4. sınıf Farabi öğrencisi 

4th grade Farabi student

Hayatımdaki en iyi kararlardan biri Istanbul
Üniversitesi’nde Erasmus öğrencisi olmaktı.
İstanbul Üniversitesi Türkiye’deki en prestijli
üniversitelerden biri ve yüksek kalitedeki
projelerin yürütülebilmesi için uluslararası
işbirliklerine destek veriliyor.  Ayrıca, Alfred
Heilbronn Botanik Bahçesi zengin bitki
çeşitliliğine sahip gerçek bir gizli bahçe!

One of the best decisions of my life was to
become an Erasmus student in Istanbul
University.  Istanbul University is one of the
most prestigious universities in Turkey and
international collaborations are supported to
conduct high quality projects.  Moreover,  Alfred
Heilbronn Botanical Garden is just like a real
hidden garden full with rich plant diversity!

Istvan Csatari

Erasmus öğrencisi

Erasmus student (Debrecen University / Hungary)
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AraştırmaAraştırma
ResearchResearch

Hücre ve Tümör Biyolojisi Çalışma Grubu
hücre, tümör ve deneysel modeller üzerinde
çeşitli ajan veya ilaçların etkileri ile iyon kanalları
aracılı olarak metastazın engellenmesi
araştırmalarını yürütmektedir. Bu  çalışmalar,
kanser araştırmalarına önemli  katkılar
sağlamaktadır. Radyobiyoloji Bilim Dalında
kromozom kararsızlığı, bitki mutantlarının eldesi,
moleküler ve biyokimyasal tiplendirilmesi,
moleküler kanser biyolojisi, biyomoleküler
teknoloji, radyoekolojik çalışmalar ile araştırma
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Cell and Tumor Biology Working Group; does
research on the effects of various agents or
drugs on cell, tumor, and experimental models
and  prevention  of metastasis via ion channels.
These studies provide important contributions to
cancer research. Research activities related to
chromosome aberrations, obtaining of plant
mutant, molecular and biochemical
identification, molecular cancer biology,
bimolecular technology and radio ecological
studies are carried out in Radiobiology division. 

Copenhagen sıçanlarla in vivo bir çalışma, dokulardaki hasar
ve iyileşme sonuçlarının değerlendirilmesi.

In vivo study with Copenhagen rats, evaluating results of
damage and healing in tissue. 

Doku kültüründe Apoptotik HeLa hücrelerinin floresan
mikroskobu görüntüleri

Fluorescence microscopy images of apoptotic HeLa cells
in tissue culture

Bitki Biyoteknolojisi
Laboratuvarı’nda
gerçekleştirilen in
vitro çalışmalardan
örnekler

Examples of the in
vitro studies in
Laboratory of Plant
Biotechnology
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Zooloji Anabilim Dalında hayvan fizyolojisi,
gelişim biyolojisi, sistematik ve moleküler hücre
biyolojisi alanları kapsamında zoocoğrafik dağılım,
ornitolojik fauna, moleküler filogeni, koruma
genetiği, gen kaynaklarının belirlenmesi, ostracod
sistematiği, makro bentik omurgasız fauna
çalışmaları, kanser ve kök hücre biyolojisi,
nörobiyoloji, omurgalı hayvanların dokularında
hormon reseptörlerinin yerleri ve hormon üreten
hücrelerin belirlenmesi, doku analizleri, üreme
hücreleri üzerine agonist ve antogonist etkileri,
reseptörlere bağlanma seviyeleri, hormon inhibisyon
ve indüksiyon yolları, in vivo ve in vitro fizyolojik
çalışmalar yürütülmektedir.

Research focuses mainly on  animal physiology,
developmental biology, systematics and molecular
cell biology, as well as subtopics of  ornithological
fauna identification, molecular phylogeny,
conservation genetics, determination of genetic
resources, systematics of ostracodes, benthic
macro-invertebrate fauna studies, , cancer and stem
cell biology, neurobiology, determination of hormone
producing cells, receptors and hormones in the
tissues of vertebrate animals, analysis of histological
examinations of various animal tissues, the agonist
and antagonist effects of developmental cells,
receptor binding, inhibition and induction paths of
the hormones, different experimental in vivo and in
vitro physiological studies.

35 saatlik C. nigrofasciatum (Balık) embriyosu.

Fish embryo C. nigrofasciatum on 35th hour.
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Botanik Anabilim Dalında çevre biyolojisi, bitki
ekolojisi ve fizyolojisi, bitki biyoteknolojisi, bitki
sistematiği, bitki morfolojisi ve anatomisi gibi temel
konular çerçevesinde araştırmalar yürütülmektedir.
Anabilim Dalı,  birçok önemli bitki türünün bulunduğu
Botanik Bahçesi ile  Herbaryuma sahiptir.

The main research areas in Botany Division are
environmental biology, plant ecology and physiology,
plant biotechnology, plant systematics, plant
morphology and anatomy. Botany Division also includes
Botanical Garden and Herbarium with many important
plant species.
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Hidrobiyoloji Anabilim Dalında, planktonik
organizmalar, bentik omurgasızlar, ihtiyoplankton,
deniz ve tatlı su balıkları, deniz ekolojisi ve kirliliği
üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Plankton Kültürü
Laboratuvarı deniz sedimanında bulunan
dinoflagellat kistlerinin üretimi ile ilgili Türkiye’deki
ilk laboratuvardır. Sedimanda bu kistlerin neler
olduğunun belirlenmesi  ve bu laboratuvarda kültüre
alınarak canlı hücreye dönüştürülmesi gelecekte
denizlerimizde oluşabilecek sorunları engellemede
büyük önem taşımaktadır. 

Research on planktonic organisms, benthic
invertebrates, ichthyoplankton, marine and
freswater fish, marine ecology and ppollution is
carried out  in the division of Hydrobiology. Plankton
Culture Laboratory is the first one in Turkey for the
production of dinoflagellate cysts found in marine
sediment. Determining what these cysts in sediment
are and cultivating them in this laboratory is of great
importance in preventing future problems that may
occur in our seas.

Dinoflagellat
kistinin kültürde
vejetatif evreye
dönüşümü

Transformation of
Dinoflagellate cyst
to vegetative
stage in culture 

Kültüre alınan planktonik organizmalar
Culturing planktonic organisms

Mavi dünyaya yolculuk�
Journey to the blue world...
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Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalında akuatik, endüstriyel mikrobiyoloji, gıda ve çevre
mikrobiyolojisi konuları yanında su kirliliği, biyofilm, immünoloji, antimikrobiyal ajanlar, mikoloji, mikrobiyal
korozyon, amipler konularında araştırmalar yapılmaktadır.

Research in Basic and Industrial Microbiology Division focuses mainly on aquatic, industrial and food
microbiology, as well as water pollution, biofilms, immunology, antimicrobial agents, mycology, microbial
corrosion, amoebas.

Faz kontrast mikroskobunda sporlu
Desulfosporosinus bakterileri

Desulfosporosinus bacteria under
phase contrast microscope

Su borusu kesitinden eküvyonla
mikrobiyal biyofilm kazırken

Microbial biofilm removal by swab
from pipe segment
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Kütüphane Library

Biyoloji Bölümünün yaklaşık 5 000 adet kitap, 225 adet
sirkülasyonu durmuş ve 50 adet sirkülasyonda olan süreli
yayınla Zooloji Binası Kütüphanesi ve  yaklaşık 2 700 adet
kitap, 405 adet sirkülasyonu durmuş ve 10 adet sirkülasyonda
olan süreli yayınla Botanik Binası Kütüphanesi araştırıcılara
ve öğrencilerimize araştırma ortamı sunmaktadır..

Biology Department’s libraries provide
access for researchers and students
to about 5000 books  in the Zoology
Library, 275 periodicals where 50 of
them are in circulation and to about
2700 books in the Botany Library, 415
periodicals where 10 of them are still
in circulation.
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Botanik Bahçesi, Ord. Prof. Dr. Alfred
Heilbronn ile kendisine büyük destek veren Ord.
Prof. Dr. Leo Brauner ve bahçe uzmanlarının
katkılarıyla 1935’te kurularak hizmet vermeye
başlamıştır. Büyük bitki koleksiyonlarının güzel bir
peyzaj içerisinde sergilenmesi, endemik bitkilerin
korunması, öğrencilerin eğitilmesi ve bilimsel
araştırma etkinliklerinin yürütülmesi üzerine
odaklanılmaktadır.

Botanical Garden was established and began
operating in 1935 with contributions from Ord.
Prof. Dr. Leo Brauner who supported Ord. Prof.
Dr. Alfred Heilbronn in arranging the garden with
garden curators. The garden has focused on
developing one of the largest plant collections
displayed within the beautiful landscape,
protecting endemic plants, educating students
and conducting research activities.

Biyoloji Bölümü Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi

Alfred Heilbronn Botanical Garden, Department of Biology

Herbaryum

Herbarium

Kurutulmuş bitki örnekleri saklanmaktadır. Index
Herbariorum üyesidir ve dijital veri bankası
bulunmaktadır.

Conservation of dried plant materials. It is a member
of Index Herbariorum and has a digital database.

Iris sp. M(Süsen, Flag)

Azalea sp. (Açelya, Azalea)
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Eichhornia sp. (Su Sümbülü, Water Hyacinth)
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Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi (AHBB) çok özel bir köşede yer almaktadır:
Boğaziçi, Haliç, tarih ve doğa... Bu bahçede Türkiye için endemik olan bitki
türlerinin çoğunu ve diğer ülkelere ait birçok egzotik bitki türünü görebilirsiniz.
AHBB’de ayrıca İstanbul florasının nadir ve endemik taksonlarının (44 küresel
tehdit altındaki tür) korunması, çoğaltılması ve yeniden floraya kazandırılması
sağlanmaktadır.

Alfred Heilbronn Botanical Garden is located in a very special corner:  Bosphorus,
Golden Horn, history and nature..  You can see many endemic plant species
found in Turkey and also exotic species belong to the other countries. AHBG also
provides conservation, reproduction and reintroduction of rare and endemic taxa
of Istanbul flora  (44 globally threatened species).
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Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi

Zoology Museum, Department of Biology

Müzemiz sergi ve koleksiyonların bulunduğu iki
alandan oluşmaktadır. Zooloji Müzesinin sergi
bölümü yaklaşık olarak 1 500’ü böcek olmak üzere
2 034 tür sergilenmektedir. Sergilenen türler, Türkiye
faunasıyla sınırlı olmayıp farklı kıtaları temsil eden
örneklerde vardır.

Museum consists of two parts: showroom and
the collection. The new showroom contains 2 034
species, where 1 500 species belong to Insecta
classis. Collections are not restricted to Turkish
fauna, it also has animal species collected from
different continents.
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Hidrobiyoloji Anabilim Dalında oluşturulan
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji
Müzesi günümüzde deniz ve iç sularımızda bulunan
canlı türlerinden örneklerin saklandığı bilimsel bir
koleksiyon olarak hizmet vermektedir. Deniz ve iç
sularımızdan elde edilen 500’e yakın balık türü ile
ülkemizin en önemli balık koleksiyonlarından birine
sahiptir. Müzemizde 10 balık türüne ve 4 omurgasız
türüne ait holotip korunmaktadır. Ayrıca omurgasız
gruplarından bivalv ve gastropodlara ait çok zengin
koleksiyonlarda bulunmaktadır.

The Istanbul University Science Faculty
Hydrobiology Museum's collection contains different
animal species, collected from our seas, which also
serves as a scientific collection. The IUSHM now
possesses the largest and best maintained marine
fish collection in Turkey with 500 fish specimens.
Our museum has 10 fish and 4 invertebrate
holotypes. Besides, there are a big gastropods and
bivalve collection in our museum from the ocean’s
of the world.

Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Müzesi 

Hydrobiology Museum, Department of Biology
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Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencileri için düzenlenen “Yetkinlik Bazlı-Davranış
Odaklı Mülakat Teknikleri Semineri”nde öğrencilerimize katılım belgeleri
verilmiştir.

Certificates of participation were given to students in “Competency Based-
Behavior Oriented Interviewing Techniques” seminar organized for last year
students of Department of Biology.
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Türkiye’nin İlk Fizik Bölümü 

The First Physics Department of Turkey

Fen Fakültesi
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Fizik Bölümü

Department ofDepartment of
PhysicsPhysics
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Ülkemizin en büyük ve en köklü Fizik bölümünde eğitim almak
istiyorsanız, 1200 öğrencisi ve 42 öğretim üyesi ile İstanbul Üniversitesi
Fizik Bölümü doğru adres.

If you would like to obtain your degree at the largest and the oldest
Physics Department of our country, then Istanbul University PPhysics
Department, with its 1 200 students and 42 faculty members, is the
right choice.

1911 yılında Darülfünun’un Fünun (Fenler)
Şubesinde Matematik ve Doğa Bilimleri
kapsamında eğitim faaliyetlerine başlayan ve
1933 Üniversite Reformu ile Fizik Bölümü adını
alan Bölümümüz ülkemizin ilk Fizik Bölümüdür.

Our department, which began its educational
activities in 1911, as part of Mathematics and
Natural Sciences at the Fünun (Sciences)
Branch of Darülfünun (University) and which
was named the Physics Department by the
University Reform of 1933, is the first Physics
Department of our country.

Tarihi bir dokuya sahip olan yerleşkemizde,
Atom Fiziğinden Kozmolojiye, İnce Film
Fiziğinden Nanoteknolojiye, Parçacık Fiziğinden
Kaosa, Yarıiletkenlerden Nükleer Fiziğe geniş bir
alandaki araştırmalar ile kaliteli bir eğitim bir
arada sürdürülmektedir.

On our historical campus, a wide range of
research extending from Atomic Physics to
Cosmology, from Thin Film Physics to
Nanotechnology, from Particle Physics to Chaos,
from Semiconductors to Nuclear Physics is
conducted along with the high quality education
given.
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Geniş akademisyen kadrosu, çağdaş laboratuvarları ile
uluslararası düzeyde eğitim olanağı...

With the depth of its faculty and its modern laboratories,
offers an opportunity for education at an international level...
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11 profesör, 12 doçent, 19 yardımcı doçent, 9’u doktoralı olmak üzere 22 araştırma görevlisi ve 3
fizikçiden oluşan geniş akademik kadrosuyla bölümümüz her yıl birinci ve ikinci öğretim olmak üzere 300'e
yakın lisans, 100 yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisine kapılarını açmaktadır.

With the depth of its faculty, comprised of 11 Professors, 12 Associate Professors, 19 Assistant
Professors, 22 Research/Teaching Assistants, 9 of whom have a doctorate degree, and 3 Physicists, our
department admits, including both regular and after-hours education, nearly 300 undergraduate, 100
master's and 60 PhD students every year.

Fen Fakültesi
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Dünyadaki gelişmelere paralel olarak
güncellenen eğitim programı %25 seçmeli
derslerden oluşmaktadır. 

Öğrencilerimiz, teorik derslerde edindikleri
bilgileri modern teknolojiyle desteklenen
laboratuarlarda uygulama olanağına sahiptirler.

Öğrenciler, VIII. Yarıyılda Katıhal / Atom ve
Molekül Fiziği, Çekirdek Fiziği ve Teorik Fizik
gruplarından birini seçerek, ilgi duydukları
araştırma alanına yönelebilmek ve İleri Fizik
Uygulamaları dersi kapsamında seçtikleri bir
öğretim üyesi gözetiminde bilgi ve becerilerini
arttırabilmektedirler.

Bölümümüz; eğitim ve araştırma faaliyetlerini
Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği,
Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji
ve Plazma Fiziği olmak üzere 6 Anabilim Dalı ile
yürütmektedir. 

Her anabilim dalında 2 yıl yüksek lisans ve 4 yıl
doktora olmak üzere lisansüstü programları da Fen
Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir.

The cirriculum that is updated in view of
worldwide advances, comprises 25% elective
courses.

Our students have the opportunity to apply the
knowledge they learn in theoretical courses, in
laboratories equipped with modern technology.

By choosing one of Solid State/Atomic and
Molecular physics, Nuclear physics and Theoretical
physics groups, students can lean towards a field
of research they find intriguing and under the
supervision of an instructor they choose as part of
the Advanced Physics Applications course they can
acquire more knowledge and improve their skills.

Educational and research activities in our
department are carried out in the following 6
divisions: Atomic and Molecular Physics, General
Physics, Solid State Physics, Mathematical Physics,
Nuclear Physics, and High Energy and Plasma
Physics.

In all divisions, there are graduate programs,
too, directed by the Institute of Natural Sciences,
both as 2 year master's and 4 year doctorate.
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Sayısı 13 000'i aşan kitapları, kitap tarama sistemi, internet erişimli
bilgisayar donanımı ile Sait Akpınar Kütüphanesi öğrencilerimize konforlu
bir çalışma ve araştırma ortamı sunuyor.

Sait Akpınar library, that has over 13 000 books, with its book check out
system and its computer equipment enabling connection to the internet,
provides a comfortable atmosphere conducive to studying and doing
research.
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İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümüne ilk tercihim
olarak girdim ve şunu söylemeliyim ki hayatınız
boyunca edinebileceğiniz tecrübeyi burada değerli
öğretim üyeleriyle birlikte kazanıyorsunuz. Gerek
teorik alt yapısı, gerek laboratuvar olanakları
gerekse yurtdışı ile olan bağlantılarıyla istediğiniz
yere adım adım gitmenizi sağlıyor.

I enrolled in the Department of Physics as my first
choice and I should mention that here you gain the
experience you would gain in your lifetime together
with precious faculty members. It allows you to get
step by step to where you would like to be, with its
theoretical foundation, with the laboratory facilities
and with its international connections.

Ayşe ÖZTÜRK
4. sınıf öğrencisi 
4th grade student

Üniversite ve meslek seçimimde ilgi, beceri ve
hayallerimin doğrultusunda adımlar atmalıydım.
Disiplinli analitik bir düşünce ile kurguladığım olayları
uygulanabilir hale getirip, ülkeme ve insanlığa
hizmet etme idealime bu bölümde yaklaştım. Birikim
ve zamanlarını bizimle paylaşan akademisyenleriyle
Fizik Bölümü bizi hayata hazırlamada iyi bir tercih...

In deciding on a university and a job, I had to take
steps according to my interests, skills and dreams.
By making realizable the events, that I planned
through disciplined, analytical reflection, I inched
closer, at this department, to my ideal of serving my
country and humanity. Physics Department, with
academicians who share both their knowledge and
time with us, is a good choice in preparing us for
real life...

Çağlar ÇETİNKAYA
4. sınıf öğrencisi
4th grade student

Fen Fakültesi
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Fizik okumak evreni anlamada farklı bir bakış açısına
sahip olmak demektir. Bakış açısı usta ellerde
şekillendirilirse ufuk açıcı olur. İşte bu yüzden yerli
ve yabancı öğrencileriyle küçük bir dünya olan
İstanbul Üniversitesi Fizik bölümü benim ilk tercihim
oldu. Üniversiteye geldiğim ilk günden beri
bölümümün köklü bir geçmişi, güçlü bir donanımı ve
çağın gerekli kıldığı tüm yeniliklerin odak noktası
olduğunu yakından gördüm. Çünkü tarihiniz varsa
büyük bir birikime sahipsiniz demektir ve bu sayede
geçmişten edindiğiniz tecrübelerle geleceğe daha
emin adımlarla yürürsünüz. Bölümüm, ulusal ve
uluslararası sahip olduğu vizyonuyla, öğrenci
merkezli eğitim anlayışıyla ve disiplinlerarası
çalışmalarıyla birçok üniversiteye de örnek
olmaktadır.

Studying physics is to have a different point of view
in comprehending the universe. If the point of view
is moulded in skillful hands, it will be insightful. This
is why Istanbul University Physics department,
which is a micro world with its native and foreign
students, was my first choice. Since the first day I
arrived at the University, I have closely seen that my
department has a long history, is strongly equipped
and is the focal point of all the novelties required by
the age. Because if one has a history, it implies one
has thorough knowledge and consequently, with the
experience one has gained in the past, one walks
with firmer steps to the future. My department, with
the vision it has nationally and internationally, with
its student centered education policy and its
interdisciplinary research, is exemplary for many
universities.

Tülin ERUÇAR

4. sınıf Fizik-Matematik ÇAP öğrencisi

4th grade Physics and Mathematics Double Major student
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Bölümümüz, biz öğrencilere kaliteli öğretim görevlisi
kadrosuyla yüksek eğitim vermekle beraber sosyal
hayatımızı geliştirebilmek için çeşitli öğrenci
kulüplerine katılmamızı da sağlamaktadır. Böylece
üniversite hayatımız hem eğitici hem de keyifli hale
gelmektedir. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünü
seçtiğim için çok mutluyum.

In addition to providing a high quality of education
with its qualified faculty members, our department
makes it possible for us to participate in various
student clubs in order to improve our social life. This
way, our university experience becomes both full of
learning and full of fun. I am very happy to have
chosen Istanbul University Physics Department.

Fatullah AKHUNDZADA (Türkmenistan)

3. sınıf öğrencisi

3rd grade student 

Fen Fakültesi
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Türkiye’de okumaya karar verdiğim zaman etrafımda
tanınmasından dolayı ve arkadaşlarımın tavsiyesi
üzerine ilk tercihim İstanbul Üniversitesi olmuştu.
Bunu yapmakla hiç hata yapmadığımı görmek beni
çok sevindiriyor. Çünkü buranın insanlarının
sıcakkanlılığı, araştırmak için rahat ortamın
sağlanması, modern laboratuvarlar ve dünyanın
önde gelen üniversiteleri ile bağlantılarının iyi olması
beni çok etkiledi.

When I had decided to study in Turkey, my first
choice was Istanbul University, as it was known in
my community and because my friends
recommended it. It exhilarates me to see that I
have not made any mistake in doing this. Because,
I was very impressed by the friendliness of the local
people, by the comfortable atmosphere provided for
doing research, by its modern laboratories and its
close connections with the leading universities of the
world.

Agageldi MUHAMMETGULYYEV (Türkmenistan)

3. sınıf öğrencisi

3rd grade student

Fizikte Kariyer Career in Physics 

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayıp Fizikçi unvanını alan mezunlarımız sağlık sektörünün radyoloji ve
nükleer tıp alanlarında, ilaç ve enerji sektörlerinin Ar-Ge birimlerinde, fabrika ve sanayide (boya, nükleer,
çimento, otomotiv, cam, metalürji gibi alanlarda) ve kriminoloji laboratuvarlarında bilirkişi olarak, eğitim-
öğretim sektöründe, gıda sektöründe kalite-kontrol (radyasyon etkisi, kirlilik gibi) birimlerinde, haberleşme
alanlarında iş bulma şansına sahiptirler. 

Our graduates, who have completed the 4 year undergraduate education and who have received the
Physicist title, have the opportunity to work in the radiology and nuclear medicine areas of the health sector,
in the R&D units of Medicine and Energy sectors, in Factories and in industry (areas like Dye, Nuclear,
Cement, Automotive, Glass, Metallurgy), as an expert in Forensic laboratories, in the Education sector, in
the quality control (effects of radiation, pollution, etc.) units of the Food sector, and in areas of
communication.
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Araştırma AlanlarıAraştırma Alanları
Research Areas

Güçlü bir altyapı ve donanıma sahip olan uluslararası düzeyde
çalışmaların yürütüldüğü araştırma laboratuvarları öğrencilere ilgi
duydukları alanlarda çalışma fırsatı sunuyor.

Research laboratories, where cutting edge research is done and that
have good infrastructure and are well equipped, provide students with
the opportunity to do research in areas they are interested in.
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İleri Litografik Yöntemler 
Advanced Lithographic Methods 

100 m²  büyüklüğünde temiz odada
fotolitografi ve iyon/elektron ışını
litografisinden yararlanılarak mikro ve nano
boyutlu optoelektronik aygıtların
fabrikasyonu

0.5 mikrondan büyük yalnızca 100
parçacık/ft³

Fabrication of micro- and nano-sized
optoelectronic devices using
Photolithography and Ion/Electron Beam
Lithography techniques in a 100 m² clean
room facility

Only 100 particles/ft³ bigger than 0.5
microns

Fen Fakültesi
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Lazer Spektroskopisi
Laser Spectroscopy

Elementlerin atomik spektrumunun aşırı
ince yapıları, atomların izotop kaymaları,
bilinmeyen spektral çizgilerin
sınıflandırılması ve yeni enerji seviyelerinin
bulunması 

The hyperfine structures of atomic spectra
of the elements, the isotopic shifts of the
atoms, classification of  unknown spectral
lines of atoms, discovery of new energy
levels of atoms
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Yeni yarı iletken malzeme ve
optoelektronik aygıtların optik ve
elektriksel karakterizasyonu,
yarıiletkenlerde yük taşınımının
incelenmesi, II-VI grubu nanoyapıların
sentezi ve nanoyapılara dayalı sensörlerin
geliştirilmesi konularında bir
mükemmelliyet merkezi. 

A center of excellence in optical and
electrical characterization of novel
semiconductor materials and
optoelectronic devices, investigation of
transport properties of semiconductors,
synthesis of II-VI nanostructures and
fabrication of sensors based on
nanostructures.

Nano- ve Optoelektronik
Nano- and Optoelectronics 

Fen Fakültesi
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Moleküler Spektroskopi
Molecular Spectroscopy

Deneysel Kırmızı Altı ve Raman Spektroskopi
yöntemleri ile ilaç etken maddesi olarak
kullanılan kimyasal bileşiklerin yapısal
özellikleri ve ortam ile olan etkileşmelerinin
incelenmesi, kanser hastalığının hücre
yapısında oluşturduğu değişimlerin
belirlenmesi ve arkeolojik bulguların yapısal
analizi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. 

Studies on the structural properties of the
chemical compounds used as drug-effective
material and their interactions with
environment are performed by the
experimental Infrared and Raman
Spectroscopy methods. Research is done on
the modifications caused on the cells by
cancer deseas as well as on the structural
analysis of the archeological findings. 
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Kuantum Teknolojileri
Quantum Technologies

Sıvı helyum üreticisi ile birlikte 10 mK  
(-274.140 °C ) 20 tesla süperiletken
mıknatıs ile kuantum bilgisayarının
temelini oluşturacağı öngörülen nano-
boyutlu aygıtların magnetotaşınım
karakterizasyonu.

The research focuses on magnetotransport
characterization of nano-scale devices
planned to be utilized in quantum
computation. The laboratory has a 10 mK, (-
274.14 °C) 20 tesla superconducting magnet
together with a Helium liquefier system.

Fen Fakültesi
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Dielektrik Spektroskopi
Dielectric Spectroscopy 

Geniş bir sıcaklık ve  frekans aralığında iletkenlik mekanizmalarının araştırılması ve ince film kaplama ve
karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Coating and characterization of  thin films, investigation of conductivity mechanisms under a wide range of
frequency and temperature

Kusurların Karakterizasyonu
Characterization of  Defects

Nanoteknoloji
Nanotechnology 

Yarı iletkenlerde kusurların belirlenmesi ve
difüzyon mekanizmalarının incelenmesi

Kuantum noktalarına dayalı hafıza aygıtlarının
tasarım ve karakterizasyonu

Identification of defects and investigation of
diffusion mechanisms in semiconductors

Design and characterization of quantum dot
based memory devices



İstanbul Üniversitesi

92

Bölümümüzün Bilim Tarihine Katkıları

Contributions of Our Department to the History of Science

Bölümümüz bilimin gelişmesinde etkin rol oynayan bilim insanlarını ülkemize
kazandırmıştır.

Scientists who took an active role in the development of science in our country
received their education in our department

Fahir Yeniçay (1902-1978)

Fizik alanında doktora unvanını
alan ilk Türk Bilim adamı, Türk
Fizik Derneğinin ilk başkanı, İÜ
Rektörü ve uzun yıllar Fenerbahçe
ile Türk Milli Takımının formasını
taşıyan Fahir Yeniçay, ülkemizde
Atom ve Çekirdek Fiziği alanında
laboratuvarların kurulması için
büyük çaba gösteren ilk bilim
adamıdır.

First Turkish scientist to have
earned the PhD degree in physics,
first president of the Turkish
Physical Society, IU Rector and a
player of Fenerbahçe and Turkish
National Team for many years, he
was the first scientist who strived
for the establishment of
laboratories in the fields of Atomic
and Nuclear Physics.

Sait Akpınar (1913-2003)

Çekmece Nükleer Araştırma ve
Geliştirme Merkezinin kuruluş
çalışmalarını yürütmüş ve
sonrasında müdürlüğünü yapmış
olan Sait Akpınar elektronik,
kozmik ışınlar ve katıhal fiziği
alanlarındaki çalışmaların
gelişmelerine katkılarının yanı
sıra, deneysel fiziğin de
öncülerindendir.

Sait Akpınar, who took part in
the esablishment of and was
subsequently the director of the
Çekmece Center for Nuclear
Research and Development, in
addition to his contributions to
the developments in studies of
electronics, cosmic rays, and solid
state physics was also one of the
pioneers of experimental physics.

Feza Gürsey (1921-1992)

Einstein madalyasıyla
onurlandırılan, bölümümüzün
teorik fizik alanında ülkemize
kazandırdığı büyük bir isim. Nobel
ödüllü ünlü fizikçi Pauli'nin
kendisine söylediği şu sözler Feza

Gürsey'in dehasını ortaya
koymaya yeterlidir:

"Ben, seni tavsiye edebilir
miyim diye düşünmüyorum, tam
tersi, Princeton Enstitüsünü sana
tavsiye edebilir miyim diye
düşünüyorum.”

A famous name of our country
in theoretical physics who
received his education in our
department and who was given
the Einstein medal. A quotation
from the Nobel prize winner,
famous physicist Pauli is adequate
to display the genius of Feza
Gürsey: 

“I do not think as to whether I
can recommend you, but rather
whether I can recommend the
Princeton Institute to you.”

Ahmet Yüksel Özemre
(1935-2008)

Türkiye'nin ilk atom
mühendisidir. 1985-87 arasında,

Fahir Yeniçay Feza Gürsey

Sait Akpınar

Fen Fakültesi

93

CERN Konseyinde Türkiye
Gözlemci Temsilciliği ve aynı
dönemde Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK) Başkanlığı
yapmıştır. 1980-83 arasında İÜ
Fen Fakültesi Dekanı da olmuştur.

1933 sonrası yeniden
yapılanma sürecinde dünyaca
ünlü bilim adamları ile
bölümümüzün kaliteli eğitim ve
sağlam araştırma alt yapısının
temelleri atılmıştır.

He was the first atomic
engineer of Turkey. Between 1985
and 1987, he was the

Representative Observer for
Turkey in the council of CERN and
he was the president of the
Institute of Turkish Atomic Energy
during the same period. He was
also the Dean of the Faculty of
Science at I.U.

Kurt Zuber (1899-1991)

İsviçreli bilim adamı Denel Fizik
Enstitüsünde 1944 yılında göreve
başlamıştır. Laboratuvarsız
enstitüyü 10 yılda Avrupa'daki
benzerlerinin düzeyine
ulaştırmıştır. Birçok fizikçinin
yetiştirilmesine katkıda bulunan
Kurt Zuber, ülkemizde modern
fiziğin gelişmesinde öncüdür.

Swiss scientist began to work
in the Experimental Physics
Institute in 1944. In ten years, he
brought the institute, that did not
have a laboratory, to the same
level as its counterparts in
Europe. Kurt Zuber, who
contributed to the mentoring of
many physicists, is a pioneer in
the development of modern
physics in our country.

Harry Dember (1882-1943)

Dember etkisinin kaşifi İsviçreli
fizikçi Harry Dember da
Bölümümüzde görev almış birçok
değerli bilim adamından biridir.

Discoverer of the Dember
effect, Swiss physicist Harry
Dember, too, is one of the many
prestigious scientists who worked
in our department.

Kurt Zuber öğrencileri ile birlikte ...

Ahmet Yüksel Özemre

Harry Dember
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Türkiye’nin İlk 
Matematik Bölümü 

The First Department of
Mathematics in Turkey

Fen Fakültesi
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Matematik
Bölümü

Department ofDepartment of
MathematicsMathematics
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Bölümde 3 profesör, 1 doçent, 14 yardımcı
doçent ve 11 araştırma görevlisi
bulunmaktadır. 

Öğretim elemanlarımız Operatör Teorisi,
Dinamik Sistemler, Optimizasyon, Harmonik
Analiz, Fonksiyonlar Teorisi, Sayılar Teorisi,
Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler,
Diferansiyel Geometri alanlarında çalışmalar
yapmaktadır.

We have 3 professors, 1 associate
professor, 14 assistant professors and 11
research assistants. 

Researchers at our department do research
in the following areas: Operator Theory,
Dynamical Systems, Optimization, Harmonic
Analysis, Functions Theory,  Number Theory,
Nonlineer differential equations, Differential
Geometry.

Aim of the department is being a leader in Turkey and gaining prestige
in the world by making important contributions to science and technology
with research and development projects at undergraduate and graduate
levels.

Bölümün amacı lisans ve lisansüstü düzeyde etkin araştırma ve geliştirme
faaliyetleriyle bilim ve teknolojiye önemli katkılar sağlayarak Türkiye’de
öncü, dünyada saygın bir Matematik Bölümü olmaktır.

Fen Fakültesi
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Anabilim Dalları

Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi Cebir ve
Sayılar Teorisi
Geometri Topoloji

Uygulamalı Matematik
Matematiğin Temelleri
ve Lojik

Divisions

Analysis and Function
Theory Algebra and
Number Theory
Geometry Topology

Applied Mathematics
Fundemantals of
Mathematics and Logic
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Matematik Bölümünde birinci ve ikinci
öğretim programları uygulanmaktadır. Lisans
eğitimi dört yıldır. Lisans eğitimi yanında, İÜ Fen
Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında,
yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. 

Bölüm mezunları şu
alanlarda çalışabilir:

Yurt içi ve yurt dışı üniversite ve•
enstitülerde araştırma 
Bankacılık ve sigorta •
Kamu ve özel sektörde veri analizi•
ve proje geliştirme
Eğitim-öğretim kurumlarında•
öğretmenlik 
Yazılım ve program geliştirme•

At Math department, there are daytime and
evening education programs. Undergraduate
program takes four years. In addition to
undergraduate program, there is a  graduate
program under the administration of İ.U. Institute of
Natural Sciences. 

Graduates of the department
can work in the following
areas:

Research in domestic and•
international universities and
institutes
Banking and insurance•
Data analysis and project•
development in public and private
sectors
Teaching in educational institutions•
Software development•

Fen Fakültesi
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Bölümün Ünlü MatematikçileriBölümün Ünlü Matematikçileri

Distinguished Mathematicians of the DepartmentDistinguished Mathematicians of the Department

Matematik Bölümünün ülke ve dünya
matematiğine önemli katkılarda bulunmuş
matematikçileri arasında Fen Fakültesinin ilk dekanı
Kerim Erim,  II. Dünya Savaşı sürecinde bölüme
gelen Richard Von Mises, Willy Prager, Patrick Du Val,
üniversitede rektörlük yapan ve Matematik Araştırma
Enstitüsünü kuran Nazım Terzioğlu, Ratip Berker,
Ferruh Şemin, kütüphanemizin kurucusu Prof. Dr.
Orhan İçen, kendi adıyla bilinen teoremleri ile dünya
çapında tanınmış Prof. Dr. Cahit Arf'ı sayabiliriz.

Among the mathematicians of our department
who made great contributions to mathematics in our
country and  in the world, we can mention  Kerim
Erim, the first dean of the Science Faculty; Richard
Von Mises, Willy Prager, Patrick Du Val who came to
the department at the time of World War II; Nazim
Terzioğlu, one of the rectors of İstanbul University
and founder of Institute of Mathematics Research;
Ratip Berker; Ferruh Şemin; Prof.Dr. Orhan Ş. İçen,
founder of our library and Prof.Dr. Cahit Arf who
invented a theory known by his name around the
world.

1933’te kurulduğu tarihten beri bölümümüzün yetiştirdiği değerli öğretim
üyeleri, ülkemizdeki diğer Matematik Bölümlerinin kurulmasında ve
geliştirilmesinde önemli roller almışlardır.

Since 1933, when the department was founded, precious faculty
members have played important roles in building and improving other
math departments in Turkey.
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Matematik Bölümü KütüphanesiMatematik Bölümü Kütüphanesi

Mathematics Department Library

İstanbul Üniversitesi Orhan Ş. İçen
Matematik Bölümü Kütüphanesi,
matematik alanında çok zengin ve çok
eski kaynaklara sahiptir. En eski yayın
18. yüzyıla ait bir cebir kitabıdır. Bunun
yanı sıra, çok ender rastlanabilecek
kitaplara ve 1800’lerde basılmaya
başlamış birden fazla dergi mevcuttur.
Ayrıca kütüphanede “Toplu Eserler”
olarak adlandırılan matematik biliminin
gelişmesine büyük katkısı olmuş
matematikçilerin çalışmalarını içeren
bir koleksiyon da bulunmaktadır.

Istanbul University Orhan Ş. İçen
Math Department Library has very rich
and old documents in the field of
mathematics. The oldest publication is
an algebra book dating back to 18th
century. In addition,there are very rarely
seen books and several journals whose
publication had been started in
1800s.Moreover, there is a collection
titled “Complete Works Collection”
consisting of the works of
mathematicians who made great
contributions to mathematics.

14000’den fazla kitap ve 400’den fazla süreli yayın
ile zengin içerikli Bölüm Kütüphanesi

With more than 14000 books and more than 400
periodicals Department Library has very rich content

Fen Fakültesi
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Melda CIVAK

4. sınıf öğrencisi 

4th grade student

İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümünü
tercih etmekle çok isabetli bir karar verdiğimi
düşünüyorum. Kazandığım analitik ve eleştirel
düşünme becerisi sayesinde kendime olan
güvenim daha da arttı. Bu köklü üniversitenin
bir parçası olmak gurur verici.

I think that I made the right decision by
choosing Istanbul University Math department.
My self-confidence has grown as a result of
analytical and critical thinking skills that I
acquired here. I am  proud to be a part of this
university that has a long history.

Tunahan Demir

4. sınıf öğrencisi 

4th grade student

Burada kaliteli bir eğitim aldığımızı
düşünüyorum. Farabi öğrenci değişim programı
ile gelip, eğitimime bu bölümde devam etmeye
karar vermemdeki en önemli neden bu
olmuştur. Ayrıca böyle zengin bir tarihe sahip
İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümünün bir
öğrencisi olmaktan onur duyduğumu da
söylemek isterim.

I believe that we recieve high quality
education here. This is the most important
reason for my decision to continue my
education in this department after having
attended the Farabi student exchange program
here. In addition, I also want to say that I am
honored to be a student of Istanbul University
Math department which has such a rich history.

Bu köklü üniversitenin bir parçası olmak gurur verici.

I am proud to be a part of this university that has a long history.
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Yurt içi ve yurt dışında kabul görmek
ve tercih edilmek istiyorsanız doğru

yerdesiniz.

If you would like to be accepted and
preferred in the country and abroad,

you are in the right place.

Fen Fakültesi
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Moleküler
Biyoloji ve

Genetik
Bölümü

Department ofDepartment of
MolecularMolecular

Biology andBiology and
GeneticsGenetics
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Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, analitik düşünme yeteneğine sahip,
disiplinlerarası işbirliğine yatkın, yaşam bilimlerinin temel ve uygulamalı alanlarında
uluslararası rekabet gücüne sahip moleküler biyologlar ve biyoteknologlar
yetiştirmek üzere 2003 yılında kurulmuştur.

Department of Molecular Biology and Genetics was founded in 2003 to educate
molecular biologists and biotechnologists who have analytical thinking ability, are
inclined to interdisciplinary collaboration and who can compete internationally in
basic  and applied fields of life sciences.  

Fen Fakültesi
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Tarihimizin İlkleri
Firsts of Our History

Nispeten genç bir bölüm olmamıza rağmen,
kökenimiz 1933 Üniversite Reformu’na kadar
dayanmaktadır. O yıllarda Farmakobotanik ve
Genetik Kürsüsünde göreve başlayan Alman
bilim adamları Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ile
Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig’in birlikte yazdıkları
“Principia Genetica” Türkiye’de yayımlanmış ilk
genetik kitabıdır. Kitap, İstanbul
Dârülfünûnunun ilk kız öğrencisi olan ve daha
sonra o kürsünün yetiştirdiği ilk kadın
genetikçilerden Prof. Dr. Sara Akdik tarafından
Türkçeye çevrilmiştir. 

Onları ve Türkiye'de bitkiler üzerindeki ilk
deneysel mutasyon çalışmalarını başlatmış olan
Prof. Dr. Emine Bilge'yi; moleküler genetik
derslerini ilk veren öğretim üyesi Prof. Dr.
Melekper Öktay'ı; Üniversitemizde moleküler
biyoloji ve genetiğe yönelik ilk eğitim
programlarının öncüsü, Moleküler Biyoloji
Anabilim Dalının kurucusu Prof. Dr. Gönül
Bara'yı; Fen Fakültesi Dekanlığı, TÜBİTAK Bilim
Kurulu üyeliği yapmış, Ülkemizde modern
biyoteknoloji kavramını ilk ortaya atan kişilerden
biri olan Prof. Dr. Metin Bara'yı saygı, sevgi,
hasret ve minnetle anıyoruz. 

Although we are relatively a young
department, our origin goes back to the
University Reform of 1933. “Principia
Genetica”  is the first book on genetics
published in Turkey, written by German
scientists,   Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn and
Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig who worked in
Pharmacobotanics and Genetics Department at
that time. The book has been translated into

Turkish by Prof. Dr. Sara Akdik, the first female student of “İstanbul Dârülfünûnu” and later becomes
one of the first female geneticists who was educated at the chair.

We commemorate them all, together with Prof. Dr. Emine Bilge who has started the first mutation
studies in plants; Prof. Dr. Melekper Öktay who has given the first genetics courses; Prof. Dr. Gönül
Bara who is the first leader of molecular biology and genetics training programs and founder of
Molecular Biology Section; Prof. Dr. Metin Bara, as a former Dean of Science Faculty and a member of
TÜBİTAK Scientific Council who was among the first people to have introduced the concept of modern
biotechnology, with respect, love, and gratefulness and we miss them.

Principia Genetica: Türkiye’de yayımlanmış ilk genetik kitabı
Principia Genetica: the first genetics book published in
Turkey

HEILBRONN A. ve KOSSWIG C. (1947), Principia Genetica,
“Kalıtım Biliminin Temel Anlamları ve Temel Vakıalar”
(Çev. Dr. Sara Akdik), İst. Üniv. Yayın No. 322, İstanbul.
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Bir Moleküler Biyolog Yetişiyor
A Molecular Biologist is Training

Eğitim programı, kapsamlı temel bilgilerle donatılmış, moleküler biyoloji ve genetiğin
çeşitli dallarında çalışacak ve farklı biyoteknoloji sektörlerinde özelleşebilecek moleküler
biyologlar yetiştirmek üzere uygulama ağırlıklı oluşturulmuştur. Dersler, hem yurt içi hem
de yurt dışı eşdeğer bölümlerin ders programlarına entegre olabilecek şekilde
tasarlanmıştır. 

Education program is arranged on the basis of practical studies to train molecular
biologists who will gain comprehensive knowledge, work in different branches of
molecular biology & genetics and specialize in various biotechnological sectors.  Courses
are designed so that they can be integrated into the curricula of both domestic and
international equivalents.

107

Şu anda, toplam 267 lisans öğrencisi, 22
yüksek lisans öğrencisi ve 31 doktora öğrencisi
eğitim görmektedir.

Ek olarak, her yıl Erasmus ve uluslararası ikili
anlaşmalar kapsamında Almanya, İspanya,
Macaristan ve Ukrayna gibi ülkelerden yabancı
öğrencilerimiz olmaktadır. 

Currently, 267 undergraduate, 22 master’s and
31 doctoral students, in total, get an education.

Additionally, we have students from foreign
countries such as Germany, Spain, Hungary,
Ukraine according to Erasmus and International
Bilateral Agreements. 
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Bilim insanı olmaya gönül vermiş genç bir birey
olarak, moleküler biyoloji ve genetik alanında,
özverili ve alanlarında uzman öğretim elemanları
tarafından yüksek teorik bilgi ve iyi donanımlı
laboratuvar imkanlarını da kullanarak yetiştirildim.
Lisans düzeyinde bir öğrenci olarak dünya
standartlarında donatılmış yüksek teknolojik cihazları
kullanarak araştırmalarımı yürütüyorum. Teorik bilgi
ve uygulama becerisi yüksek bir bilim insanı olma
yolunda emin adımlarla yürüyorum.

As a young person who has committed herself to
being a scientist, I’ve been trained with higher
theoretical knowledge and well-equipped
laboratuaries by devoted and fiendly academic staff
in the field of Molecular Biology and Genetics. As an
undergraduate student, I am able to do my
scientific investigations  using world-class high-tech
devices. I walk with firm steps towards becoming a
scientist who has higher  theoretical and practical
knowledge. 

Aylin Gazdağlı
4. sınıf öğrencisi
4th grade student

Fen Fakültesi
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İlkay Başak Uysal

3. sınıf öğrencisi

3rd grade student

Geleceğin bilimini bu
üniversitede okuduğum için
çok mutluyum. Eğer kanser
veya nörolojik hastalıkların
tedavisiyle ya da bitkilerle
veya mikroorganizmalarla
yapılan biyoteknolojik
çalışmalarla ilgileniyorsanız,
İstanbul Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü sizin için kesinlikle
doğru yer. Bölümümüzde
çok iyi imkanlara sahip
laboratuvarlarımız var ve
derslerimizin birçoğu
laboratuvar uygulamalı. Bu
sayede  teorik bilgilerimizi
iyice pekiştirme şansına
sahip oluyoruz.

Eğer bilim kariyerini
hedefleyen meraklı,
sorgulayan biriyseniz
İstanbul Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümünü kesinlikle
öneririm.

I am very happy to
learn the science of the
future at this university.
Molecular Biology and
Genetics Department of
Istanbul University is the
right place if you are
interested in the treatment
of diseases like cancer or
neurological diseases,

biotechnological studies which are made using plants and microorganisms. The department hhas a very
well-equipped laboratories, and many of our lectures are supplemented by laboratory practices. In this
way, we have the opportunity to practice the theoretical knowledge thoroughly.

If you pursue a scientific career, if you are curious and someone who has a questioning mind, I would
definitely recommend the Department of Molecular Biology and Genetics of Istanbul University.
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Bir sömestr için yurt dışına çıktığınızda ne umut edersiniz? Birçok yeni tecrübe, yeni
insanlarla tanışma, yeni metodlar öğrenme. 

What do you expect when you go abroad for a semester? Lots of new experiences,
new people, new ways of studying. 

Freia Kuper
Erasmus öğrencisi-Ulm Üniversitesi (Almanya)
Erasmus student-Universität Ulm (Germany)

Bir sömestr için yurt dışına çıktığınızda ne umut
edersiniz? Birçok yeni tecrübe, yeni insanlarla
tanışma, yeni metodlar öğrenme. 

Evden okula giden karmaşık İstanbul  yolları bile
yabancı, farklı ve heyecan vericidir. Yurt dışında
geçen bu zorlu sömestr sırasında en büyük
yardımcınız sizi karşılayan birkaç güzel yüzdür.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kısa zamanda
sizin ikinci aileniz olur (aslında Türkiye’de birçok yeni
aile bulacaksınız). Her şeyin kişisel olduğu bir
sisteme alışmanız zaman alır, bütün profesör
hocalarınızı adıyla çağırırsınız, boş vakitlerinizde çay
içersiniz ya da binanın arka bahçesinde kitap
okursunuz.  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
yabancı bir ülkenin eğitim sistemini, sosyal hayatını,
yaşamını ve sevgisini öğrenebileceğim, hayatta bir
kez karşılaşabileceğim bir şans verdi.

What do you expect when you go abroad for a
semester? Lots of new experiences, new people,
new ways of studying. Even the way to school,
through the old center of the ever bustling city of
Istanbul is exciting, foreign, different. And then you
arrive to a bunch of nice faces, welcoming you,
ready to help you to cope with all the challenges
that this semester abroad can bring up. The
Department of Molecular Biology and Genetics will
soon feel like your second family (you will find a lot
of new families in Turkey, actually). It might take
you some time to adjust to a system where
everything is very personal, you'll be adressing all
your professors with their first names, drink tea
every free minute and sit chatting or reading in the
backyard of the department building. Studying at
the Department of Molecular Biology and Genetics
gave me the once-in-a-lifetime chance to gain
insight into a foreign country’s education system,
society, ways of living and loving.

Fen Fakültesi
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Daha önce hiç Türkiye'ye
gelmediğim için Erasmus'da
İstanbul’a başvurduğumda nasıl
olacağına dair bir fikrim yoktu.
Hayatımda yaptığım en iyi seçim
oldu. İstanbul Üniversitesinde
çalışmak beni evimde ve rahat
hissettirdi. Hoş ve nazik insanlar
etrafımı sardı. Bilgi dolu ve keyifli
bir atmosferde ilgimi çeken
konular hakkında çalıştım ve bilgi
sahibi oldum. İstanbul harika bir
şehir ancak tabii ki her şeyi
keşfedecek vaktim olmadı. Ama
herhalde o sebeple çok heyecan
verici. Üniversitenin dışında yeni
bir kültürü keşfedecek, yeni bir dil
öğrenecek ve bütün dünyadan
yeni insanlarla tanışacak fırsatım
oldu. Bu sömestri burada geçirmek
hiçbir zaman pişman olmayacağım
bir karardı.

When I applied for Erasmus in
Istanbul I had no idea what it
would be like, since I had never
been to Turkey before. In fact it
was one of the best things I did in
my life so far. Studying at Istanbul
Üniversitesi somehow made me
feel at home and comfortable. I
was surrounded by nice and
helpful people, I dealt with the
subjects I am interested in and I
studied in an enjoyable and
informative atmosphere. Istanbul
itself is an amazing city and of
course I didn't have the time to

explore everything. But maybe this is just why it was so exciting. Besides university I had the opportunity
to explore a new culture, to learn a new language and to meet nice people from all over the world.
Spending one term in Istanbul was a decision I will never regret. 

Bu sömestri burada geçirmek hiçbir zaman pişman olmayacağım bir
karardı.

Spdn fngeondetdrmefneIstanbulewaseae dcfsfoneIewfllendvdrerdgrdt. 

Verena Körber
Erasmus öğrencisi-Ulm Üniversitesi (Almanya)
Erasmus student-Universität Ulm (Germany)
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Her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz…Her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz…

We grow and develop with each passing day…We grow and develop with each passing day…

Lisans eğitimine yılda 30 öğrenci ile başladık, bugün yılda 68 öğrenci kabul ediyoruz.

We had started with 30 students per year, today we admit 68 students each year for undergraduate
education.

İlk mezunlarımız
Our first graduates

Fen Fakültesi
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Lisansüstü öğrencilerimizle güçleniyoruzLisansüstü öğrencilerimizle güçleniyoruz

We  get stronger with our graduate studentsWe  get stronger with our graduate students

Üç yıl önce  ilk ziyaret ettiğimde Fen Fakültesinin
zengin geçmişinden ve modern çalışmalarından çok
etkilenmiştim. Doktoraya başladıktan sonra
çalışmalarımın bir kısmını bu üniversitede
yürütebilmek için bir fırsat aradım. Bana bu fırsatı
veren Prof. Dr. Nazlı Arda’ya çok teşekkür ederim.
Burada beni en çok etkileyen hocaların ve çalışanların
cana yakın tavırlarıydı. Ayrıca GDO'dan antik DNA'ya
kadar uzanan Bölümdeki çalışmaların çeşitliliği çok
etkileyici. Bir yıl için bile olsa buranın bir parçası olmak
gelecek hayatım için çok önemli bir tecrübe olacaktır.

Three years ago when I first visited Science
Faculty of Istanbul University I was impressed by its
rich history and modern works. After I started my
Ph.D. dissertation I was looking for an opportunity to
continue my research at this  university. Thanks to
Prof. Dr. Nazlı Arda who gave me a chance for being
here. What impressed me the most when I came was
the kind and friendly attitude of all lecturers and staff.
The variety of experiments carried out at department
is also very impressive: From antique DNA to GMO
studies. TTo be a part of such a scientific institution

even for a one year period is an important experience for my future life.

Elena Glianko
Lisansüstü Değişim Öğrencisi Karazin Üniversitesi-Ukrayna
Exchange Graduate Student,  Karazin University - Ukraine
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Girişimcilik ve inovasyonda iddialıyızGirişimcilik ve inovasyonda iddialıyız

We claim leadership in techno-entrepreneurship andWe claim leadership in techno-entrepreneurship and

innovationinnovation

Bazı öğrencilerimiz ve araştırma görevlilerimiz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek
almışlar ve İstanbul Teknokentte kurdukları
biyoteknoloji şirketleri ile ekonomiye katkıda
bulunmaya başlamışlardır. Ebittek Biyoteknoloji,
Sativa, NGS, HibriGen, Geb, Nisino, İnsitogen ve
Levato gibi şirketlerde, bitki ekstreleri ve bitki
doku kültürü sistemleri, moleküler genetik kitleri,
gıda katkı maddeleri, yosunlardan doğal gübre,
selülaz enzimi vb. için üretimi için çalışmalar
devam etmektedir.

Some of our students and reseach assistants
got financial support from The Turkish Ministry
of Science, Industry and Technology, and they
started to contribute to economy by the
biotechnological companies in Istanbul
University Teknokent.  Studies are still going on
for the production of plant extracts and plant
tissue culture systems, molecular genetics kits,
food additives, natural fertilizer from moss,
cellulase enzyme etc. in the biotechnology
companies such as Ebittek, Sativa, NGS,
HibriGen, Geb, Nisino, İnsitogen and Levato.
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Girişimcilik ve inovasyonda iddialıyız

We are pretentious in 
techno-enterprise and innovation
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Biz her zaman öğrencilerimizin arkasındayızBiz her zaman öğrencilerimizin arkasındayız

We always support our studentsWe always support our students

Öğrencilerimizi bilimsel ve sosyal olarak geliştirecek, kariyer planlarında onlara yol gösterecek, staj ve iş
bulma süreçlerine katkıda bulunacak etkinliklere önem veriyor ve tüm kulüplerimizi destekliyoruz. 

We support all our student clubs and put emphasis on the events that contribute to our students to find
an internship or a job, that lead them in their career planning, and which improve them scientifically and
socially. 

Yaşam Bilimlerinde Multidisipliner AR-GE ve İnovasyon Sempozyumu, 15-17 Haziran 2012, İstanbul
Symposium on Multidisciplinary R & D and Innovation in Life Sciences, June 15-17, 2012, Istanbul  

Bölüm, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Genetik Kulübü ile birlikte her yıl uluslararası katılımlı etkinlikler
düzenlemektedir. 

The department organizes the international events in collaboration with Istanbul University, Faculty of
Science Genetics Club.  

X. Uluslararası Kış Okulu, 8-10 Mart 2013, İstanbul / X. International  Winter School, 8-10 March 2013, Istanbul

Fen Fakültesi
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Geçmişi ve geleceği araştırıyoruz

We investigate the past and the future

Araştırmada temel hedefimiz, biyoteknolojiyle
ilişkili olarak moleküler biyoloji ve genetikte temel ve
uygulamalı bilimsel çalışmalar yürütmek ve  sahip
olduğumuz bilgi ve deneyimi toplumla paylaşmaktır. 

Araştırma konuları, maya biyoteknolojisi ve
genomiği, bitki biyoteknolojisi, bitki patolojisi, bitki
genomiği, genetiği değiştirilmiş organizmalar, protein
biyokimyası, biyoaktif bileşikler, insan hastalıkları ve
moleküler tanı gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Gelişmiş
araştırma laboratuvarlarında modern genomik ve
proteomik tekniklerle yürütülen temel araştırmaların
yanısıra, çeşitli kurumlarla iş birliği içinde biyoteknoloji
ve genetik mühendisliği uygulamaları bulunmaktadır.

Our main objective in research is to carry out
basic and applied scientific studies in molecular
biology and genetics related to biotechnology and to
share our knowledge and experience with
community .

Research is focused on topics such as yeast
biotechnology and genomics, plant biotechnology,
plant pathology, plant genomics, genetically
modified organisms, protein biochemistry, bioactive
compounds and molecular diagnosis of human
diseases. In addition to basic research carried out
with the modern  genomics and proteomics
techniques in advanced research llaboratories, there
are biotechnology and genetic engineering
applications conducted in cooperation with various
institutions.

Gregor Mendel (1822-1884)
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RESEARCH 
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Bölümde bitki biyoteknolojisi
alanındaki araştırma konuları:
genotiplendirme, bitkilere gen
aktarımı, abiyotik stres koşullarında
moleküler analizler, bitki ıslahı ve
mikroçoğaltım, epigenetik değişimler
ve bitki genomundaki hareketlerin
analizinden oluşmaktadır.

In our department in the field of
plant biotechnology, research areas
are genotyping, gene transfer to
plants, molecular analysis of abiotic
stress conditions, plant breeding and
micropropagation, analysis of
epigenetic changes and movements
in the plant genome.

GDO laboratuvarında işlenmiş
veya işlenmemiş gıda ürünlerinde
GDO tanısı ve özgün gen anlatımı
çalışmaları da yapılmaktadır.

In GMO laboratory,  diagnosis of
processed or unprocessed food
products and unique gene expression
studies are performed.

Bitki patojenlerinin tanısı,
genotiplendirme ve kemotiplendirme,
patojenlerin özgün genlerinde
susturma çalışmaları da aynı birimde
yürütülmektedir.

Plant pathogen diagnosis,
genotyping and chemotyping, silencing
the genes of pathogens  studies are
carried out in the same unit.

Fen Fakültesi
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Maya teknolojisi alanında temel metabolik yolakların aydınlatılması amacıyla gen işlevlerinin belirlenmesi,
genetik transformasyon çalışmaları ve gen anlatımı analizleri yapılmaktadır.

In the field of yeast technology , in order to clarify the basic metabolic pathways, studies on gene
expression  and funciton and analysis of genetic transformation are performed.

Proteomik laboratuvarında
oksidatif stres ve oluşturduğu
moleküler hasarlar, protein
ekspresyonu ve enzim aktivitesi
çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

In proteomic laboratory, oxidative
stress-related molecular damages
and protein expression and enzyme
activity studies are performed.
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Hayvan hücre kültürü
laboratuvarında,
sitotoksisite analizleri, hücre
içi oksidasyon düzeyi,
antioksidan ve antiviral
aktivite testleri
yapılmaktadır. 

In animal cell culture
laboratory, cytotoxicity
analyses, intracellular
oxidation level, antioxidant
and antiviral activity tests
are performed.

İnsan hastalıkları tanı laboratuvarında özgün hastalıkların tanısı, hastalıklarla ilişkili faktörlerin tanımlanması,
moleküler markır belirlenmesi, gen anlatımı çalışmaları ve benzeri uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

In human diseases laboratory, diagnosis of distinctive diseases, identification of factors associated with
diseases, identification of molecular markers, gene expression studies and similar applications are carried
out.

Fen Fakültesi
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Antik DNA laboratuvarında çeşitli
arkeolojik kazılardan çıkarılan
fosillerden elde edilen DNA
molekülleri kullanılarak eşey ve
hastalık tayini yapılmaktadır.

In ancient DNA laboratory a
variety of DNA molecules derived
from fossils found in archeological
digs are being evaluated for the
disease and gender.

Ayrıca Bölümümüzde biyoinformatik çalışma grubu diğer araştırmacılarla ortak çalışarak proje
yapılandırma ve sonuç değerlendirilmesi aşamalarına katkıda bulunmakta ve farklı DNA formlarının ve
işlevlerinin analizini yürütmektedir.

In addition, working together with other research groups, Bioinformatics group contributes to design of
some projects and evaluation process and analyses of the structure and functions of different DNA forms.
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Mezunlarımız dünyanın her tarafında
Our graduates are all around the world

Lisans mezunlarımızın büyük bir kısmı ulusal ve
uluslararası enstitülerin lisansüstü programlarına
devam etmektedir. Çeşitli üniversitelerde araştırma
görevlisi, tüp bebek ve doğum öncesi tanı
merkezleri, ilaç şirketleri gibi özel medikal
şirketlerde, kozmetik sektöründe araştırmacı ve
TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak çalışan
mezunlarımız vardır.

Kariyer seçenekleri arasında tıp, ziraat, gıda ve
ilaç endüstrisi sayılabilir. Akademik kariyeri tercih
edenler için moleküler tıp, farmakogenomik,
nanobiyoteknoloji, biyoinformatik ve sistem biyolojisi
gibi yeni araştırma alanları hızla gelişmektedir.

Majority of  our BSc graduates continue their
education in MSc programs of national and
international institutions.  We have BSc graduates
who work as research assistants in various
Universities, as researchers in private medical
companies such as in vitro fertilization and pre-natal
diagnosis centers, pharmaceutical companies,
cosmetic sector, etc., and as scholars in TÜBİTAK
projects. 

Medicine, agriculture, food and pharmaceutical
industries should be named among career options.
New research areas such as molecular medicine,
pharmacogenomics, nanobiotechnology,
bioinformatics and system biology are rapidly
growing for the ones who prefer an academic
career.
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İstanbul Üniversitesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doğru tercih...

Istanbul University
Department of Molecular Biology and Genetics 

Best choice...
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Sosyal Yaşam

Social LifeSocial Life



İstanbul Üniversitesi

130

7'den 70'e Etkinlikler

Activities for People of All Ages

Fakültemiz bölümlerinin sürekli düzenlediği çeşitli bilim ve toplum faaliyetleriyle çok sayıda öğrenci ve
toplumun çeşitli yaş grubundaki fertlere kapılarını açmaktadır.

Many students and individuals of the society from differing age groups attend the scientific and social
activities organized regularly by the departments of our faculty.

Fen Fakültesi
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Yurt içi ve yurt dışından uzmanların katılım ve katkılarıyla çeşitli konularda verilen bilimsel seminerler,
astronomik olayların gözlemleri, kişisel gelişim seminerleri, mülakat teknikleri seminerleri, katılım belgeli çeşitli
eğitimler, öğrenci çalıştayları, Çocuk Üniversitesi kapsamında düzenlenen çeşitli aktiviteler ve daha niceleri...

Scientific seminars held on various topics with the participation and contributions of national and
international experts, observations of astronomical events, seminars on personal development, seminars on
interviewing techniques, various workshops with a certificate of participation, student workshops, various
activities organized as part of Children’s University and many more…
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Kuantum Hall Olayı ile elektriksel dirence standart getiren 1985
Nobel ödülü sahibi Klaus von Klitzing 2010 yılında Üniversitemizin
açılış etkinlikleri kapsamında bizlerleydi.

Winner of the 1985 Nobel Prize, for his discovery of the
Quantum Hall Effect that sets a standard for electrical resistance,
Klaus von Klitzing joined us at the commencement ceremony of
our university in 2010.

Fakültemiz öğrencileri Türk Fizik Derneği etkinlikleri kapsamında Nobel
ödüllü fizikçiler ile buluşuyor.

Students of our faculty meet Nobel Laureate Physicists at the activities
of Turkish Physical Society.

Nanoteknolojinin gelişmesinde öncü rolü olan Taramalı
Tünelleme Mikroskobu'nu tasarlayarak 1986 Nobel Fizik Ödülü'nü
kazanan Heinrich Rohrer 2005 yılında 23. Türk Fizik Derneği
toplantısını onurlandırdı.

We were honored when Heinrich Rohrer, who won the Noble
Prize in Physics in 1986 by designing the Scanning Tunnelling
Microscobe, which has a pioneering role in the development of
nanotechnology, attended the 23rd Turkish Physical Society
meeting in 2005.
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Murray Gell-Mann, winner of 1969 Nobel Prize for
his conception of the quark model.

Murray Gell-Mann winner of the 1969 Nobel Prize
for his conception of the quark model.

Carlo Rubbia, winner of 1984 Nobel Prize for his
contribution to the experimental discovery of W
and Z bosons.

Carlo Rubbia winner of the 1984 Nobel Prize for
his contribution to the experimental discovery of
W and Z bosons

Kuantum kromodinamiğinde asimtotik serbestlik yani
yeterince yüksek enerjilerde kuarkların etkileşmediğinin
keşfi ile 1999 Nobel ödülünü kazanan Gerardus ’t Hooft 

Gerardus ‘t Hooft, who won the Nobel Prize for his
discovery of asymptotic freedom in Quantum
Chromodynamics, viz. that quarks do not interact at high
enough energies
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Öğrenciler tarafından bilimsel ve popüler içerikli dergiler
hazırlanmakta ve Fakültemiz öğrencilerine dağıtılmaktadır.

Journals that have scientific and popular content are
prepared by students and distributed to the students of our
Faculty.

Fen Fakültesi
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Öğrenciler tarafından santranç, go, basketbol, futbol gibi çeşitli alanlarda takımlar oluşturulmakta ve bu
takımlar çeşitli turnuvalara katılmakta, turnuvalar düzenlenmektdir.

Students team up in areas like chess, go, basketball, soccer and these teams participate in various
tournaments, tournaments are organized.
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Bahar Şenlikleri, Tiyatro Şenlikleri, Fakülte Öğrenci Kulübü
Konserleri ve daha nicesi...

Spring Fests, Theatre Fests, Concerts of the Faculty Student Club
and many more…
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STUDENT CLUBS

Amateur Astronomers Club
Biological Research Laboratories Club
Environmental Protection Club
Dance Club
Physics Club
Genetics Club
Math Club
Music Club
Theatre Club
Painting, Written and Visual Arts Club
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Amatör Astronomlar Kulübü 
Biyolojik Araştırmalar Laboratuvarı Kulübü 
Çevre Koruma Kulübü
Dans Kulübü
Fizik Kulübü
Genetik Kulübü
Matematik Kulübü
Müzik Kulübü
Tiyatro Kulübü
Resim, Yazılı ve Görsel Sanatlar Kulübü

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ                     
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Amatör Astronomlar Kulübü

Amateur Astronomers Club

Fen Fakültesi
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Biyolojik Araştırmalar Laboratuvarları Kulübü

Biological Research Laboratories Club
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Çevre Koruma Kulübü

Environmental Protection Club

Fen Fakültesi
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Dans Kulübü

Dance Club
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Fizik Kulübü

Physics Club

Fen Fakültesi
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Genetik Kulübü

Genetics Club
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Matematik Kulübü

Math Club

Fen Fakültesi
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Müzik Kulübü

Music Club
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Tiyatro Kulübü

Theatre Club

Fen Fakültesi
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Resim, Yazılı ve Görsel Sanatlar Kulübü

Painting, Written and Visual Arts Club



TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL FAKÜLTESİ

THE MOST BEAUTIFUL FACULTY OF TURKEY
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MISS TURKEY 2013 TÜRKİYE GÜZELİ İÜ FEN FAKÜLTESİ ASTRONOMİ ve UZAY
BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ RUVEYDA ÖKSÜZ

MISS TURKEY 2013 BEAUTY OF TURKEY STUDENT OF DEPARTMENT OF
ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES OF IU SCIENCE FACULTY RUVEYDA ÖKSÜZ
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18.04.2013 TRT Haber Programı
İstanbul Üniversitesi'nden Bilimsel Atak

18.04.2013 TRT News Program 
Scientific Leap Forward by Istanbul University

23.02.2013  Hürriyet Gazetesi / İsmet Berkan

2302.2013  Hurriyet News / İsmet Berkan
Turkey is on the brink of a Scientific Breakthrough

TRT Haber Programı

TRT News Program

10.04.2013 TümHaber İnternet Sitesi

10.04.2013 TümHaber Website

04.04.2013 NTV Yakın Plan

04.04.2013 NTV Yakın Plan

Fen Fakültesi
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Ceviz Kabuğu

Ceviz Kabuğu

SKY Türk - Analiz 360

SKY Türk - Analiz 360

10.04.2013 TümHaber İnternet Sitesi

10.04.2013 TümHaber Website
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FEN FAKÜLTESİ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi
PK 34134 Vezneciler 
Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 455 57 00
Faks : 0212  519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr

ASTRONOMİ ve
UZAY BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi, Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölümü
PK 34119 Beyazıt
Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 440 20 92
Faks : 0212  440 03 70
http://fen.istanbul.edu.tr/astronomi

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi, Biyoloji Bölümü
PK 34134 Vezneciler 
Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 455 57 00
Faks : 0212  528 05 27
http://fen.istanbul.edu.tr/biyoloji

facebook.com/iufen

twitter.com/iufen

facebook.com/iufenastro

twitter.com/iufen

facebook.com/iufenbiyo

twitter.com/iufen

Fen Fakültesi
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FİZİK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi, Fizik Bölümü
PK 34134 Vezneciler 
Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 455 57 00
Faks : 0212  519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr/fizik

MATEMATİK
BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi, Matematik Bölümü
PK 34134 Vezneciler 
Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 455 57 00
Faks : 0212  519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr/matematik

MOLEKÜLER
BİYOLOJİ ve
GENETİK BÖLÜMÜ
İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
PK 34134 Vezneciler 
Fatih / İstanbul
Tel     : 0212 455 57 00
Faks : 0212  519 08 34
http://fen.istanbul.edu.tr/molekuler

facebook.com/iufenfiz

twitter.com/iufen

facebook.com/iufenmat

twitter.com/iufen

facebook.com/iufengen

twitter.com/iufen


