
BİYOTEKNOLOJİ  A.B.D. LİSANSÜSTÜ PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ 

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci 

kabul etmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezun öğrencilerinin yanı sıra 

anabilim dalının lisansüstü  öğrenci alım ilanında belirttiği ilgili bölümlerden mezun olmuş 

öğrenciler de kabul edilmektedir. Kabul edilen öğrencilere, anabilim dalını uygun görmesi 

halinde programa hazırlamak ve eksiklerini gidermek amacı ile Bilimsel Hazırlık programı 

uygulanmaktadır. 

 

Biyoteknoloji A.B.D. Bilimsel Hazırlık Programı  

 

Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci, lisansüstü programa başlayabilmesi 

için bilimsel hazırlık derslerinin tümünde başarılı olması gerekir. 

Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci lisansüstü programdan ders alamaz.  

Bilimsel hazırlık programı en çok bir akademik yıldır ve lisansüstü programın azami 

süresine dâhil değildir. Ancak bir akademik yıl içinde gerekli not ortalamasını sağlayamayan 

öğrenci yeterli ortalamayı sağlayıncaya kadar aldığı bilimsel hazırlık derslerini tekrarlar ve bu 

süre öğrencinin azami eğitim süresinden sayılır. 

 

Biyoteknoloji A.B.D Lisansüstü Programı 

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler zorunlu 

dersleri tamamlamak ve (belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlamak için) seçmeli 

derslerden almak ve başarılı olmak zorundadır. 

 

KODU DERS ADI T U K AKTS S/Z 

BYT501 Biyoteknolojiye Giriş 3 0 3 7,5 Z 

BYT502 Canlıların Moleküler Yapıları 3 0 3 7,5 Z 

BYT503 Genetik Mühendisliği 3 0 3 7,5 S 

BYT504 Kanser Biyolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT505 Moleküler Hücre Biyolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT506 İleri Biyoteknoloji Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

BYT507 Fungus Biyoteknolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT508 Çevre Biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT509 Protein Biyoteknolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT510 Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT511 Algal biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT512 İmmünoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT513 Yapay Organ Üretimi 3 0 3 7,5 S 



BYT514 Mikrobiyal Metabolizma 3 0 3 7,5 S 

BYT515 Mikrobiyal Gen Regülasyonu 3 0 3 7,5 S 

BYT516 Ekolojinin Temel İlkeleri 3 0 3 7,5 S 

BYT517 Tarımsal Biyoteknolojinin Sosyal ve 

Ahlaki Yansımaları 
3 0 3 7,5 S 

BYT518 Biyomalzemeler 3 0 3 7,5 S 

BYT519 Moleküler Bitki Hücre Biyolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT520 Enzimoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT521 Bitki Genetik Mühendisliği 3 0 3 7,5 S 

BYT522 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik 3 0 3 7,5 S 

BYT523 Fermantasyon Teknolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT524 Biyoreaktörler 3 0 3 7,5 S 

BYT525 
Ağır Metallerin Mikroorganizmalarla 

Giderimi 
3 0 3 7,5 S 

BYT526 Protein Biyokimyası 3 0 3 7,5 S 

BYT527 Moleküler Mikrobiyal Sistematik 3 0 3 7,5 S 

BYT528 Membran Teknolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT529 Bitki Moleküler Genetiği 3 0 3 7,5 S 

BYT530 
Biyoteknolojik Proseslerde Temel 

İşlemler 
3 0 3 7,5 S 

BYT531 Enzim Teknolojisi 3 0 3 7,5 S 

ESM524 Biyoyakıt Teknolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT532 Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Uygulamaları 3 0 3 7,5 S 

BYT533 Bitkisel Üretimde İnvitro Teknikler 3 0 3 7,5 S 

BYT534 Biyoenerji Teknolojileri ve Biyokömür 3 0 3 7,5 S 

BYT535 Biyolojik Çeşitlilik ve Biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT536 Bakteriyal Enzimler 3 0 3 7,5 S 

BYT537 Bitki Muhafaza Yöntemleri 3 0 3 7,5 S 

BYT538 Genel Bitki Islahı 3 0 3 7,5 S 

BYT539 Tıbbi Biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 



BYT540 
Bitkilerde Primer ve Sekonder 

Metabolitler 
3 0 3 7,5 S 

BYT543 Sportif  Performans ve Genetik 3 0 3 7,5 S 

BYT544 Bitki Islahında Moleküler Genetik 3 0 3 7,5 S 

BYT545 Genel Toksikoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT546 
Tarımsal Biyoteknoloji Deneme 

Teknikleri 
3 0 3 7,5 S 

BYT547 Bitki-Su-Atmosfer İlişkisi 3 0 3 7,5 S 

BYT548 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT549 
İleri Tıbbı Mikrobiyoloji 
(Senatonun15/06/2017 Tarihli ve 157 sayılı 

kararı) 
3 0 3 7,5 S 

BYT550 

Biyomühendislik Uygulamaları için İleri 

Seviye Malzeme Seçimi (Senatonun 

13/12/2017 Tarihli ve 170 sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

BYT551 

Biyomalzeme Karakterizasyon Teknikleri ve 

Uygulamaları (Senatonun 13/12/2017 Tarihli 

ve 170 sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

BYT552 
Gıda Mikrobiyolojisi (Senatonun 13/12/2017 

Tarihli ve 170 sayılı kararı) 
3 0 3 7,5 S 

BYT553 
Gıda Biyoteknolojisi (Senatonun 13/12/2017 

Tarihli ve 170 sayılı kararı) 
3 0 3 7,5 S 

BYT554 
Gıda Biyokimyası (Senatonun 13/12/2017 

Tarihli ve 170 sayılı kararı) 
3 0 3 7,5 S 

BYT555 

Biyomalzemelerin Yapı, Özellik ve 

Uygulamaları (Senatonun 13/12/2017 Tarihli 

ve 170 sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

BYT556 

Implant Biyomalzeme Üretim Teknikleri ve 

Uygulamaları (Senatonun 21/06/2018 Tarihli 

ve 185 sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

BYT557 
Sekonder Metabolit Biyokimyası (Senatonun 

21/06/2018 Tarihli ve 185 sayılı kararı) 
3 0 3 7,5 S 

BYT558 

Bitkilerde Antioksidatif Savunma Sistemleri 

(Senatonun 21/06/2018 Tarihli ve 185 sayılı 

kararı) 

3 0 3 7,5 S 



BYT559 

Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher 

Zenginleştirme (Senatonun 19/12/2018 Tarihli 

ve 200 sayılı kararı) 

3 0 3 7,5 S 

BYT560 
Fitoremediasyon (Senatonun 19/12/2018 

Tarihli ve 200 sayılı kararı) 
3 0 3 7,5 S 

 

 

BYT590 Seminer 3 0 0 7.5 Z 

BYT700 Uzmanlık Alan Dersi 6 0 0 10 Z 

BYT500 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 1 0 20 Z 

ETK500 Bilim Etiği 2 0 0 5 Z 

 

Kodu Dersin Adı T U K AKTS S/Z 

BYT690 Seminer 3 0 3 7,5 Z 

BYT600 Doktora Tez Çalışması 0 1 0 20 Z 

BYT800 Uzmanlık Alan Dersi 6 0 0 10 Z 

BYT601 İleri Biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT602 Fermentasyon Mikrobiyolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT603 Maya ve Küf Mantarlarının Endüstriyel 

Biyoteknolojisi 

3 0 3 7,5 S 

BYT604 Enzimatik Yakıt Hücreleri 3 0 3 7,5 S 

BYT605 İleri Bitki Mikrobiyolojisi 3 0 3 7,5 S 

BYT606 Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi 3 0 3 7,5 S 

BYT607 Biyolojik Kökenli İlaçlar 3 0 3 7,5 S 

BYT608 Biyomalzemelerin Tıp ve Eczacılıktaki 

Uygulamaları 

3 0 3 7,5 S 

BYT609 Proteomiks ve Metabolomiks 3 0 3 7,5 S 

BYT610 Biyomalzemelerin Moleküler Temelleri 3 0 3 7,5 S 

BYT611 Moleküler Biyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT612 Nanobiyoteknoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT613 İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri 3 0 3 7,5 S 

BYT614 Ökaryotik Gen Düzenlenmesi 3 0 3 7,5 S 

BYT615 Moleküler Farmakoloji 3 0 3 7,5 S 

BYT616 Gen Terapisi ve Transgenik 3 0 3 7,5 S 



BYT617 Biyosensörler 3 0 3 7,5 S 

BYT618 Biyoteknoloji ve Biyokimya 3 0 3 7,5 S 

BYT619 Biyoteknolojik Gelişmeler 3 0 3 7,5 S 

BYT620 Bitkilerde Gen Aktarımı 3 0 3 7,5 S 

BYT621 Mikrobiyal Teknoloji 3 0 3 7,5 S 

 

Yüksek Lisans İçin Zorunlu Dersler 

 

 BYT501 Biyoteknolojiye Giriş 

Biyoteknolojiye giriş, tanım ve tarihçe, biyoteknoloji çağı, genler ve genomlar, 

genetik uygulamalar, rekombinant DNA teknolojisi, proteinler, mikrobiyal biyoteknoloji, 

tarım biyoteknolojsi, medikal biyoteknoloji, farmasötik biyoteknoloji. biyoremediasyon, bitki 

ve hayvan biyoteknolojisi, düzenleyici biyoteknoloji, etik ve biyoteknoloji. biyoteknolojik 

ürünler. 

 

 BYT502  Canlıların Moleküler Yapıları 

Canlılar alemi, hücre yapıları, hücrenin kısımları, nükleik asitleri ve farkları, DNA ve 

RNA anatomik yapısı, işlevleri, çeşitleri, proteinlerin özellikleri, metabolik yollar ve 

kontrolü, ribozom ve diğer organeller, enzimlerin yapı, çeşit ve fonksiyonları, lipitlerin 

yapısal, biyokimyasal özellikleri ve çeşitleri. 

 

 BYT590 Seminer 

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler 

tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Güncel mesleki 

konuların incelenmesi araştırılması, sunumu ve tartışılması gerçekleştirilir. 

 

 BYT700 Uzmanlık Alan Dersi 

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans Öğrencilerinin 

çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi. 

 BYT500 Yüksek Lisans Tez Çalışması 

  Danışmanın yönetimindeki belirlenmiş olan tez kapsamında öğrencilerin yapacağı 

çalışmalar yürütülür ve incelenir. 

 

 ETK500 Bilim Etiği 

  Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, bilimsel yazımda uygulanması gereken temel 

kurallar, teknikler. Bilmsel metinlerin yazılması, tablo, şekil hazırlama ve sunulma 

yolları.Dipnot ve alıntı gösterme, referans verme sistemleri. APA ve diğer uluslar arası yazım 

kuralları. Bilim etik kuralları ve etik dışı davranışlar. 

 

Yüksek Lisans İçin Seçmeli Dersler 

 

 BYT503  Genetik Mühendisliği 

Gen nedir, genetikte mühendislik ilkeleri, tarihçesi, kullanılan enzimler, DNA 

izolasyonu, klonlama, rekombinant  DNA vektörleri, DNA, RNA ve protein araştırma 

metodları, elektroforezler. sekans analizi, mikroarray, ekspresyon basamakları ve kontrolü. 

 

 BYT504  Kanser Biyolojisi 



Kanser biyolojisinde hücre döngüsü ve temel hücre kinetiği, normal ve kötü huylu 

hücrelerin farklılıkları, karsinojeneze neden olan faktörler ve DNA onarımı ile etkileşimi, 

diferansiyasyon kaybı, anjiyojenez, adhezyon gibi hücresel düzeyde onkojenez 

mekanizmalar, programlı hücre ölümü mekanizması, tümör baskılayıcı genler, kansere neden 

olan kimyasallar, radyasyon, hormonal dengesizlik ve virüsler, kanserle ilişkili genetik 

olmayan sendromlar, kanser tedavisi, immünoterapi ve immünobiyoloji, tümör antijenleri ve 

kanser aşıları konuları ele alınacaktır. 

 

 BYT505  Moleküler Hücre Biyolojisi 

Protein yapı ve işlevi, temel moleküler genetik mekanizmalar, moleküler genetik 

teknikleri, gen ifadesinin kontrol mekanizmaları, hücrenin görüntülenmesi, fraksinasyonu ve 

kültürü, biyolojik zarın yapısı, hücre sinyal iletimi, hücre organizasyonu ve hareketi, 

hücrelerin dokulara dönüşmesi, ökaryotik hücre döngüsünün düzenlenmesi, gelişimin 

moleküler hücre biyolojisi. 

 

 BYT506  İleri Biyoteknoloji Teknikleri 

DNA, protein, plazmid, cDNA kütüphane bilgi bankaları, gen ifade sistemleri, 

plazmid yapılarının tanımlanması, gen knock-ort, knock-down (RNAi), knock-in teknikleri, 

bitkilere gen transferi teknikleri, vektör-plasmid kombinasyonları, Transformasyon aşamaları, 

somatik embriyogenesis, rejenarasvon aşamaları, klonlama, plazmid üretimi ve saflaştırılması, 

gen transfer teknikleri, rekombinant protein üretimi ve tayini, rekombinant protein saflaştırma 

teknikleri. 

 

 BYT507 Fungus Biyoteknolojisi 

  Fungusların genel özellikleri, fungus hücre biyoloji ve moleküler teknolojileri, fungus 

biyo teknolojisinde gen klonlama uygulamaları ve klonlama stratejileri, fungal transkriptömik 

ve proteomiks, fungus enzimlerinin biyoteknolojik kullanımı, fungus sekonder 

metabolitlerinin bîysteknolojik açıdan önemi, fungus lipitlerinin biyoteknolojik önemi, 

funguslarda kitin biyosentezi ve biyoteknolojik uygulamaları, endüstriyel atık sulardan boyar 

maddelerin ve ağır metallerin gideriminde fungusların kullanımı, funguslarla 

hidrokarbonların yıkımı, yenen şapkalı mantarların üretimi, biyolojik kontrolda ftınguslar, 

bitki ve böcek zararlısı funguslar ve biyo teknolojide kullanımları, funguslardan vitaminlerin 

üretimi, funguslardan aminoasıt üretimi, fungal farmakolojik aktif ürünler, funguslardan 

agrokimyasalların üretimi, funguslarda ligninolitik sistemler, fungal biyoremediasyon. 

 

 BYT 508 Çevre Biyoteknolojisi 

  Çevre kirliliği, nedenleri, etkileri, kirliliğin uzaklaştırılmasında biyolojik materyaller 

ve kullanımı, biyoteknolojik olarak modifiye organizmalar ve kirleticilerin 

uzaklaştırılmasında kullanımı, tarım kompostlama, ormancılık, akuakültür uygulamaları, 

atıksu arıtımı, yapay sulak alanlar, metal geri kazanımı için cevherlerden metalllerin 

yıkanması, mikrobiyal yakıt hücreleri, anaerobik bakterilerden elektrik enerjisi elde etme, 

biyoparçalanabilir plastikler, metal geri kazanımı, petrol ürünlerinin temizlenmesinde 

biyoteknoloji, atıksu ve atıklardan katma değeri yüksek kimyasallar ile biyogaz ve biyoetanol 

gibi biyoyakıtların üretilmesinde biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması. 

 

 BYT509  Protein Biyoteknolojisi 

  Proteinlerin yapısı ve fonksiyonlarına genel bir bakış, proteinlerin saflaştırılmasmdaki 

temel yöntemler, proteinlerin fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri ile izole edilen 

proteinlerin karakterizasyonu ve önemi, protein biyoteknolojisinin çalışma alanları, 



diagnostik amaçla ve tedavi amacıyla kullanılan proteinler, proteinlerin tıbbi ve ticari yönleri, 

biyoteknolojik ilaç çeşitleri ve terapötik proteinler. 

 

 BYT510  Mikrobiyal Biyoteknoloji 

  Mikrobiyal biyoteknoloji amaç ve ilkeleri, prokaryotik hücre yapısı ve fonksiyonları, 

bakteriyel ve archaeal hücre çeper ve hücre membranları, prokaryotlarda protein sentezi, 

prokaryotik DNA yapısı, genomik, transkriptomik, metabolomik, ökaryotik hücre yapısı ve 

fonksiyonları, mikrobiyal beslenme ve büyüme, rekombinant ve sentetik aşılar, mikrobiyal 

genetik, bakteriyel konjugasyon, transformasyon ve transdüksiyon, prokaryotik ve ökaryotik 

hücrelerde gen ifadesinin regülasyonu, primer ve seknonder metabolitlerin üretimi ve 

pazarlanması. 

 

 BYT511  Algal Biyoteknoloji 

  Algler ve özellikleri, alglerin büyüme şartları, biyoteknolojide kullanımları, metabolit 

eldesi, organik gübre olarak algler, atık su arıtımında algler, yakıt üretiminde mikroalgler, tıp 

ve eczacılıkta mikroalglerin kullanımı, beslenmede mikroalglerin kullanımı. 

 

 BYT512 İmmünoloji 

  İmmün sistemin özellikleri, savunma mekanizmalan, sitokinler, immunofarmakoloji, 

antijenler, antikorlar, interlökinler, kompleman sistemi, biyoteknolojik aşıların üretimi için 

immun yapılar. 

 

 BYT 513 Yapay Organ Üretimi 

  Organlar, görevleri, organ yetersizliği, organ yetersizliği tedavi yöntemleri, yapay 

organ üretimi, teknikleri, geliştirilmesi, zorlukları ve sorunları, yapay kalp, yapay akciğer, 

yapay karaciğer, yapay pankreas çalıştırılması, vücuda entegre edilmesi, yapay böbrek 

çalışmaları. 

 

 BYT514  Mikrobiyal Metabolizma 

  Metabolizma tanımı, metabolik yollar, glikolizis, fermentatif yollar, sitrik asit 

döngüsü, pentoz fosfat yolu, lipit metabolizması, protein katabolizması, fotosentetik yollar, 

metabolik yolların regülasyonu, bakteriler arası metabolik yol çeşitlilikleri, metabolik yollann 

biyoteknolojik önemi. 

 BYT515  Mikrobiyal Gen Regülasyonu 

  Gen tanımı, operon kavramı, prokaryotik gen kontrol mekanizmaları, transkripsiyonel 

kontrol, posttranskripsiyonel kontrol, translasyonel kontrol, posttranslasyonel kontrol, 

ökaryotik gen kontrol mekanizmalan, gen regülasyonunun biyoteknolojik olarak kullanımı. 

 

 BYT516  Ekolojinin Temel İlkeleri 

  Ekoloji kavramı, ekolojik sistemlerde enerji, madde döngüleri, ekosistem kavramı ve 

gelişimi (süksesyon), ekosistem tipleri ve biyomlar, küresel ekoloji. 

 

 BYT517  Tarımsal Biyoteknolojinin Sosyal ve Ahlaki Yansımaları 

  Tarımsal biyoteknolojinin sosyal ve ahlaki yansımaları, teknoloji koruma sistemi, fikri 

mülkiyet hakları, biyogüvenlik, etiketleme, biyokorsanlık ve biyoetik ile ilgili detaylı olarak 

bilgilendirmek. 

 

 BYT518 Biyomalzemeler 

  Biyomateryallerin temel özellikleri: mekanik özellikleri, yüzey özellikleri, yüzey 

karakterizasyonu, Tıpta kullanılan materyaller: polimerler, biyoemilebilir materyaller, metalik 



implant materyaller. seramikler ve hidrojeller, doğal materyaller, doku mühendisliği, 

biyomateryallerin biyolojik testi, materyallerin biyolojik ortamda bozunma süreçleri, 

materyallerin sterilizasyonu, yapay organlar ve biyomalzemeler. 

 

 BYT519  Moleküler Bitki Hücre Biyolojisi 

  Bitki hücrelerinin organizasyonu, hücre zarları ve madde taşınması, hücre yüzeyi ve 

hücresel iletişim, sitoplazmik zarlar ve hücre içi madde taşınması, mitokondri, kloroplast ve 

enerji ilişkisi, kloroplastik genler ve işlevleri, ribozom ve genetik bilginin translasyonu, hücre 

devri, hücre bölünmesi ve kontrol mekanizmaları. 

 

 BYT520  Enzimoloji 

  Enzimlerin yapısı ve özellikleri, enzimlerin sınıflandırılması, koenzimler, enzim 

aktivitesi, aktivite tayin yöntemleri, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğinin 

temel ilkeleri, hızlı denge ve sürekli hal enzim sistemlerinin davranışı ve analizi, tek substratlı 

enzimlerin kinetiği, inhibisyon sistemleri, çift substratlı sistemler, çok merkezli ve allosterik 

enzimler. 

 

 BYT521  Bitki Genetik Mühendisliği 

  Bitkilerde genetik yapı, direnç ve ıslah esasları, genetik madde aktarımı, bitkilerde gen 

aktarım yöntemleri, Agrobacterium tumafaciens'in özellikleri ve kullanımı, aktarılan genin 

ekspresyon durumlarının belirlenmesi. 

 

 BYT522  Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik 

  Biyomühendislik, biyoteknoloji, biyogüvenlik kavramları ve kapsamları, tarımsal 

amaçlı modern biyoteknoloji uygulamaları, transgenik uygulamalar, Biyogüvenlik ve 

Biyoterörizm: biyolojik silahları, uluslararası ticarette genetik olarak değiştirilmiş 

organizmalar (GDO) ve ürünlerin yeri, modern biyoteknolojide patent hakları ve hukuk, 

kültür koleksiyonları ve biyogüvenlik açısından önemleri. 

 

 BYT523  Fermentasyon Teknolojisi 

  Fermantasyon sistemleri, fermentörler, besi yerleri, hücre immobilizasyonu, 

fermantasyon verimliliğini etkileyen faktörler, ticari fermantasyon ürünleri (organik asitler, 

alkol, laktik asit, gliserin, tek hücre proteini), antibiyotik üretimi, enzim üretimi, soya sosu 

üretimi, biyoyakıt üretimi. 

 

 BYT524  Biyoreaktörler 

  Biyoreaktörler, kullanım alanları, çeşitleri, biyoreaktörün kısımları, kontrol 

mekanizmaları, üretimde kullanım aşamaları, yapımı, biyoteknolojik ürün eldesinde 

biyoreaktörler, pilot tesis olarak özellikleri. 

 

 BYT525  Ağır Metallerin Mikroorganizmalarla Giderimi 

  Ağır metaller, doğada kirletici olarak rolleri, toksik etkileri, kirletici olarak kaynakları, 

uzaklaştırılmaları için mekanizmalar, biyolojik olarak metallerin uzaklaştırılması, 

mikroorganizmaların uzaklaştırmada rolleri, yöntemler. 

 

 BYT526  Protein Biyokimyası 

  Proteinlerin yapısı ve işlevi, protein sentezi, proteinlerin sekonder ve tersiyer yapısı, 

protein katlanma ve stabilite çalışmalarının önemi, posttranslasyonel modifikasyon ve 

katlanma, protein katlanmasına ve stabilitesine etki eden faktörler, şaperonlar, protein-protein 



etkileşimleri ve işlevi, membran proteinlerinin katlanması, proteinlerin yanlış katlanması ve 

agregatlaşma. 

 

 BYT527  Moleküler Mikrobiyal Sistematik 

  Bakteriyal sınıflandırma, nümerik taksonomi, kemotaksonomi, moleküler taksonomi, 

DNA- DNA hibridisazyonu, house keeping genler, 16S rRNA analizi, diğer teknikler. 

 

 BYT528  Membran Teknolojisi  

  Membranfiltrasyon teorisi, membranlar ve modüller, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, 

nanofiltrasyon, ters ozmoz, gaz ayırma, pervaporasyon, suların antımında membran 

teknolojisi, kimyasal arıtımında membranlar, biyolojik arıtımda membranlar. 

 

 BYT529  Bitki Moleküler Genetiği 

  Bitki moleküler biyolojisine giriş, embriyo gelişiminin moleküler temelleri, gövde 

gelişiminin moleküler temelleri, kök gelişiminin moleküler temelleri, bitkilerde eşey 

farklılaşmasının moleküler temelleri, çiçeklenmeyi kontrol eden genler, bitki doku kültürleri 

transgenik bitki eldesi ve moleküler markır teknikleri, bitki gen ifadesinin kontrolü. 

 

 BYT530  Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler 

  Biyoteknolojide temel ayırma yöntemleri, biyolojik materyallerde hücre parçalama 

teknikleri, protein saflaştırma ve izolasyon teknikleri, saflaştırma proseslerinde 

mikrofiltrasyon ve ultrafıltrasyon, saflaştırma proseslerinde deriştirme, tuzların 

uzaklaştırılması ve tampon değişimi, tampon ve tampon kapasitesi, diyaliz, diyafiltrasyon, jel 

filtrasyonu, elektroforetik yöntemler, iyon değişim kromatografisi, hızlı kromatografı 

teknikleri, affinite kromatografisi ve biyoproseslerdeki uygulamaları. 

 

 BYT531  Enzim Teknolojisi 

  Enzim biyoteknolojisinin teori ve prensipleri ile ilgili temel bilgileri, enzim kinetiği, 

enzimlerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması, enzim saflaştırmaları ile ilgili pratik uygulamalar, 

enzim üretimi, üreticileri ve enzim kullanımının yasal boyutu, endüstriyel enzimolojinin 

prensipleri, enzim immobilizasyonunun prensipleri, çeşitli enzim immobilizasyon yöntemleri, 

çözünür ve immobilize enzimlerin endüstriyel proseslerde kullanımındaki temel prensipler, 

klinik analizlerde enzimlerin kullanımı, enzimlerin gıda, deterjan, tekstil, kağıt, ilaç vb. 

endüstrisinde kullanımı, enzimlerin organik sentezlerde kullanımı, enzimlerin gelecekte 

kullanımlarına yönelik alt yapı oluşturulacaktır. 

 

 ESM524  Biyoyakıt Teknolojisi 

  Giriş, biyokütle kaynakları, biyoyakıtlar, sıvı biyoyakıtlar (biyoetonol ve biyodizel), 

ve biyogaz (biyogaz ve biyohidrojen) yakıtlar, termokimyasal dönüşüm işlemleri 

(sıvılaştırma, piroliz, gazlaştırma), biyoyakıt ekonomisi, biyoyakıt politikası, biyoteknolojik 

olarak biyoyakıt eldesi. 

 

 BYT532  Tarımsal Biyoçeşitlilik ve Uygulamaları 

  Biyoçeşitlilik ve önemi. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve ve evrim teorisi. Biyoçeşitliliğin 

çevresel değeri. Gen merkezi kavramı ve anlamı, bitkilerin yayılışı. Önemli gen merkezleri ve 

özellikleri. Genetik kaynakların belirlenmesi ve karakterizasyonu. Genetik kaynakların 

toplanması. Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin önemi. Dünyada ve ülkemizde 

yapılan genetik kaynak koruma çalışmaları. Genetik kaynakların ıslah açısından değeri. 

Genetik kaynak bilinci oluşturma. 

 



 BYT533 Bitkisel Üretimde İnvitro Teknikler 

  Bitki doku kültürü teknikleri.  Bitki hücre kültürü teknikleri. Bitki hücre ve doku 

kültürlerinin uygulama alanları. Kallus kültürü. Embriyo kültürü. Anter kültürü. Mikrospor 

kültürü. Meristem kültürü. Sürgün ucu kültürü, virüslerden arındırma. Klonal çoğaltım 

teknikleri. 

 

 BYT534 Biyoenerji Teknolojileri ve Biyokömür 

  Biyoenerji çeşitleri, biyoenerji olanakları ve prosesleri, Biyoenerji kullanımı, 

Biyokömür ve Leonardit, Biyokömür eldesi, Biyokömür teknolojileri, Biyokömür özellikleri, 

Biyokömür çevre ilişkisi. 

 

 BYT535 Biyolojik Çeşitlilik ve Biyoteknoloji 

  Biyolojik çeşitliliğin tanımı, Endemizm, biyolojik çeşitlilikte tür kayıpları ve 

sorunları, biyolojik çeşitliliğe ilişkin ekonomik politikalar, biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, 

biyolojik çeşitliliğin korunması için alınacak tedbirler. 

 

 BYT536 Bakteriyal Enzimler 

  Bakteriyel ve Fungal enzimlerin önemi. 

 

 BYT537 Bitki Muhafaza Yöntemleri 

  Genetik kaynakların önemi, genetik kaynakların korunma nedeni ve muhafaza şekli, 

temel korunma yöntemleri, In vitro muhafaza yöntemleri, Bitki materyallerinin soğukta 

muhafazası, Kriyo muhafaza teknikleri, yeni kriyo muhafaza teknikleri, vejetatif çoğalan 

türlerin Kriyo muhafazası, endemik türler ve kategorileri, endemik türlerin korunması, 

endemik türlerin çoğaltılması, ülkemizde tohum gen bankaları ve önemi. 

 

 BYT538 Genel Bitki Islahı 

  Bitki ıslahının tanımı ve amaçları, Kültür bitkilerinin evrimindeki genetik esaslar, 

kültür bitkileri ile yabanileri arasındaki farklar, bitkilerde üreme şekillleri, uyuşmazlık ve 

kısırlık, genetiğin bitki ıslahı ile ilişkisi, Kantitatif katılım, bitki ıslahı metotları, kendi çiçek 

tozu ile tozlaşan bitkilerde uygulanan ıslah metodları, yabancı çiçek tozu ile tozlaşan 

bitkilerde uygulanan ıslah metotları, türler ve cinsler arası melezlemeler, Poliploidi ıslahı, 

mutasyon ıslahı, bitki ıslahında genetik mühendislik uygulamaları. 

 

 BYT539 Tıbbi Biyoteknoloji 

  Gen terapisi. Gnetik bozukluklar. Gen hedefinin seçimi. Gen aktarımı metotları. Viral 

ve non- viral vektörler. Klinik denemeler. 



 

 BYT540 Bitkilerde Primer ve Sekonder Metabolitler 

  Primer ve sekonder metabolitlerin özellikleri, karbonhidratlar, proteinler, lipitler, 

vitaminlerin sınıflandırılması ve analiz yöntemleri, fenolik bileşikler, asitler, uçucu yağların 

sınıflandırılması ve analiz yöntemleri. 

 

 BYT543 Sportif performans ve Genetik 

  Sportif performans ve Genetik kavramlarının incelenmesi. Gnelerin sportif 

performansa etkileri. Sporda genetiğin etik yönü. 

 

 BYT544 Bitki Islahında Moleküler Genetik 

  Özellikle bitki ıslahı yönünden moleküler biyolojinin temel konuları, moleküler 

biyolojinin ( bitkilerde genetik mühendisliği, “biyoteknoloji” yoluyla)pratikte ne gibi 

olanaklar sağladığı, DNA teknolojisi, DNA replikasyonu hücrede dinamk yapılar, 

kromozomların ve hücre bölünmesinin moleküler temelleri, genetik şifre ve bitki ıslahı 

yönüden önemi incelenecektir.  

 

 BYT545  Genel Toksikoloji 

 Çeşitli etkenlerin doğal ekosistemelr üzerindeki potansiyel etkileri, yapı ve özellikleri, 

canlılara toksik etkileri ve canlılar üzerindeki histopatolojik etkileri. 

 

 BYT546 Tarımsal Biyoteknoloji Deneme Teknikleri 

Varyan analizine giriş,tamamiyle şansa bağlı deneme planları, çoklu karşılaştırma 

testleri, tesadüf blokları deneme planları, interaksiyonlu tesadüf blokları deneme planları, 

tesadüf blokları deneme planlarında eksik gözlemler ve etkinlik, Latin kare deneme planı, 

faktöriyel düzenlemeler, üç faktörlü faktöriyel düzenlemeler, iç içe sınıflama, ortogonal 

karşılaştırmalar, bölünmüş parseller deneme planı, kovaryans analizi. 

 

 BYT547 Bitki-Su-Atmosfer İlişkileri 

Sulama zamanı planlamasında gerekli toprak-su-atmosfer özelliklerinin ve ilişkilerinin 

tanımlanması. 

 

 BYT548 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 
Enerji sistemleri. Kas, sinir, kardiyovasküler, solunum sistemleri ve egzersiz. 

Metabololik ve hormonal değişikliklerin egzersiz ile ilişkisi. 

 

 BYT549 İleri Tıbbı Mikrobiyoloji 

 Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri 

 Enfeksiyon patogenezi ve bağışıklık 

 Mikroplar ve hastalık oluşturma stratejileri 

 Mikroplara karşı konak yanıtı 

 Aşılar ve serumlar 

 Baz ıbakteriyel enfeksiyon etkenleri 

 Bazı viral enfeksiyon etkenleri 

 Bazı mantar enfeksiyon etkenleri 

 İnsanda hastalık yapan ve halk sağlığı açısından önemli olan parazitler 



 Antimikrobiyal duyarlılık testleri 

 Yeni-yeniden önem kazanan enfeksiyon etkenleri. 

 

 BYT550 Biyomühendislik Uygulamaları için İleri Seviye Malzeme Seçimi  

  Biyomalzemelere giriş ve biyouyumluluk, biyomühendislikte kullanılan 

metalik, seramik, polimer ve kompozit malzemeler ve özellikleri, biyomalzemelerin 

seçimi için kullanılan metodlar, biyomalzemeler ve doku etkileşimi, biyobozunur 

malzemeler, biyomalzemelerinbiyouyumluluklarını sağlamak için kullanılan yöntemler. 

 BYT551 Biyomalzeme Karakterizasyon Teknikleri ve Uygulamaları  

  Biyomalzemelerde en uygun özelliklerin (fiziksel, mekanikvebiyouyumluluk) 

elde edilmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan işlemler sonrasında, malzemenin bazı 

özellikleri değişebilmektedir. Bu değişimleri belirlemek amacıyla uygulanacak 

karakterizasyon yöntemlerinin seçimi ve bu yöntemlerin doğru ve hassas bir şekilde 

uygulanması oldukça önemlidir. Bu ders, biyomedikal cihazların kullanım ömrü ve 

güvenilirliği belirleyen malzemelerin özelliklerini ve vücuda yerleştirilen implantlar ile 

vücut sıvıları ve diğer organlar arasındaki etkileşimlerin etkisini tespit etmek için 

kullanılacak karakterizasyon yöntemlerinin seçimini ve bu yöntemlerin doğru ve hassas 

birşekilde uygulanması amacıyla kullanılan tüm fiziksel, kimyasal, mekanik, yüzey, in 

vitro vein vivo karakterizasyon yöntemlerinin prensiplerini, kullanımamaçlarını ve 

uygulamalarını içermektedir. 



 BYT552 Gıda Mikrobiyolojisi 

 Gıdalarda, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler, 

kontaminasyonun önlenmesi (asepsis) ve mikroorganizmaların uzaklaştırılması, et ve 

et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, meyve-sebze ve meyve-sebze ürünlerinde 

mikrobiyolojik bozulmalar, mikrobiyal gelişmenin inhibisyonu, Gıda mikrobiyolojisi 

laboratuvarı temel kurallar ve malzemelerin tanıtılması, besiyerleri hakkında bilgi, 

sterilizasyon, örnek alma, homojenizasyon ve dilusyon, Ekim metotları ve 

inkübasyon, Gıda mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmaların tespiti, EMS 

yöntemi, Tanımlama testleri. 

 

 BYT553 Gıda Biyoteknolojisi  

 Biyoteknolojinin önemi ve tanımlanması; Tarihçesi; Biyoteknolojinin 

uygulanması ile gıda işleme ve muhafaza ilkeleri. Gıda endüstrisi ve atıkların 

işlenmesi. Enzim, fermantasyon teknolojisi ve doku kültürü ile fermente ve 

fonksiyonel gıda maddeleri, işleme yardımcıları, vb. ürünlerinin üretimi. Genetik 

materyaller, DNA ve RNA’nın yapısı; Suş geliştirme, Mutasyonlar ve mutajenler, 

Genetik rekombinasyonlar; Moleküler klonlama; Mikrobiyal gelişme prensibleri, 

Biyoreaktörlerin özellikleri ve kullanımı. 

 

 BYT554 Gıda Biyokimyası 

 Canlı organizmanın özellikleri, Hücre, Karbonhidratlar, Proteinler, Lipitler, 

Gıda işleme sırasında gerçekleşen biyokimyasal olaylar, Enzimatik olmayan 

esmerleşme reaksiyonları, Bioaktif protein ve peptitler, Gıda endüstrisinde enzimler, 

Biyokimyasal enerji dönüşümleri, Metabolik bileşiklerin oluşumu ve parçalanması, 

Glikolizis, Sitrik asit döngüsü, Oksidatiffosforilasyon, Gıdalarda üretim ve depolama 

sırasında meydana gelen biyokimyasal değişiklikler. Fonksiyonel gıdaların 

biyokimyasal temeli 

 

 BYT555 Biyomalzemelerin Yapı, Özellik ve Uygulamaları  

 Biyomalzemelerin mekanik ve fizikokimyasal özellikleri ve uygulama alanları, 

metalik korozyon, Biyobozunur malzemelerin özellikleri ve kullanım alanları, implant 

malzemelerin biyouyumluluk ve güvenli kullanımları için bu malzemelere uygulanan 

test metodları, implant malzemelerin maruz kaldığı statik ve dinamik yüklemelere 

karşı malzemelerin mekaniği ve viskoelastik özellikleri. 

 

 BYT556 Implant Biyomalzeme Üretim Teknikleri ve Uygulamaları 

 Implant olarak kullanılan biyomalzemelerde en uygun özelliklerin (fiziksel, 

mekanik ve biyouyumluluk) elde edilmesi önemlidir. Bu nedenle implant üretim 

yöntemlerinin seçimi ve bu yöntemlerin proses parametrelerinin doğru uygulanması 

oldukça önemlidir. Bu ders, implant olarak kullanılan biyomalzemelerin ömrü ve 

güvenilirliğini belirleyen malzemelerin özelliklerini ve vücuda yerleştirilen implantlar 

ile vücut sıvıları ve diğer organlar arasındaki etkileşimlerin etkisini gözönüne alarak, 

kullanım yerine ve amacına uygun implant üretim yöntemlerini, bu yöntemlerin  

seçimini ve bu yöntemlerin doğru bir şekilde uygulanması amacıyla kullanılan tüm 

imalat yöntemlerinin prensiplerini, kullanım amaçlarını ve uygulamalarını 

içermektedir. 

 

 BYT557 Sekonder metabolit biyokimyası 



 Sekonder metabolitler ve sentez yolları, sekonder metabolitlerin endüstriyel 

kullanım alanları, alg, mantar, küf, maya gibi organizmalar ile yüksek bitkilerde 

sekonder metabolitlerin sentez yolları ve endüstriyel kullanım alanları. 

 

 BYT558 Bitkilerde Antioksidatif Savunma Sistemleri  

 Serbest Radikaller ve oluşum yolları, Serbest radikallerin hücresel 

sinyalizasyondaki rolü, Oksidatif stres ve Antioksidatif savunma sistemi, hücre 

organellerinde antioksidanların rolü. 

 

 BYT559 Biyoteknoloji Yöntemleri ile Cevher Zenginleştirme 

 Biyolojik oksidasyonda kullanılan mikroorganizmalar, Bakteri-Mineral 

Etkileşimleri, kimyasal reaksiyonlar ve mekanizma, biyoliç uygulamaları, Sülfürlü 

minerallerin bakterilerle oksitlenmesi, kömürden kükürdün uzaklaştırılmasında 

bakterilerin kullanımı, metal sanayi atık çamurlarından ağır metallerin giderilmesinde 

biyoliç yönteminin kullanılma, sülfürlü minerallerin flotasyonunda bakteri kullanımı, 

asit maden drenajının giderilmesinde kullanılan biyolojik yöntemler, endüstriyel 

hammaddelerden demir uzaklaştırmada bakteri kullanımı ve ağır metallerin 

biyosorpsiyonu konusunda yapılan en son araştırmalar tartışılacaktır. 

 

 BYT560 Fitoremediasyon 

 Fitoremediasyon kavramı, metal ve organik kirleticiler, hiperakümülatör 

bitkiler, fitoremediasyon mekanizmaları, metal ve organik kirleticilerin bitkilerle 

topraktan temizlenme yöntemleri, Dünyada ve Türkiye’de fitoremediasyonla ilgili 

gelişmeler. 

 

 

 

Doktora için Zorunlu Dersler  

BYT690 Seminer  

Öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. 

Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Güncel mesleki konuların 

incelenmesi araştırılması, sunumu ve tartışılması gerçekleştirilir. 

 

BYT800 Uzmanlık Alan Dersi  

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma 

konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.  

 

BYT600 Doktora Tez Çalışması  

Danışmanın yönetimindeki seçilen bir konu üzerinde doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi ve 

bu konuyla ilgili teorik, deneysel ve/veya bilgisayar ağırlıklı ayrıntılı bir çalışma yaptırılması.  

 

ETK500 Bilim Etiği(Yüksek Lisans sürecinde alınmadıysa)  



Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, bilimsel yazımda uygulanması gereken temel kurallar, 

teknikler; bilmsel metinlerin yazılması, tablo, şekil hazırlama ve sunulma yolları; dipnot ve 

alıntı gösterme, referans verme sistemleri; APA ve diğer uluslararası yazım kuralları; bilim 

etik kuralları ve etik dışı davranışlar.  

 

Doktora İçin Seçmeli Dersler  

BYT 601 İleri Biyoteknoloji 

DNA, protein, plazmid, cDNA kütüphane  bilgi bankaları, PubMed ve Ensembl web 

araçlarının kullanımı, fonksiyonel analiz yazılımları; Bakteriyel, maya, böcek ve memeli ifade 

sistemleri, plazmid yapılarının tanımlanması , gen knock-out, knock-down (RNAi), knock-in 

teknikleri; Bitki ifade sistemleri, Bitkilere gen transferi teknikleri, Vektör-plasmid 

kombinasyonları, Transformasyon aşamaları, somatik embriyogenesis, rejenarasyon 

aşamaları; Klonlama tipleri, tasarımı; Kolon purifikasyon, etiket uzaklaştırma; Transfeksiyon, 

transdüksiyon.  Memeli hücre kültüründe overexpression veya RNAi ile gen susturma. 

 

BYT602 Fermentasyon Mikrobiyolojisi 

Fermentasyon Mikrobiyolojisindeki gelişmeler, teknikte kullanılan mikroorganizmalar, 

teknikte kullanılan mikroorganizmaların bileşimi, beslenmesi, gelişme koşulları, 

metabolizmaları ve metabolizmalarının düzenlenmesi, teknikte kullanılan 

mikroorganizmalarda istenilen özellikler, teknikte kullanılan mikroorganizmaların izolasyonu, 

muhafazası ve kültür koleksiyonları konularını içeren bir derstir.  

 

BYT 603 Maya ve Küf Mantarlarının Endüstriyel Biyoteknolojisi 

Ders; endüstriyel biyoteknolojinin önemli araçlarından olan maya ve küf mantarı 

hücrelerininin genetik ve metabolik özellikleri ile biyoteknolojik üretim süreçlerindeki 

kullanımlarını konu almaktadır. Bu amaçla, geleneksel biyoteknolojik üretim yöntemlerinin 

yanı sıra, günümüzde kullanılmaya başlanan sistem biyolojisi/biyoteknolojisi temelli 

yaklaşımları kullanılarak geliştirilen süreçleri tanıtılmaktadır. Primer ve sekonder metabolit 

üretimi, fermentasyon süreçleri, fungal endüstriyel enzim üretimi, rekombinant heterolog 

protein üretimi teorik olarak öğretilmektedir. Sistem biyolojisi yaklaşımı ile modern 

endüstriyel biyoteknolojik süreçlerin ve fabrika hücrelerin geliştirilmesine yönelik bilgi 

birikimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

 

BYT 604 Enzimatik Yakıt Hücreleri 



Yakıt hücreleri ve enzimatik yakıt hücreleri temel prensipleri, enzimatik yakıt hücrelerinin 

elektrokimyasal gelişimi, anotsal ve katotsal biyoelektrokataliz, anot ve katot için direk ve 

dolaylı elektron transferi prosesleri, enzimatik yakıt hücreleri için malzeme yapıları ve enzim 

tutuklama yöntemleri, enzimatik yakıt hücreleri dizayn, süreç ve uygulamaları.  

 

BYT 605 İleri Bitki Mikrobiyolojisi 

Bitki mikrobiyolojisine genel bakış açısı, bitki mikroorganizma etkileşimleri, bitki gelişimine 

mikroorganizmaların katkıları (primer ve sekonder katkıları), patojen bitki 

mikroorganizmaları ,bitkide enfeksiyon oluşum mekanizmaları, prokaryotik bitki hastalıkları, 

mikroökaryotik bitki hastalıkları, mikorizal birlikler, rizobial birlikler, gövde mikrobiyolojisi, 

yaprak mikrobiyolojisi, çiçek, meyve ve tohum mikrobiyolojisi, bitki atıklarının 

parçalanmasında mikrobiyal etkiler (mikrobiyal enzimlerin etkileri) 

 

BYT 606 Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi 

Tümör immünolojisi: İmmün takip (Cancer Immunosurveillance), Kanserin immün sistemi 

tarafından değiştirilmesi (Cancer Immunoediting), Kanserin bağışıklık sisteminden kaçış 

(Cancer Immune Evasion ) mekanizmaları; Tümörlerin immünolojik mikroçevre ile ilişkileri; 

Tümör antijenleri: MHC ClassI ve MHC ClassII; İmmünoterapi: Aktif immün cevabın 

tetiklenmesi (tümör hücreleri ve antijenlerle aşı, sitokinler, ko-stimülatörler, spesifik olmayan 

aktivatörler), T hücre ve antikorlar ile pasif immünoterapi (adoptif hücre terapisi, anti-tümör 

antikorlar, kanser aşıları). 

 

BYT 607 Biyolojik Kökenli İlaçlar 

Biyolojik ilaçların tanımı, rekombinant DNA teknolojisiyle proteinlerin ve 

glikoproteinlerin üretimi, antikor ve antijenler, nükleik asitler, “antisense 

oligonucleotidler”, virüsler, bakteriler, kan pıhtılaşma faktörleri, hormonlar, 

interferonlar, interlökinler, rekombinant aşı teknolojisiyle aşıların üretimi, tümör 

nekroz faktörleri, doğal ilaçlar ve yarı sentetik türevlerinin eldesi. Biyobenzer ürünlerin 

tanıtılması (yani biyolojik yöntemlerle organizmalardan veya canlı sistemlerden üretilen 

biyofarmasötikler (biyoteknolojik ilaçların) referans versiyonlarının sunulması. 

 

BYT608 Biyomateryellerin Tıp ve Eczacılıktaki Uygulamaları 

Biyoteknolojide kullanılan bazı temel işlemler, Fermantasyon teknolojisi; Proteinin 

yapısı ve biyoteknolojide kullanımı, Rekombinant DNA teknolojisi; Biyoteknolojide 



kullanılan hayvan modelleri, Klonlama ve Transgenik hayvan modelleri; Bitki 

biyoteknolojisi ve biyoteknolojinin tarımda uygulamaları; Çevre biyoteknolojisi, 

biyoyararlanım; Tıbbi biyoteknoloji, aşı çeşitleri yöntemleri ve uygulamaları, 

biyosensörler ve nanoteknoloji uygulamaları; Biyogüvenlik ve Biyoetik konuları. 

Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi vermek ve 

endüstriyel mikroorganizmaların önemini kavratmak. Ayrıca endüstriyel, tıbbi ve 

çevresel biyoteknoloji ile gıda biyoteknolojisinin uygulama alanlarını, biyoteknolojide 

kullanılan yöntemleri bilmek ve bitki ve hayvan biyoteknolojisi hakkında bilgi sahibi 

olmak. Son olarak, biyoteknolojide biyoetik ve biyogüvenlik konularının önemini 

anlatmak. 

 

BYT609 Proteomiks ve Metabolomiks 

Proteinlerin yapılarının, yerleşimlerinin, miktarlarının, translasyon sonrası 

modifikasyonlarının, doku ve hücrelerdeki işlevlerinin, diğer proteinlerle ve makro 

moleküllerle olan etkileşiminin incelenmesi, dokularda, hücrelerde ve fizyolojik 

sıvılarda lipid, karbohidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer hücre bileşenlerinden 

ortaya çıkan küçük moleküllü metabolitlerin ve ksenobiyotiklerin yüksek verimli 

teknolojiler kullanılarak saptanması, kütle spektrumuyla kalitatif ve kantitatif 

analizleri. 

 

 

 

BYT 610 Biyomalzemelerin Moleküler Temelleri 

Biyoteknoloji ve biyomedikal mühendislik dahil olmak üzere biyolojik sistemlerle 

etkileşim amacıyla kullanılan malzemelerin moleküler ölçekte analiz ve tasarımı; Biyo- 

ve sentetik moleküller ve yüzeyler arasındaki moleküler etkileşimleri; hücre 

fonksiyonlarını kontrol eden malzemelerin tasarım, sentez ve proses yaklaşımları; 

teknolojik malzeme bilimi uygulamalarından doku mühendisliği, ilaç salım sistemleri ve 

biyosensörler. 

 

BYT611 Moleküler Biyoteknoloji 

Rekombinant DNA Teknolojisi uygulamaları, restriksiyon endonükleazları, vektörler, 

genomik ve cDNA kütüphanesi, genetik transformasyon, DNA dizi tayin yöntemleri, 

polimeraz zincir reaksiyonu uygulamaları, in vitro mutajenez, prokaryotlarda ve 



ökaryotlarda gen ekspresyonunun manipülasyonu, güçlü ve düzenlenebilir promotorlar 

ile ekspresyon, füzyon proteinleri, protein stabilitesinin arttırmada kullanılan 

yöntemler, immunolojik tanı yöntemleri, DNA tanı sistemleri, gen terapisinde kullanılan 

vektörler. transgenez ve transgenik modeller, moleküler biyoteknolojide etik 

yaklaşımlar.  

 

BYT612 Nanobiyoteknoloji 

Nükleik asitlerin yapısı ve nükleik asit etkileşimleri, Proteinlerin yapısı ve protein 

etkileşimleri. Antikor-antijen etkileşimleri, Biyolojik moleküllerin immobilizasyonu, 

Nanoteknoloji ve nanomalzemeler, Atomik Kuvvet Mikroskopi (AFM), Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM) ve Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopi (SERS) ile 

biyomoleküllerin yapı analizi, Mikroarray (gen-çip) teknolojileri. 

 

BYT613 İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri 

Lisansüstü öğrencilerin bir moleküler biyoloji laboratuarındaki çalışmalarında ihtiyaç 

duyabilecekleri, ya da ilgilenebilecekleri teknikleri öğrenciye sunmayı amaçlamaktadır. 

Lisans düzeyinde edinilen temel bilgi ve tekniklerden ziyade, en son teknolojik gelişmeler 

üzerine geliştirilen teknikler ön plana alınmaktadır. Teknikler, Powerpoint slâytları ve 

videolarla ders anlatımı şeklinde öğrencilere sunulacak ve itibarlı dergilerde yayınlanmış, 

ilgili makalelerin okunup, öğrenciler tarafından sunulmasıyla, edinilen bu bilgiler uygulama 

alanlarında görülüp desteklenecektir. 

 

 

 

BYT614 Ökaryotik Gen Düzenlenmesi 

Ökaryotlarda gen anlatımını kontrol eden faktörler, transkripsiyon faktörleri, inhibitörler ve 

aktivatörler, promoterlar, enhancerlar ve insulatorlar, kromatin modifikasyonları, asetilasyon, 

fosforilasyon, metilasyon ve ubikuitinasyon, sinyal iletim sistemlerinin promoterlara olan 

etkisi, ökaryotlarda viral enfeksiyonlar, viral genler, onkogenler ve protoonkogenler gibi 

konuların incelenmesi. 

 

BYT615 Moleküler Farmakoloji 

Reseptör kavramı ve teorileri, G proteinleri, reseptör G proteini ve enzim etkileşmesinin 

kinetiği, sinyal transdüksiyon, Western blot yöntemi, ve kantitifikasyonu, enflamasyon 



mediyatörler, antikanser ilaç geliştirilmesinde yararlanılan sinyal yolakları, anti-sens 

oligonükleotidleri, antineoplastik ilaçların etki mekanizmaları, bölge seçimli mutajenez, iyon 

kanalları, enzimler, iyon pompaları, moleküler düzeyde ilaç etki mekanizmaları. 

 

BYT616 Gen Terapisi ve Transgenik  

Transgen ve hayvan klonlaması, biyoteknoloji, tarım ve ilaç endüstrisinde transgenlerin 

kullanımı, temel gen terapi teknikleri, viral vektörler ve viroterapi, sinir ve bağışıklık sistemi 

bozukluklarında gen terapisi ve örnek durumlar, kanserin gen terapisi ve bazı problemler, 

insan klonlanması ve etik sorunlar. 

 

BYT617 Biyosensörler 

Biyosensör ve Tanımı , Biyosensörlerin Sınıflandırılması, Optik Biyosensörler, Kütle Hassas 

Biyosensörler, Elektrokimyasal Biyosensörler, Genosensörler, Immunolojik Biyosensörler, 

Katalitik Biyosensörler, Minyatürizasyon ve Taşınabilirlik, Nanoteknolojik Yönelimler, 

Minyatür Laboratuarlar, Mikro Bütüncül Analiz Sistemleri , Klinik Tanı ve Biyosensörler, 

Biyoteknoloji ve Biyosensörler. 

 

BYT618 Biyoteknoloji ve Biyokimya 

Proteinler, enzimler, Karbonhidratlar, Nükleik asitler, Lipitler, DNA metabolizması, RNA 

metabolizması, Transkripsiyon, protein biyosentezi ve gen ekspresyonunun regülasyonu, 

Mutasyon, Farmakogenetik, DNA tamiri, Protein hedeflemesi, Sinyal iletimi. 

 

 

BYT619 Biyoteknolojik Gelişmeler 

Biyoteknolojideki gelişmeler güncel literatür bilgisi, bilimsel makale ve kitaplar ile takip 

edilir. 

 

BYT620 Bitkilerde Gen Aktarımı 

Gen Aktarımının Prensipleri, Markör ve Raportör Genler, Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri, 

Agrobacterium Aracılığıyla Bitkilere Gen Aktarımı, T-DNA Bölgesi ve T-DNA Aktarımında 

Gerekli Olan Unsurlar, T-DNA Aktarımının Moleküler Mekanizması, Ti Plazmidlerinin 

Bitkilere Gen Aktarımında Kullanılması, Vektör sistemleri (Ko-entegratif ve İkili Vektörler), 

Gen Aktarımının Teyidi (Histokimyasal GUS Analizi, PCR, RT-PCR, Southern Blot), Bitki-

Patojen İlişkisi, Bitki Savunma Mekanizması, Gen Aktarım Frekansının Artırılmasında 



Kullanılan Yöntemler (Bitkide yapılan muameleler, Bakteride Yapılan Muameleler, Ortamda 

Yapılan Muameleler), Aktarılan Genin İfadesi, Genoma Entegrasyonu ve Kalıtımı. 

 

BYT 621 Mikrobiyal Teknoloji 

Mikroorganizmaların kullanım alanları, önemleri ve kullanım amaçları, fermentasyon 

teknolojisi, Teknolojiye yeni katılan mikrobiyal ürünler ve özellikleri, mikrobiyal DNA, 

protein, plazmid, cDNA kütüphane bilgi bankaları, gen ifade sistemleri, plazmid yapılarının 

tanımlanması, gen knock-out, knock-down (RNAi), knock-in teknikleri, bitkilere gen transferi 

teknikleri, vektör-plasmid kombinasyonları, Transformasyon aşamaları, somatik 

embriyogenesis, rejenarasvon aşamaları, klonlama, plazmid üretimi ve saflaştırılması, gen 

transfer teknikleri, rekombinant protein üretimi ve tayini, rekombinant protein saflaştırma 

teknikleri. 

 


