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ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 

LİSANS PROGRAMI DERSİÇERİKLERİ 

 

Fizik (3+0) 3 

Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton'un hareket yasaları, 

sürtünme kuvveti, düzgün dairesel hareketin dinamiği, evrensel kütle çekimi yasası, is ve enerji, 

enerjinin korunumu, lineer momentumun korunumu, çarpışmalar, katı cismin statik dengesi, katı 

cismim bir eksen etrafında dönmesi, dönme hareketi, açısal momentum ve açısal hız, açısal 

momentumun korunumu, sıcaklık, ısı ve termodinamiğin yasaları, gazların kinetik teorisi. 

Kimya (3+0) 3 

Maddenin özellikleri, SI birimleri, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge, atomun özellikleri, 

kimyasal bağlar ve teorileri, mol kavramı, stokiyometri, indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri, 

gazlar, katılar, sıvılar, kinetik kuram, kimyasal denge, asitler ve bazlar, çözeltiler ve fiziksel 

özellikleri. 

Matematik (3+0) 3 

Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, tümevarım.fonksiyonlar: bire-bir 

ve örten fonksiyonlar, artan ve azalan fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, tam değer fonksiyonu, 

bileşke fonksiyonu, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve ters 

trigonometrik fonksiyonlar. limit ve süreklilik: fonksiyonların limitleri, sürekli fonksiyonlar ve 

özellikleri. türev: türev tanımı ve temel özellikleri, yüksek mertebeden türevler. 

Botanik I (3+0) 3 

Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (hücre bilimi), Hücre organelleri, Nukleus, 

Kromozomlar, Ergastik maddeler, Hücre çeperi, kimyasal yapısı ve farklılaşması, Geçitler, 

Plasmodesma, Hücre şekli ve büyüklüğü, Hücre bölünmesi, Histoloji (doku bilimi), Hücre arası 

boşlukları, Dokuların sınıflandırılması, Meristemler, Sürekli doku, Koruyucu doku, Periderm, 

Parankima, Destek doku, İletim dokusu, Salgı doku, Organografi (organ bilimi), Kök, Gövde, 

Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum. 

İklim Bilgisi (2+0) 2 

Tarımsal meteorolojinin amacı ve konusu; Atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür 

bitkilerine zararları, Tarımsal meteoroloji istasyonlarının özellikleri, agrometeorolojik gözlemler ve 

fenoloji gözlemleri, Tarımsal meteoroloji-Ekonomi ilişkisi Radyasyon ve özellikleri, radyasyon 

yasaları, radyasyon bilançosu, Başlıca meteorolojik parametrelerin bitki ve hayvanlar ile ürün 

verimleri üzerine etkisi, Bitki hastalık ve zararlıları ile meteorolojik parametreler arasındaki ilişkiler, 

Evapotranspirasyon ve ölçme yöntemleri Yaprak yüzeyi, yaprak indisi ve agronomik önemi; 

Agrometeorolojik tahminler, Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve 

mücadele yöntemleri, Işığın biyolojik etkileri, Uzaktan algılama ve agronomik önemi, Sera ve 

hayvan barınaklarının iklimi. 
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Bahçe Bitkilerine Giriş (1+2) 2 

Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, Türkiye'nin bahçe bitkileri yetiştiriciliği yönünden taşıdığı 

değer, bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, bahçe bitkilerinin 

fizyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, meyve, sebze bahçesi ve bağ tesisi, yıllık 

bakım işleri.  

Türk Dili I (2+0) 2 

Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil-kültür ilişkisi, Türk 

Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü 

durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin 

uygulanması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 

Genel Ekonomi (3+0) 3 

Ekonominin tanımı ve konusu, ekonomideki temel kavramlar, ihtiyaç ve özellikleri, mal ve hizmet, 

fayda, üretim faktörleri, gelir, tasarruf, yatırım, ekonomik sistemler, talep, arz ve piyasa, tüketici 

dengesi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasası, milli gelir, 

istihdam ve çeşitleri ve para ve fonksiyonları. 

Botanik II (3+0) 3 

Bitkilerde sistemler, organlar, dokular ve hücrelerin tanıtılması, organizasyonları, işlevleri, hayvan 

hücrelerinden ayrılan yönleri, hücre kuramı, doku bilimi, organların yapısı, çiçeklerin tozlanma ve 

döllenme biyolojisi, sistematiğin tarihi, evrimin ilkeleri ile familyalarına göre bitkilerin 

sınıflandırılması, embriyonik ve yabani bitkilerin genel özellikleri anlatılacaktır. 

Biyokimya (3+0) 3 

Canlılarda hücresel elemanların yapıları, işlevleri ve biyomoleküler düzeyde incelenmesi, 

Moleküllerin konformasyon, stereoizomerizm, enatiomerizm gibi formlarının kavratılması. 

Biyolojik materyallerin kimyası: su, pH ve asit-baz kavramı. Enzimlerin tanımı, ünite tarifleri 

sınıflandırılmaları, çalışma prensipleri.Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin genel yapıları, 

sınıflandırılmaları, ilgili metabolik yollar ve siklüsler, sentez reaksiyonları ve yıkımları.Vücutta 

birçok reaksiyonda kofaktör ve koenzim olarak görevalan vitamin ve elementlerin önemi, diyetle 

alınmaları, emilmeleri, kaynakları, ihtiyaç düzeyleri ve eksiklik semptomları. 

Toprak Bilgisi (2+2) 3 

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; mekanik ve 

kimyasal ayrışma olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak 

sınıflandırılması; mineral toprakların bazı önemli fiziksel özellikleri; mineral topraklarda bitki besin 

maddelerinin arzı ve kullanılabilirliği; toprak kolloidlerinin doğası ve pratik önemi; toprak 

reaksiyonu; toprak suyu; mineral toprakların organik maddesi; toprak havası; toprak sıcaklığı; 

organik topraklar. 
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İstatistik (3+0) 3 

Temel Kavramlar, Deskriptif İstatistik (Frekans tabloları, Şekiller ve grafikler), Yer ve Dağılış 

Ölçüleri, İhtimaller, Populasyon Dağılışları, Örnekleme Planları ve Örnek Dağılışları, Güven 

Sınırları, Hipotez Testleri, Nom-Parametrik Testler, Regresyon ve Korelasyon. 

Genetik (3+0) 3 

Giriş, Mendel Genetiği ve monohibrit kalıtım, kalıtımın sitolojik temelleri, dihibrit kalıtım, uyun 

derecesi ve ihtimal kuralları, gen bağlılığı (linkage), parça değiş tokuşu (crossing-over) ve 

kromozom haritaları, çoklu alleller, pseudoalleller ve kan gruplarının kalıtımı, poligenik kalıtım, 

kantitatif kalıtım, istatistik kavram ve araçlar, cinsiyetin belirlenmesi, cinsiyete bağlı kalıtım, 

kromozomal sapmalar, popülasyon genetiği, genetik materyalin tanımlanması, protein sentezi,. 

genetik şifre, genlerin moleküler yapısı, gen faaliyetlerinin ayarlanması, çekirdek dışı kalıtım, 

sitoplazmik kalıtım, genetik mühendisliği. 

Türk Dili II (2+0) 2 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri.Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri 

(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel 

özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı 

konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan 

düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma 

türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram 

v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj 

yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak 

katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar 

ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 

Genel Sebzecilik (1+2) 2 

Sebzeciliğin tanımı ve sınıflaması, tarihi süreç içerisinde sebzeciliğin gelişimi, ülke ekonomisindeki 

yeri, bölgelerimize göre sebze yetiştiriciliği, ekolojik istekleri, biyolojik özellikleri, fizyolojik 

özellikleri, sebzelerin çoğaltılma teknikleri, bakım işleri, hasat kriterleri, sınıflama, ambalajlama, 

pazarlama ve modern sebzeciliğin esaslarını içeren temel konularını kapsamaktadır. 

Bitki Koruma (2+2) 3 

Bitki Koruma dersi Entomoloji ve Fitopatoloji olarak iki kısımda ele alınmaktadır. Fitopatoloji 

kısmında; Fitopatolojinin tarihçesi, gelişimi, tanımı ve bitki hastalıklarının sınıflandırılması. 

Paraziter olmayan (uygun olmayan metorolojik faktörler, havaya karışan atık maddeler, uygun 

olmayan toprak faktörleri) ve paraziter (fungus, virüs, bakteri, yabancı ot, fitoplazma, spiroplazma) 

hastalık etmeleri hakkında genel bilgiler. Bu hastalık etmenleri ile mücadele yöntemleri. Ülkemiz 

açısından çok önem arz eden bazı hastalıklar ve bazı önemli yabancı otlar hakkında bilgiler. 

Entomoloji kısmında ise; tarımsal açıdan önemli olan başlıca hayvan grupları, böceklerin dış ve 
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içyapı sistemleri, böceklerde gelişme ve diyapoz, böceklerin sınıflandırılması, ülkemizde önemli 

olan bazı zararlılar ve bunlara karşı kullanılan mücadele yöntemleri. 

 

Tarım Ekonomisi (3+0) 3 

Tarım Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı, Tarımsal Faaliyet ve Özellikleri, Tarımın Türkiye 

Ekonomisindeki Yeri, Tarımsal Üretim Faktörleri, Tarım Arazilerinin Sınıflandırılması, Tarım 

Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı, Tarımda İş Bölümü ve İş Verimliliği, Tarım İşçisi ve 

Sınıflandırılması, Tarımda Ücret ve Sınıflandırılması, Tarım Ekonomisinde Bazı Temel Kavramlar, 

Fiziksel İlişkiler (Girdi Çıktı, Ürün İlişkisi), Üretimle İlgili Masraf ve Gelir Kavramları, Üretimle 

İlgili Kararların Alınmasında Ekonomik İlkelerin Uygulanması, Tarımsal İşletmecilik Kavramı Ve 

Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması(Büyüklük, Hukuki ve Faaliyet Alanına göre), Tarım 

İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri, Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı 

ve Yıllık Faaliyet Sonuçlarının Analizi (Gayri Safi Hasıla, İşletme Masrafları, Saf Hasıla, Tarımsal 

Gelir, Gayri Safi Üretim Değeri ve Brüt Kar). 

Tarımsal Yapılar ve Sulama (3+0) 3 

Kültür tekniğe giriş; Kırsal yerleşme ve işletme yerinin planlanması; Tarımsal yapılarda çevre 

koşulları; Tarımsal işletme yapıları ve planlama ilkeleri Sulamanın önemi ve gerekliliği; Su-Verim 

İlişkileri; Türkiye’nin toprak ve su kaynakları potansiyeli ve yeterliliği; Toprak-Su-Bitki ilişkileri; 

İnfiltrasyon; Evapotranspirasyon; Etkili yağış; Sulama randımanları; Sulama aralığı ve sulama suyu 

miktarı; Sulama Yöntemleri. 

Genel Mikrobiyoloji (1+2) 2 

Mikrobiyolojinin tarihçesi ve gelişimi; mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması; 

önemli mikroorganizmalar (bakteri, mantar, virüs); mikroorganizmaların beslenmesi; 

mikroorganizmaların çalışması üzerine etkili faktörler (fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörler); 

mikroorganizmaların metabolizması (enzim, karbonhidrat, yağ, azotlu maddeler); 

mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler; mikrobiyolojik metotlar (boya ve boyama metotları, 

izolasyon ve identifikasyon, sayım teknikleri). 

Tarım Makineleri (2+2) 3 

Tarımda güç kaynakları, içten yanmalı motorlar, motor terminolojisi,  motorların çalışma 

prensipleri, motor yakıtları ve yağlar, motorlarda yakıt sistemleri, motorlarda yağlama ve soğutma 

sistemleri, motorlarda transmisyon sistemleri, toprak işleme alet ve makinaları, ekim-dikim 

makinaları, gübreleme makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat makinaları, balya ve silaj 

makinaları, harman makinaları. 

Yabancı Dil I (2+0) 2 

Personal pronouns, Verb “to be”, Have/has got, There is/are, Present progressive tense, Adjectives 

Quantity, Simple present tense, Modals, Comparatives and superlatives. 

Tarla Bitkileri (2+2) 3 
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Tarla tarımının konusu ve tarihi gelişimi, tarımın dünyada ve ülkemizdeki yapısı, dünyada ve 

ülkemizde tarımsal üretim, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, ekoloji, tohumluk, tarla tarım 

sistemleri, toprak işleme, nadas, ekim, ekim nöbeti, gübreleme, azot fiksasyonu, sulama, yabancı 

otlar ve mücadelesi, hasat, tarla bitkilerinin ıslahı; tahıl, endüstri bitkileri, yemeklik dane baklagil ve 

yem bitkileri yetiştiriciliği. 

Genel Meyvecilik (1+2) 2 

Meyveciliğin tanımı ve sınıflaması, tarihi süreç içerisinde meyveciliğin gelişimi, ülke 

ekonomisindeki yeri, bölgelerimize göre meyve yetiştiriciliği, ekolojik istekleri, biyolojik 

özellikleri, fizyolojik özellikleri, meyvelerin çoğaltılma teknikleri, meyve bahçesi tesisi, yıllık 

bakım işleri, hasat kriterleri, sınıflama, ambalajlama, pazarlama ve modern meyveciliğin esasları. 

Genel Zootekni (2+2) 3 

Tarım, hayvancılığın tarım içerisinde yeri, dünya ve Türkiye’de hayvancılık, hayvancılığın dünya ve 

Türkiye tarım ve ekonomisindeki yeri ve önemi, evrim, evciltme, tür ve ırkların tanımı ve 

oluşumları, hayvancılık terminolojisi, hayvan davranımları, genel ekoloji ve hayvan ekolojisi, 

hayvanlarda büyüme, gelişme ve dokular, üreme fizyolojisi, meme ve laktasyon fizyolojisi, lif 

üretim fizyolojisi, yumurta üretim fizyolojisi. 

Araştırma ve Deneme Metotları (3+0) 3 

Hipotez Testleri, Denemelerin Planlanması, Tam Şansa Bağlı Deneme Planı, Şansa Bağlı Tam 

Bloklar Deneme Planı, Varyans Analizinin Temel Faraziyeleri, Çoklu Karşılaştırma Testleri, Latin 

Kare Deneme Planı, Eksik Müşahedelerin Tahmini, Faktöriyel Denemeler, Tesir Karıştırması 

Yapılmış Düzenlemeler, Kovaryans Analizi, İç İçe sınıflandırma, Tekrarlanan Denemeler. 

Gıda Bilimi ve Teknolojisi (2+2) 3 

Gıdaların Bileşimi, Hububat Teknolojisi, Bitkisel Yağ Teknolojisi, Et ve et Ürünleri teknolojisi, Süt 

ve süt Ürünleri teknolojisi, Meyve-Sebze İşleme ve Değerlendirme Tekniği, Fermentasyon 

Teknolojisi, Çay İşleme Tekniği, Şeker teknolojisi. 

Bitki Besleme ve Gübreleme (2+2) 3 

Giriş, Yapraklardan besin maddelerinin alınması, Gübreler ve gübreleme, Değişik besin 

maddelerinin (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl) toprakta ve bitkide durumu, bitki 

tarafından alımı, fizyolojik ve biyokimyasal rolü, noksanlığı ve fazlalığında oluşan değişimler, Klor, 

sodyum ve tuzluluk, Diğer elementler, Bitkilerin beslenmesi ile hastalık ve zararlı arasındaki 

ilişkiler. 

Yabancı Dil II (2+0) 2 

Future tense, Future progressive tense, Was/were, Simple past tense, Present Perfect tense, Past 

Perfect Tense, Relative Clauses, Passive voice. 

Genel Bağcılık (1+2) 2 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:26144459-300-E.580 ve Barkod Num.:117949 bilgileriyle erişebilirsiniz.



Sinan TÜRKAN 

Fakülte Sekreter V. 
6 

Asmanın Sistematikteki Yeri, Dünya ve Ülkemiz Bağcılığının Durumu, Asmanın Morfolojisi, 

Çoğaltılması, Terbiye Sistemleri, Bağcılıkta Kültürel Uygulamalar, Üzüm Muhafazası. 

Serin İklim Sebzeleri (2+2) 3 

Alabaş, Bezelye, Bakla, Bürüksel lahanası, Enginar, Kuşkonmaz, Havuç, Hindiba, ıspanak, Kırmızı 

pancar, Karnabahar, Kereviz, Lahana, Maydanoz, Marul, Pırasa, Pazı, Ravent, Salata, Sarımsak, 

Soğan, Şalgam, Turp, Tere ve yer elması gibi sebze türlerinin morfolojik özellikleri, yetiştirme isteği 

ve teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. 

Bahçe Bitkileri Üretim Tekniği (2+2) 3 

Meyve, Sebze ve Bağ yetiştiriciliği ve Islahı konusunda uygulamalı eğitim verilmektedir. 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (1+2) 2 

Bitkilerin hortikültürel ve peyzaj karakteristikleri hakkında giriş bilgisi oluşturmaya yönelik bu 

dersin amacı bitkilerin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere yetiştirilmesi, seçilmesi ve 

kullanılmasında dikkat edilecek hususları peyzajın dizaynı ve ekolojik prensipler çerçevesinde 

öğretmektir. 

Seçmeli Dersler Grubu-1 (3+0) 3 

Fakülteiçi diğer bölüm/program derslerinden V. ve VI.Yarıyılların her ikisi için toplam 6 KS 

seçilecektir. 

 

Mesleki Seçmeli Dersler-1  (2+0) 2 

Bölüm seçmeli derslerinden VI ve VII.Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir.Seçilecek 

derslerin ders içerikleri, devamda verilmiştir. 

 

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I (2+0) 0 

Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı 

Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Osmanlı devletinin Parçalanmasına Yol Açan Önemli 

Askeri ve Siyasi Olaylar, Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Esnasında Gizli Paylaşım 

Projeleri ve Savaşı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele 

Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, 

Milli Mücadele Dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna 

Çıkışı, Amasya Tamimi ve Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Mustafa Kemal Paşa’nın 

Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Açılması ve Misak-ı Milli’nin İlanı, Büyük 

Millet Meclisi Dönemi, Milli Mücadelede Ayaklanmalar ve Kuvay-ı Milli. 

Meyve Yetiştirme Tekniği (2+2) 3 

Meyve Ağaçlarını çoğaltma yöntemleri, generatif ve vejetatif çoğaltma, tohumla, çelik, kök 

sürgünü, daldırma, aşı, doku kültürü ile çoğaltma, ılıman iklim meyve türlerinde fidan yetiştiriciliği 

ve bahçelerin kurulması, bahçe yerinin seçimi, seçimde dikkat edilecek hususlar, dikim şekilleri, 
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fidan dikimi, meyve ağaçlarının budanması, budama tekniği, terbiye şekilleri, goble, piramit, doruk 

dallı, değişik doruk, ince iğ şeklinde budama, ürün budaması, farklı meyve türlerinin budanması 

Sıcak iklim Sebzeleri (1+2) 2 

Biber, Bamya, Domates, Fasulye, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak, Patlıcan, Tatlı mısır ve Tatlı 

patates gibi sebze türlerinin morfolojik özellikleri iklim ve yetiştirme tekniği hakkında bilgi 

verilmektedir. 

Uzümsü Meyveler (2+2) 3 

Üzümsü meyve türlerinin sınıflandırılması, ekonomik değerleri, besin içerikleri ve diğer meyve 

türleri ile aralarındaki farklar, çilek, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, kuşburnu türleri ve bu türlere 

ait çeşitler, üzümsü meyve türlerinin biyolojik, ekolojik özellikleri, dünya'da ve Türkiye'de 

dağılımları, genetik kaynakları, bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar, kullanım alanları. 

Bahçe Bitkileri Ekolojisi ve Fizyolojisi (1+2) 2 

Toprak, su, ışık, sıcaklık ve hava faktörlerinin bahçe bitkileri üzerine etkisi. Fizyolojinin tanımı ve 

amacı, büyüme ve gelişme, büyüme ve gelişmeye etkili faktörler, büyüme ve gelişmede ki bazı önemli 

fizyolojik olaylar, bitki-su ilişkileri, bitki besin maddelerinin bahçe bitkilerinin fizyolojisindeki ve 
yetiştiriciliğindeki rolleri 

Seçmeli Dersler Grubu-2 (3+0) 3 

Fakülteiçi diğer bölüm/program derslerinden V. ve VI.Yarıyılların her ikisi için toplam 6 KS 

seçilecektir. 

 

Mesleki Seçmeli Dersler-2  (2+0) 2 

Bölüm seçmeli derslerinden VI ve VII.Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir.Seçilecek 

derslerin ders içerikleri, devamda verilmiştir. 
 

Atatürk İlkelerı İnk. Tarihi II (2+0) 2 

Kuva-yı Milli, İtilaf Devletlerinin Türkiye’yi Paylaşım Projeleri, I. İnönü Savaşı, II. İnönü Savaşı, 

Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Türk İnkılabı, Anayasa Hareketleri, Milli Mücadele Sonrası 

Siyasi Partiler, Çok Partili Döneme Geçiş, Rejime Karşı Yapılan Tepkiler, Hukuk Alanında İnkılaplar, 

Eğitim Alanında İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Atatürk Dönemi Dış Politika, 1930-1938 

Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Atatürk’ün Ekonomi Politikası, 1930-1938 
Dönemi Genel Durum. 

Yum.ve Sert Çekird. Mey.Tür. (2+2) 3 

Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Tür ve Çeşitlerinin Orijini, Dünyadaki Yayıldığı Alanlar, 

Sistematiği Hakkında Bilgiler Verilerek, Bu Tür ve Çeşitlerinin Vegetatif ve Generatif Gelişme Evreleri, 

Morfolojik Yapıları,Çiçek Biyolojisi, Meyve Tutumu, Verimlilik Olaylarıyla Biyolojik Özelliklerin 

Derim Sonrasındaki Etkileri, Meyve Bahçelerinde Yıllık Bakım İşleri( Toprak İşleme, Sulama, 
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Gübreleme, Hastalık ve Zararlılarla Mücadele) Hasat, Meyvelerin Üretim Durumları İle İç ve Dış 
Ticaretteki Yeri ve Önemi. 

Sert Kabuklu Meyve Türleri (2+2) 3 

Sert kabuklu meyve türleri (Fındık, Antepfıstığı, Ceviz, Badem, Kestane, Pikan cevizi, Keçiboynuzu ve 

Fıstıkcamı) ve çeşitlerinin orijini, Kültür tarihi, dünyadaki yayıldığı alanlar, sistematiği hakkında bilgiler 

verilerek, bu tür ve çeşitlerinin Ekolojik istekleri, vegetatif ve generatif gelişme evreleri, çiçek biyolojisi, 

meyve tutumu, verimlilik olaylarıyla biyolojik özelliklerin derim sonrasındaki etkileri, yıllık bakım işleri 

(Toprak işlemesi, sulama, gübreleme ve mücadele v.b) Hasat Tekniği, Standartları,  Ambalajlama, 

muhafaza, beslenme ve ticareti  gibi konularını kapsamaktadır. 

Bahçe Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama (1+2) 2 

Bahçe Ürünleri ve Genel Özellikleri, Meyvenin Oluşumu ve Özellikleri,Meyvelerin Depolanması( Depo 

Kabiliyeti ve Kaliteye Etkisi, Depolama Süresi, Lezzetin Muhafazası ve Artırılması, Meyve Solması, 

Depoda Meyve Olgunlaşması), Depo Hastalıkları (Fizyolojik Olarak Belirtilen Hastalıklar, Paraziter 

Olarak Belirtilen hastalıklar), Depolamanın Esasları (Olgunluk, Depolama ve Dayanıklılığa Etki Eden 

Faktörler, Depolama Faktörleri ve etkileri), Depolama Şekilleri, Depolamada Teknik Bakımdan 

Yapılacak işler, Deponun teknik donanımı, Muhtelif Meyve Türlerinin Normal Soğuk Havalı ve 

Kontrollü Atmosferli Depolarda Muhafaza İmkanları( Yumuşak, Sert Çekirdekli ve Üzümsü Meyve 

türleri, Turunçgiller Tropik ve Subtropik Meyve Türleri, Kabuklu Meyve Türleri), Meyve Türlerinin 
Pazara Hazırlanması ve pazarlama( Hasat İşleri, Tasnif İşleri, Ambalaj İşleri, Nakliye İşleri). 

 

Sosyal Kültürel İçerikli Seçmeli Dersler-1  (3+0) 3 

 
Sosyal, Kültürel veya Sanatsal içerikli derslerden, VII.ve VIII. Yarıyılların her birisi için en az 3 KS 

seçilmelidir. 

 

Mesleki Seçmeli Dersler-3 (3+0) 3 

 
Bölüm seçmeli derslerinden VII ve VIII.Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir. 

 

Staj    (0+0) 0 

 

Ziraat fakültesi öğrencileri VI.Yarıyılın sonunda, VII.yarıyıl başlamadan once, staj yönergesinde 

belirtilen iş günü kadar staj yapmak ve başarılı olmak zorundadır. 

 

Mezuniyet Çalışması (0+2) 0 (Yıllık) 

 

Öğrenciler, VII ve VIII.Yarıyılların her ikisini kapsayacak şekilde, danışman öğretim üyeleri eşliğinde 

bölümle ilgili, mezuniyet çalışması yapmak ve başarılı olmak zorundadır. 

 

Bahçe Bitkileri Islahı  (2+2) 3 

 

Ekonomik Değeri Olan Meyve Türleri İle Sebze Islahı Amaçları ve Metotları, Meyve Türlerinin 

Meydana Gelişi, Meyve Islahının Konuları, Çeşitlerde Genel Islah Amaçları, Anaçlarda Genel Islah 

Amaçları, Köken Materyalin Varyasyonları ve Islah Denemeleri, Meyvelerde Çeşit Islahı ( Meyve 

Kalitesi Üzerine ıslah, Mukavemet Islahı, Özel İklim Sahaları İçin Islah, Mutasyonların Uyartımı), 

Anaçların Islahı (Vejetatif Çoğalabilen Anaçların Islahı, Tohumla Üretilebilen Anaçların Islahı), 
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Koruma Islahı (Meyve Ağaçlarında Koruma Islahı, Çileklerde Koruma ıslahı), Uluslararası İşbirliği, 

Sebze Türlerinin Meydana gelişi, Sebzelerin Genel Islah Amaçları, Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesinde 

Islah Yöntemleri, Kendine Döllek Sebze Türleri( Fasulye, Bezelye, Marul, Domates), Yabancı 

Döllenen Sebze Türleri (Soğan Havuç, Kök kerevizi, Lahana, Küçük ve İri Turplar, Hıyarlar, 

Ispanak), Islah Sonuçlarının Kontrolü ve Çeşit Koruma, Koruma ıslahı ve Tohumluk Üretimi, Bağ 

Islahı Yöntemleri (Seleksiyon Islahı, Kombinasyon Islahı, Poliploidi Islahı, Mutasyon Islahı). 

 

Özel Bağcılık (1+2) 2 

Asma Fizyolojisi, Asma Biyolojisi, Asma Islahı, Ampelografi. 

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği  (2+2) 3 

Alçak plastik Tüneller, Genel Seracılık (Sera ve seracılığın tanımı, Türkiye ve Dünya seracılığı, 

Seraların sınıflandırılması, Sera yerinin seçimine etki eden faktörler, Sera kuruluşu sırasında özen 

gösterilmesi gereken konular, Sera klima düzenlemesi, Seralarda toprak hazırlama ve seralarda 

sulama), Özel Seracılık (Domates, hıyar, biber ve patlıcan yetiştiriciliği). 

Sosyal Kültürel İçerikli Seçmeli Dersler-2  (3+0) 3 

 
Sosyal, Kültürel veya Sanatsal içerikli derslerden, VII.ve VIII. Yarıyılların her birisi için en az 3 KS 

seçilmelidir. 

 

Mesleki Seçmeli Dersler-4 (3+0) 3 

 
Bölüm seçmeli derslerinden VII ve VIII.Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir. 

 

Topraksız Tarım Teknikleri (2+0) 2 

 

Topraksız tarımın tarihçesi, tanımı ve terminolojisi, Topraksız tarıma genel bir bakış: Akdeniz 

ülkelerinde uygulamalarının avantajları, olumsuzlukları ve yapısı, Topraksız tarımı zorunlu kılan 

sebepler (gerekliliği), Topraksız tarım uygulamalarının çeşitliliği, Topraksız tarım uygulamalarında 

kullanılan ortamlar ve özellikleri, Topraksız tarım uygulamalarında kullanılan ortamlar ve özellikleri, 

Topraksız kültür ortamında yetiştirilen bahçe bitkileri, Topraksız tarım uygulamalarının örtü altı 

yetiştiriciliğinde yoğun kullanımının sebepleri, Ülkemizde ve dünyadaki topraksız tarım uygulamalarına 

yönelik araştırmalar, Ülkemizde ve dünyadaki topraksız tarım uygulamalarına yönelik araştırmalar, 

destekler ve politikalar, Topraksız tarım teknikleri dersinin genel değerlendirmesi. 

 

Bahçe Bitkilerinde Hormon Kullanımı (2+0) 2 

 

Bitki büyümesini düzenleyici maddelerin meydana gelişleri ve önemli grupları, Bitki büyümesini 

düzenleyici maddelerin etkileri ve uygulama önerileri, Bitki büyümesini düzenleyici maddelerin 

kullanma olanakları: Tohum çimlenmesi ve tohum dinlenmesi, Vejatatif büyüme, Tomurcuk dinlenmesi 

ve uyanma, Vernalizasyon ve sürgün verme, Çiçeklenme indüksiyonu ve çiçek oluşumu, Kök büyümesi, 

Kök oluşumu (Çelik köklenmesi), Yeni sürgün oluşumu, Doku ve meristem kültürleri, Cinsiyetin 

belirlenmesi, Meyve oluşumu ve gelişmesi, Olgunluk, depolama ve dayanıklılık.Yaşlanma ve yaprak 

dökümü. Hastalıklara karşı hassasiyet ve dayanıklılık. 

 

Bahçe Bitkilerinde Proje Hazırlama Tekniği (2+0) 2 

 

Proje yönetimine giriş, Kütüphane- literatür araştırmaları ve veri toplama işlemleri, Araştırma stratejileri 

ve araştırma metotları, Proje süreci, Proje durum analizi, Proje durum analizi grup çalışması, Problem 
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analizi grup çalışması, Hedef ve strateji analizi, Hedef ve strateji analizi grup çalışması, Proje bütçesinin 

oluşturulması, Proje bütçesinin oluşturulması grup çalışması, Proje yazımı, Proje yazımı grup çalışması. 

 

Fidan ve Fide Yetiştiriciliği (2+0) 2 

 

Fidan ve fide yetiştiriciliğinin terminolojisi, Modern bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fidan ve fide 

kullanımının önemi, Üretim yapıları, Ülkemizde ve bazı ülkelerde fidan ve fide yetiştiriciliğine genel bir 

bakış, Fidanlık yerinin seçimi, Fidan ve fide kullanımının zorunluluğu, Fidan ve fide yetiştiren 

işletmelerin organizasyonu ve planlaması, Fidan ve fide yetiştirilen ortamlar ve özellikleri, Üretimin 

ekolojisi, Üretim metotları (Vejetatif ve generatif üretim), Yıllık bakım işleri. Seçilmiş bazı bitkilerin 

anaç üretimi, Ülkemizde ve dünyadaki fidan ve fide yetiştirme uygulamalarına yönelik araştırmalar, 

destekler ve politikalar. 

 

Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi (2+0) 2 

 

Biyoteknolojinin tanımı ve sınıflandırılması, In vitro kültür yapma tekniği, In vitro tozlanma ve 

döllenme, Doku kültürü yöntemleri (Embriyo, meristem ve sürgün ucu kültürleri; haploid bitki üretimi) 

ve bahçe bitkilerinde kullanım alanları, Somaklonal varyasyon ve somatik melezleme, Bahçe 

bitkilerinde gen transferi yöntemleri.   

 

İç Mekan Süs Bitkileri (2+0) 2 

 

İç mekan süs bitkilerinin genel özellikleri ve ülkemizdeki mevcut durumu, İç mekan süs bitkilerinin 

çevre istekleri ve bakım işlemleri, İç mekan süs bitkilerinde kullanılan başlıca üretim teknikleri hakkında 

bilgi ve pratik tecrübe sahibi olunması, İç mekan süs bitkilerinde sıkça rastlanan fizyolojik bozukluklarla 

ilgili sorulabilecek sorulara cevap verebilme yetkinliğinin kazanılması, Çiçekleri için yetiştirilen bazı iç 

mekan bitkilerinin yetiştiriciliği hakkında yeterli bilgi sahibi olunması, Yaprakları için yetiştirilen bazı iç 

mekan bitkilerinin yetiştiriciliği hakkında bilgiler, Kaktüsler ve sukkulent bitkilerin yetiştiriciliği 

hakkında temel bilgiler. 

 

Dış Mekan Süs Bitkileri (2+0) 2 

 

Dış mekan süs bitkisi kavramının öğretilmesi ve bu grupta yer alan türler, Dış mekan süs bitkisi 

yetiştiriciliğinin ekonomik öneminin anlatılması, Dış mekan süs bitkilerinin üretiminde kullanılan 

yöntemler, yetiştiricilik ve bakımlarının ayrıntılı olarak öğretilmesi. 

 

Meyve Gen Kaynakları (2+0) 2 

 

Meyve gen kaynaklarının önemi, Meyve gen kaynakları ve yayılış alanları, Survey ve arazi çalışmaları, 

Doğadan tohum ve diğer bitkisel materyal toplama teknikleri, Herbaryum oluşturma teknikleri, Doğadan 

toplanan bitkisel materyallerin üretim teknikleri, Meyve gen kaynaklarının yerinde korunması, Meyve 

gen kaynaklarının kontrollü şartlarda korunması, Meyve gen kaynakları ve gen bankaları, Meyve gen 

kaynaklarından istifade yöntemleri. 

 

Sebze Gen Kaynakları (2+0) 2 

 

Sebze gen kaynaklarının önemi, Sebze gen kaynakları ve yayılış alanları, Survey ve arazi çalışmaları, 

Doğadan tohum ve diğer bitkisel materyal toplama teknikleri, Herbaryum oluşturma teknikleri, Doğadan 

toplanan bitkisel materyallerin üretim teknikleri, Sebze gen kaynaklarının yerinde korunması, Sebze gen 

kaynaklarının kontrollü şartlarda korunması, Sebze gen kaynakları ve gen bankaları, Sebze gen 

kaynaklarından istifade yöntemleri. 
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Sebze Olarak Değerlendirilen Bitkiler (2+0) 2 

Sebze olarak tüketilen yabani bitki türler, Kimyasal içeriklerinin ve besin değerlerinin anlatılması, 

Tüketim şekilleri ve üretim yöntemleri. 

 

Kesme Çiçek Yetiştiriciliği (2+0) 2 

 

Kesme Çiçeklerin botanik yapısı, hassasiyetleri, gelişme özellikleri, Şebboy Yetiştiriciliği, Lisianthus 

Yetiştiriciliği, Helianthus Yetiştiriciliği, Karanfil Yetiştiriciliği, Kasımpatı Yetiştiriciliği, Sterliçya 

Yetiştiriciliği, Anthurium Yetiştiriciliği, Hüsnüyusuf Yetiştiriciliği, Alstromeria Yetiştiriciliği, Lale 

Yetiştiriciliği Lale yetiştirmek, Sümbül Yetiştiriciliği, Fresia Yetiştiriciliği, Nergis Yetiştiriciliği, 

Gypsophylla Yetiştiriciliği, Asparagus Yetiştiriciliği. 

 

Subtropik İklim Meyve Türleri (2+0) 2 

 

Subtropik meyvelerin sınıflandırılması ve diğer meyve türlerinden farklılıkları, Subtropik meyvelerin 

dünya ekonomisindeki yeri, Turunçgiller (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, çiçek tomurcuğu 

oluşumu), Turunçgiller (Ekolojik istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak), Turunçgiller (türler ve çoğaltma 

şekilleri, anaçlar), Turunçgiller (Bahçe tesisi ve yönetimi), Muz yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, 

meyve özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri), Kivi yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, 

meyve özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, terbiye sistemleri), Çay yetiştiriciliği 

(döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri), Çay yetiştiriciliği 

(işleme teknikleri, çay ürünleri), Zeytin yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, ekolojik 

istekleri, yetiştirme teknikleri), Nar yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, ekolojik 

istekleri, yetiştirme teknikleri), Trabzon hurması yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, 

ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri). 

 

Sebze Tohumculuğu (2+0) 2 

 

Tohumculukta kullanılan teknik terimler, Dünya ve ülkemizdeki tohumculuğun mevcut durumu, 

Tohumluk sektörünün sorunları ve çözüm yolları, Tohumculukla ilgili uluslar arası kuruluşlar, Tohum 

morfolojisi, Tohumun çimlenmesi, Tohumun ekolojisi, İzolasyon, Tohumluk üretimi, Tohum 

üretiminde kültürel işlemler, Tohum hasadı ve kurutma, Tohum kaplama yöntemleri, Tohumlarda 

priming uygulamaları, Tohum muhafazası. 

 

Organik Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği (2+0) 2 

 

Organik tarımın tanımı ve genel özellikleri, Organik tarımın ilkeleri, Organik tarımın Türkiye’deki 

mevcut durumu, Ülkemizdeki organik tarımı yapılan sebze türleri, Ülkemizdeki organik tarımı yapılan 

meyve türleri, Konvansiyonel ve organik bahçe bitkileri tarımının bitkisel özellikler, girdi kullanımı ve 

kalite özellikleri bakımından karşılaştırılması, Organik bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hastalık ve 

zararlılara karşı dayanıklı çeşit kullanmak, Türkiye’de organik bahçe bitkileri ürünlerinin pazarlama 

olanakları, Organik tarımda karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yolları. 

 

Yabani ve Egzotik Meyveler (2+0) 2 

 

Yabani ve ekzotik meyvelerin sınıflandırılması ve diğer meyve türlerinden farklılıkları, Yabani ve 

Ekzotik meyvelerin dünya ekonomisindeki yeri, Alıç Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve 

özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), 

Üvez Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, 

sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), Dut Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, 
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çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), Kızılcık 

Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, 

sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), Yalancı İğdeYetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve 

özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), 

İğde Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, 

sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), Karayemiş Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve 

özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), 

Sandal ağacı Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik 

istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), Mürver Yetiştiriciliği (döllenme biyolojisi, meyve 

özellikleri, çiçek tomurcuğu oluşumu, ekolojik istekleri, sıcaklık, ışık, nem, toprak, bahçe yönetimi), 

Yabani ve Ekzotik meyvelerin insane sağlığına etkileri. 

 

Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği (2+0) 2 

 

Meyvelerin Örtüaltında yetiştiriciliğe uyumları, Örtü altı sistemleri, Örtü altı yetiştiriciliğe uygun meyve 

türleri ve bu türlerin çiçek yapıları ile tozlanma şekilleri, Örtü altında kullanılan terbiye sistemi ve 

budama şekilleri, Örtü altı yetiştiricilikte karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları. 

 

Yemeklik Mantar Yetiştiriciliği (2+0) 2 

 

Kültür mantarı hakkında genel bilgiler, Dünyada ve Türkiye’de kültür mantarı üretimi, Mantarın 

sistematikteki yeri, mantarın besin değeri, Mantar yetiştirme yerleri, mantar yetiştirme sistemleri, Mantar 

üretim tekniği, kompost hazırlığı, Kompostun pastörizasyonu ve olgunlaşma, Kompostta misel ekimi, 

misel ön gelişme dönemi, Örtü toprağı ve toprak örtümü, Şapka oluşumu ve hasat dönemi kültürel 

işlemler, Hatalık ve zararlılara karşı koruyucu önlemler, Mantar hastalıkları ve zararlıları, Mantarın 

değerlendirme şekilleri, Mantar üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, Üretim planının 

hazırlanması ve işgücü kullanımı. 
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