
Tüm Biyoteknoloji Lisansüstü Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Önemle Duyurulur... 
 
Bildiğiniz üzere ders kayıtlarının başlaması üniversite genelinde yenilenmekte olan altyapı ile 
ilgili sıkıntılar nedeniyle gecikmiştir; fakat derslerimiz akademik takvime uygun olarak 19 
Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Derslerinize kayıt olamamış olsanız bile, almayı 
düşündüğünüz derslere mutlaka ilk haftadan itibaren katılımınız beklenmektedir. 
 
Biyoteknoloji anabilim dalındaki tüm lisansüstü programlarımız için ders havuzlarımızı 
görüntülemek için enstitü ana sayfamızdaki “Ders Havuzları” başlığına tıklayabilirsiniz. Ders 
havuzlarımızda doğrudan Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından açılan BTEC kodlu derslerimiz 
dışında üniversitemizdeki farklı enstitüler ve anabilim dalları tarafından açılan ve bu nedenle 
farklı kodlara sahip dersler de göreceksiniz. 
 
Ders havuzlarımız yer alan derslerden, 2017-2018 akademik yılı bahar yarıyılında açılan tüm 
derslerin listesine, güncellenen “Biyoteknoloji ders havuzlarından 2017-2018 Bahar 
yarıyılında açılan dersler” adlı duyurudan ulaşabilirsiniz. Açılan bu derslerden BTEC kodlu 
olanların haftalık programını ve sınıf bilgilerini güncellenen “2017-2018 Bahar yarıyılında 
açılan BTEC kodlu derslerin programı” adlı duyuru altında görüntüleyebilirsiniz. BTEC kodlu 
olmadığı halde ders havuzlarımızda yer alıp da açılan derslerin programlarına ve sınıf 
bilgilerine ise, ilgili anabilim dallarının sayfalarından erişim sağlayabilirsiniz. 
 
Ders seçimlerinizi ve kayıtlarınızı danışman hocalarınıza danışarak ve onların onayını alarak 
yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. 
 
Ayrıca çok yakında sizlere enstitümüzü tanıtmak, lisansüstü programlarımızın işleyişini 
anlatmak ve ders havuzlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek için bir oryantasyon programı 
düzenleyeceğiz. İlgili duyuruyu çok yakında yayınlayacağız. 
 
Son olarak, bu dönem açılan BTEC kodlu dersler arasında göreceğiniz BTEC 592 ve BTEC 
692 kodlu “Seminars in Biotechnolog – II” dersini alabilmek BTEC 591 ve BTEC 691 kodlu 
“Seminars in Biotechnolog – I” dersini almış olmanın GEREKMEDİĞİNİ, enstitümüzde güz 
yarıyıllarında 591 ve 691 kodlu Seminerler – I, bahar yarıyıllarında ise 592 ve 692 kodlu 
Seminerler – II dersinin açıldığını dikkatinize sunarız. Tüm lisansüstü öğrencilerimizin mezun 
olabilmek için her iki seminer dersini de almış olmasının zorunlu olduğunu hatırlatırız. BTEC 
591 ve 592 kodlu seminer dersleri tezli yüksek lisans öğrencilerimiz, BTEC 691 ve 692 kodlu 
seminer dersleri ise doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerimiz içindir. Bu derslerin işleyişi 
ile ilgili ayrıntılı bilgi de oryantasyon programında verilecektir. Benzer şekilde, BTEC 693 
kodlu “Scientific Research and Publication Ethics and Methodology” dersini de tüm tezli 
yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora öğrencilerimizin mezun olabilmek için almış 
olmaları gerekmektedir. 
 
2017-2018 Bahar yarıyılında başarılar dileriz. 
 
 
 
 


