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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri
Fakültesi

KADİR HAS 
ÜNİVERSİTESİ

*Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has 
Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan 
birden fazlasına hak kazanan öğrenciler 
burslardan en yüksek olanını alırlar.

Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf üniversitesi 
kimliği ile her geçen yıl artan oranlarda çeşit-
li burslar ile öğrencileri desteklemektedir. Bu 
burslar:

• ÖSYM Bursu
• Kadir Has Bursu
• Khas Lise Başarı Bursu  
• Tercih Bursu
• IB - Abitur - Matura Bursu 
• Spor Bursu
• Khas Onur Bursu
• Barınma/Yurt Bursu

Burslar

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 40 ülkede 
200 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor. 
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları 
aracılığıyla dünyaya açılıyor.

Yurtdışı İmkanları
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Biyoinform
atik ve Genetik

Bölümünün amacı, çağın yükselen değerlerin-
den biri olan yaşam bilimleri ve kalıtım bilgisi-
nin DNA diziliminden yola çıkarak hastalıklara 
sebep olan mekanizmayı anlamaya çalışmak ve 
bu doğrultuda ilaç dizaynı ve gelişimine katkı 
sağlamaktır. 

Bölümün yeniliklere açık ve esnek ders planı, 
sektörün ihtiyaçları ve güncel teknolojik gerek-
lere uygun şekilde, sürekli kalite gelişimi anlayı-
şıyla güncellenmektedir.

Bölüm: hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik 
çalışmalar için gerekli olan
• yazılım ve donanım imkanları 
• fizik, kimya, modelleme 
• biyoloji deneylerini 

yürütecek altyapıya sahiptir.

Türkiye’de biyoinformatik alanındaki tek lisans 
programıdır.

Bölüm mezunları akademik alanda çalışmaları-
na devam edebilecekleri gibi; 
• ilaç ve biyoteknoloji firmalarının araştırma 
ve geliştirme bölümlerinde 
• üniversiteler bünyesindeki biyoinformatik ve 
genetik araştırma merkezlerinde 

aranılan kişiler olacaktır.

Proje Çalışması İçin Öğrencilerin Ayağına Gidiyoruz!
Her dönem, lisans öğrencilerine verilen her derste:
dönem sonunda sınıf birincisine (ve bazen ikincisine, 
üçüncüsüne) dersi veren öğretim üyesi proje teklif 
eder. 
 
Ayrıca, 1. sınıftan itibaren bütün öğrenciler bütün 
öğretim üyelerinden proje istemeye kuvvetle teşvik 
edilir.

Biyoinformatik ve Genetik Bölümünde eğitim 
dili İngilizcedir.

Biyoinformatik ve Genetik
Gökhan Göktürk - 2018 Mezunu
Heliks ArGe ve Biyoteknoloji Ticaret A. Ş. 

Onur Özcan - 2018 Mezunu
Koç Üniversitesi Tam Burslu Yüksek Lisans

Mezunlardan

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Güven
Sanofel Pharmaceuticals İlaç Araştırma Ödülü 2012

Sevilay Güleşen - 2018 Mezunu
Sabri Ülker Vakfı, Sabri Ülker Merkezi 
Sempozyumuna davet, Harvard Üniversitesi 

A. Beril Tiryakiler - 3. Sınıf öğrencisi
Oregon Health and Science University – 
Hesaplamalı Biyoloji Bölümünde Burslu Yaz Stajı

Bölüm Başarıları


