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ZİRAAT FAKÜLTESİ 

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 

LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

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. 

Bilgisayar (1+2) 2 

T Temel Kavramlar, Bilgisayarın Donanımları, Windows XP İşletim Sistemi, Windows 7 İşletim 

Sistemi, Windows Donatılarını Kullanmak, İnternet, E-Posta, Mikrosoft Word, Mikrosoft Excel, 

Mikrosoft  PowerPoint, Mikrosoft Outlook. 
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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. 

Tarla Tarımı (2+0) 2 

Dersin amacı, kültür bitkileri üretiminin gerçekleştirildiği alanların genel tanımı, tarla bitkilerinin 

sınıflandırılması, kuru, sulu ve nemli tarım sistemlerinin genel özellikleri, farklı tarım sistemlerinde 

toprak işleme yöntemleri, işleme alet ve ekipmanlarının özellikleri, nadas ve münavebe sistemleri, 

büyüme gelişme ve verim kanunları ile bitkisel büyüme faktörleri konularında temel bilgiler 

vermektir. 

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.  

Mikrobiyoloji (1+2)2 

Genel Mikrobiyolojinin konusu ve bölümleri, mikroorganizmaların sınıflandırması ve 

isimlendirmesi, mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizma grupları, bakteriler, riketsiya ve 

klamidyalar, Ökaryotik mikroorganizmalar, funguslar, algler, protozonlar, virüsler, bakteriyofajlar, 

virüs benzeri enfeksiyon ajanları, mikroorganizmalarda beslenme, üremeye tesir eden çevre 

faktörleri, Beslenme durumuna göre mikroorganizmaların gruplandırması, Anaerop kültür 

metodları, virüslerin üretilmesi, mikroorganizma genetiği, mikroorganizmaların kontrol altına 

alınmaları, Fiziksel yöntemler, Kimyasal Yöntemler, Mikrobiyoloji uygulamalarında laboratuar 

ekipmanları ve tanıtımı, mikroskop ve kullanımı, mikroorganizmaların boyutlarının  ölçülmesi, 

besiyerlerin hazırlanması, PH’ının ölçülmesi, sterilizasyonu, muhafazası, çevrede bulunan 

mikroorganizmaların izolasyonu, saf kültür elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi, 

mikroorganizma sayım metodları, maya ve küflerin incelenmesi. 

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. 

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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Tarımsal Ekoloji (3+0) 3  

Ekolojik faktörlerin, bitkilerin yaşamını sürdürebilme, büyüme, gelişme, tolerans ve yayılmasına 

ilişkin fiziksel, kimyasal ve biyolojik esaslar sentezine dayalı bilgi alt yapısı oluşturma amacına 

yöneliktir. 

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. 

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. 

Fitopatoloji (2+2) 3 

Fitopatolojinin tarihçesi, canlı ve cansız hastalık etmenlerinin bitkilerde neden oldukları belirtiler, 

hastalıkların nedenleri, hastalıkların durumu, epidemiyolojisi, hastalıklardan korunma ve tedavi 

yöntemleri, paraziter hastalık etmenleri hakkında genel bilgi, yabancı otlar ve paraziter yüksek 

bitkiler hakkında genel bir değerlendirme, bitkilerde patojenlere karşı oluşan korunma 

mekanizmaları ve yabancı otlarla mücadelede genel yöntemler. 

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

miktarı; Sulama Yöntemleri. 

Tarla Deneme Teknikleri (2+2) 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, Korelasyon, Regresyon, İç İçe sınıflandırma, 

Tekrarlanan Denemeler. 

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. 

Bahçe Bitkileri (2+2) 3 

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. 

Entomoloji (2+2) 3 

Tarımsal açıdan önemli olan başlıca hayvan grupları, böceklerin dış ve içyapı sistemleri, böceklerde 

gelişme ve diyapoz, böceklerin sınıflandırılması, tarımsal zararlılara karşı kullanılan genel mücadele 

yöntemleri, Türkiye’deki önemli bitki zararlılarının tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri, 

genel böcek ekolojisi. 

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. 

Bitki Fizyolojisi (3+0) 3 

bitkilerde meydana gelen fizyolojik olaylarının oluşması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesine ilişkin 

temel sorunları fizik ve kimya prensiplerine göre açiklamak olup, bitki fizyolojisine giriş, su ve 

hücre ilişkisi, suyun alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, bitki besin elementleri alımı ve 

taşınması, bitkilerde fotosentez ve etkili faktörler, solunum ve etkili faktörler, vejetatif büyüme, 
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generatif büyüme, tohum ve meyve oluşum fizyolojisi, bitki hormonları, stres fizyolojisinin 

tanımlanmasını sağlamaktır.  

Bitki Genetiği ve Sitogenetiği (3+0) 3 

Genetik bilimi ve terminoloji; Mendel genetiği ve prensipleri; Mendel kurallarından sapma; 

Generasyonlar arası fiziksel bağlantı; Gen interaksiyonları; Eşeyin belirlenmesi; Eşeye bağlı kalıtım; 

Bağlantı ve crossing-over; Rekombinasyon; Kantitatif genetik; Populasyon genetiği; Kalıtımın 

kromozomal temeli; Ökaryotik kromozomlar; Gen kavramı; Gen ifadesi; Değişimin genetik 

mekanizması; Mutasyonlar; Kromozom dışı kalıtım; Evrim. 

Enstrümental Analiz (3+0) 3 

Laboratuar malzemelerinin tanıtımı, genel laboratuar işlemleri ve ayırma teknikleri (tartma, 

titrasyon tekniği, ısıtma ve soğutma, karıştırma, çalkalama ve aktarma, çöktürme, kristallendirme, 

santrifüjleme, süzme, yakma, kurutma, buharlaştırma, destilasyon, süblimasyon, ekstraksiyon), 

örneklerin alınması, analize hazırlanması ve sonuçların ifadesi, analiz metodları ile ilgili temel 

bilgiler, titrimetri (çözeltiler ve konsantrasyonları, standart normal çözeltiler ve hazırlanmaları, 

ayarlı çözeltilerin hazırlanmaları, titrimetri problemler), potansiyometri, dansimetri, refraktometri, 

polarmetri, spektrofotometri, kromoyografi (kolon kromotografisi, kağıt ve ince tabaka 

kromotografisi, gaz kromotografisi, sıvı kromotografisi), elektroforez. 

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. 

Buğdaygil Yembitkileri (2+2) 3 

Tarla Bitkileri Bölümü öğrencilerine buğdaygil familyasından yem bitkilerini ayrıntıları ile 

tanıtmak, bu türlerin ileri yetiştirme teknikleri, tohum üretimi ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi 

sahibi yapmak. 

Çayır Mera Yönetimi (3+2) 4 

Dersin amacı; çayır ve mera terimleri ile çayır mera yönetim kavramların doğru bir şekilde 

öğretilerek çayır ve mera yönetimi arasında önemli farklılıkların olduğu bilincine vardırılması, çayır 

mera yönetiminin diğer bilim dalları ile ilişkilerinin irdelenmesi, çayır ve meralardaki bitki türlerinin 

çeşitli fizyolojik ve morfolojik faaliyetleri ve davranışları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunmalarını sağlayarak meradaki bitki örtüsünden doğru bir şekilde yararlanılmasını sağlamak, 

çayır-meralardaki mevcut sorunları ve çözüm yollarını göstererek çayır- mera amenajman 

tekniklerinin esaslarını doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. 

Yağ Bitkileri (1+2) 2 

Yağ bitkilerinin Dünya ve Türkiye tarımındaki yeri, bitkisel özellikler ve yetiştirme tekniği 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

Mesleki İngilizce I (2+0) 2 

Tarla bitkileri alanında kullanılan terimler ve Tarla bitkileri konularıyla ilgili metinlerin takibi. 
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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) 2 

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. 

Baklagil Yem Bitkileri (2+2) 3 

Baklagil yem bitkilerini tanımak ve öğrenmek, Baklagil Yem Bitkileri tarımının ülke ve dünya 

ekonomisine katkısını saptamak. Baklagil Yem Bitkileri cinsleri hakkında güncel bilgiye sahip 

olmak. Baklagil Yem Bitkileri yetiştiriciliğinin esaslarını öğrenmek hedeflenmiştir. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (3+2) 4 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları ve kültüre alınma imkanları, ithal ve 

ihraç ettiğimiz önemli tıbbi bitkiler, tıbbi bitkilerin sınıflandırılması, ülkemiz için çok önemli olan 

tıbbi bitkilerin morfolojik özellikleri, orijinleri, tıbbi bitkilerin dünya ve ülkemizde üretimleri, 

kullanım şekilleri, yetiştirme teknikleri, hasadı ve kurutulması. 

Mesleki İngilizce II (2+0) 2 

Tarla bitkileri alanında kullanılan terimler ve Tarla bitkileri konularıyla ilgili metinlerin takibi. 

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) 0 
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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. 

Bitki Islahı (2+2) 3 

Kültür bitkilerinin genetik yapılarını değiştirerek belli iklim, toprak ve tarım sistemi koşullarına 

uyum gösteren yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı kültür bitkisi çeşitlerinin 

geliştirmesini öğretmektir. 

Serin İklim Tahılları (3+2) 4 

Dersin amacı ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli Serin İklim Tahılların hangilerinin 

olduğunu, botanik ve ziraatı ile ilgili teorik ve pratik bilgiler vererek bitkilerin nasıl teşhis edileceği 

ve nasıl yetiştirileceği, hastalık ve Zaralılarla nasıl mücadele edileceği ve bu bitkilerin insan ve 

hayvan beslenmesinde önemini ortaya koymaktır. 

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.  

 

Yemeklik Tane Baklagiller (2+2) 3 

Dersin amacı ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli yemeklik dane baklagil bitkilerin 

hangilerinin olduğu, bu bitkilerin morfolojik özelliklerine bakılarak nasıl teşhis edileceği, 

yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağı, hastalık ve zararlılarla nasıl mücadele edileceği ve bu bitkilerin 

beslenme, toprak verimliliği, ekim nöbetindeki yerini belirtmek ve ülke ekonomisindeki önemini 

ortaya koymaktır. 

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi (3+0) 3 

Tohumluğun önemi, tohumlukla ilgili kanun ve yönetmelikler ve tohumculukla ilgili önemli 

bilgilerin yanısra, tohum ıslahı, çeşit adayının tescile sunulması, tescil işlemlerinin yapılması, kayıt 
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altına alma, üretim izni ve kontrollü tohumluk üretimleri ile tavsiye listelerinin hazırlanması. Islahçı 

hakları ve çiftçi istisnaları hakkında bilgiler, kendine ve yabancı döllenen bitkilerde tohumluk 

üretim, kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin yapılışları, kademeli tohumluk üretiminde dikkat 

edilmesi gereken konular, tohumluk kontrolü için numune alınışı, tarla ve laboratuar kontrollerinin 

yapılışı ve standartları, üretilen tohumlukların temizlenmesi, ilaçlanması ambalajlanması ve 

üreticiye ulaştırılması konuları anlatılacak. Özellikle kendine döllenen bitkilerde kademeli tohumluk 

dışında kullanılan tohumluklar hakkında bilgiler verilecektir. 

Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi (3+0) 3 

Çimlendirme plan çalışmaları. Cansız ve canlı elementlerin planlanması. Tesviye planı hazırlanması, 

sulama şebekesi hazırlanması, sirkülasyon ve ulaşım sisteminin seçilmesi. toprak ıslahı ve drenaj 

çalışmaları, çim ekimi ve muhafazası, çim ekiminde çeşitli toprak yapı maddelerinin incelenmesi 

(kum, organik madde, perlit, sphagnum vb.), yapılmış çimlendirme çalışmalarının bizzat yerinde 

incelenmesi ve planlarının hazırlanması, şehir, park ve meydan planları ile cadde ve refüj 

çimlendirme planlarının hazırlanması, çalışmaların fotoğraflarla tespit edilip albüm hazırlanması, 

kesin rapor hazırlanması ve raporların değerlendirilmesi. 

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. 

 

Bitki Mukavvemet Islahı (2+0) 2 

Kültür bitkilerinin genetik yapılarını değiştirerek belli iklim, toprak ve tarım sistemi koşullarına 

uyum gösteren yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı kültür bitkisi çeşitlerinin 

geliştirmesini öğretmektir. 

Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri (2+0) 2 

Çayır ve meralar hakkında bilgi edinmek için bitki örtüsü, topoğrafya, toprak, mera kullanıcıların 

rolü ve çevresel faktörleri dikkate alarak mevcut durumun nasıl belirleneceğini, hangi ölçüm 

yöntemlerinin nasıl uygulanacağını ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda uygun mera 

yönetimi ve ıslahı için temel oluşturmaktır. Çayır ve meralarda vejetasyon yapılarının 

belirlenmesinde kullanılan ölçüm yöntemleri ile elde edilen verilerin değerlendirme tekniklerinin 

benimsetilmesidir. Çayır mera, vejetasyon ölçümleri ve değerlendirme teknikleri ile ilgili terimleri 

ile kalitatif ve kantitatif karakterleri kapsar. 

Bilimsel Yazım ve Sunum Teknikleri (2+0) 2 

Bilimsel sunum çeşitleri ve sunum hazırlanmasında kullanılan materyaller, 

bilgisayar kullanma becerilerinin geliştirilmesi, seminer hazırlanması, konuya odaklanma ve etkili 

sunum teknikleri, proje tiplerinin ve proje destek kaynaklarının tanımlanması 

Proje yazımı ve başvurusu aşamalarına ilişkin kurallar, bilimsel bir tezin bölümleri ve tez yazım 

kuralları, bilimsel bir sunumun hazırlanmasında etik kurallar. 
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Tarım Tarihi ve Meslek Etiği (2+0) 2 

İnsan Yaşamında Aşardan, Aile Ekonomisinden Dünya Ekonomisine Geçiş, Topraktan Yararlanma 

Şekillerinin Geçirdiği Aşamalar, Eski Uygarlıklarda Tarım, Yakın Tarihimizde Tarım, Sanayi 

Devriminin Tarıma Etkileri, 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi Ve Türkiye Tarımına Etkileri, 

Atatürk ve Tarım, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Tarım Sektörü, Ziraat Mühendisliğinin 

Tanımı, Kapsamı ve İlgili Mevzuat, Ziraat Mühendislerinin Mesleki Örgütleri, Etik Kavramı, Etiğin 

Sınıflandırılması Ve Etik Kuramları, Tarım Etiği, Sürdürülebilir Tarım Ve Girdi Kullanımı, Gıda 

Güvenliği Ve Güvenirliliği, Toprak ve Su Kirliliği, Biyoteknolojinin Etik Yönü, Tarım 

Çalışanlarının Durumu, Hayvan Hakları, Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği. 

Tarla Bitkileri Çoğaltım Teknikleri (2+0) 2 

Tarla bitkileri içersine giren tüm bitkilerin sınıflandırılması, vejetatif ve generatif çoğaltım metotları 

hakkında kısa bilgi, tarla bitkilerinde türlerinin çoğaltımında kullanılan metotlar, bitkilerde üreme 

şekilleri 1. Eşeyli üreme, 2. Eşeysiz üreme, bitkilerde çiçek ve kısımları, tohum oluşumu, tohum 

morfolojisi, tohumun çimlenmesi, çimlenmeyi önleyici unsurlar, tohum fizyolojisi, tohumda 

durgunluk, tarla bitkilerinde tohumla çoğaltma, Tarla bitkilerinde vejetatif çoğaltma, doku kültürleri 

ile çoğaltım metotları (Meristem, embriyo, kallus kültürleri), bitki çoğaltımının tanımı ve bu konuda 

genel bilgiler, bitki çoğaltım yapı, ortam ve unsurların tanıtımı hakkında bilgi verilmektedir. 

Parfümeri Bitkileri (2+0) 2 

Eterik yağ içeren bitkilerin tanıtımı, eterik yağın çıkarılması, parfümeride kullanılışları. Kozmetik 

ve Kozmetoloji tanımları, sentetik kozmetikler, doğal kozmetikler, cilt ve saç bakımında kullanılan 

yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. 

Tarla Bitkilerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları (2+0) 2 

Uzaktan algılamada temel kavramlar ve esaslar hakkında kısa bilgiler, sayısal uydu verilerinin temel 

nitelikleri (IKONOS, ASTER, SPOT, NOAA ve LANDSAT), tarımsal amaçlı uygulamalar için 

uydu verilerinin seçilmesinde göz önünde bulundurulacak faktörler, küresel konum bulma (GPS) 

sistemlerinin uzaktan algılama çalışmalarında kullanımı, bitkilerinin spektral yansıma 

karakteristikleri, uygun metodoloji ve görüntü sınıflama yöntemleri, kalibrasyon, yer ölçümleri, 

bitki deseni, arazi kullanımı ve haritalanması, kültür bitkileri alan ve verim tahminleri uygulamaları 

hakkında bilgi vermek. 

 

Proje Hazırlama Teknikleri (3+0) 3 

Bu derste, proje hazzırlamada ön hazırlıklar, proje hazırlamadaki temel prensipler, etkili bir proje 

hazırlama yolları, konu seçimi, hedef ve çıktılar, projenin evreleri, bilgi kaynakları, ve literature 

tarama, bütçe hazırlama, parasal destek sağlayıcılar, projenin etkin sunuşu, sunum teknikleri, sunum 

araç ve makineleri, slayt hazırlama ve dikkat edilecek hususlar, beden dilini kullanma, konuları 

işlenecektir. 

Çayır Mera Islahı (3+0) 3 

Çayır ve meralarda verimi arttırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, çayır ve mera ıslahı 

yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Bu kapsamda, ıslahı yapılacak bir çayır ve 

merada uygulanabilecek yöntemleri belirleyebilme, suni çayır ve mera tesisi kurarken göz önünde 

bulundurulması gereken faktörleri tespit edebilme, yalın ve karışık ekimlerde tür ve karışımları 
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ekolojik faktörlere göre belirleyebilme ve çayır ve mera ıslahında kullanılabilecek  yöntemleri 

gerçekleştirme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. 

Bitki Biyoteknolojisi (3+0) 3 

Temel Laboratuvar Teknikleri; Besin Ortamları; Tarla Bitkilerinde Organogenesis ve Somatik 

Embriyogenesis ile Bitki Rejenerasyonu; Protoplast Kültürü ve Somatik Melezleme; Haploid Bitki 

Üretimi; Doku Kültürleri Aracılığıyla Hastalıksız Bitki Üretimi; Mikroçoğaltım; Embriyo Kültürü; 

Agrobacterium ve Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri ile Tarla Bitkilerine Gen Aktarımı; 

Herbisitlere, Böceklere ve Hastalıklara Dayanıklı Tarla Bitkilerin Üretilmesi. 

Nişasta ve Şeker Bitkileri (3+0) 3 

Nişasta ve şekerin elde edilmesinde hammadde kaynağı olarak kullanılan Patates, Tatlı Patates, 

Kassava, Yams, Şeker Pancarı, Şeker kamışı gibi önemli bitkilerin orijini, yayılışları, ekonomik – 

sosyal – kültürel önemleri, bitkisel özellikleri (botanikleri), tarla ve toprak işleme ve hazırlığından, 

yetiştirme teknikleri ve hasadına kadar tarımı, ıslah ve çeşit geliştirme faaliyetleri. 

Lif Bitkileri (3+0) 3 

Lif bitkilerinin Dünya ve Türkiye tarımındaki yeri, bitkisel özellikler ve yetiştirme tekniği hakkında 

bilgiler vermek. 

Sıcak İklim Tahılları (3+0) 3 

Bu dersi alan Tarla Bitkileri Bölümü öğrencilerine sıcak iklim tahılları grubuna giren tahılların 

(mısır, çeltik ve darılar) ekonomik önemi, taksonomisi, morfoloji ve fizyolojisi, adaptasyonu, 

kültürü ve ıslahı konularında pratikte kullanabilecekleri gerekli bilgi ve deneyimi kazandırmaktır. 

Yem Bitkileri Muhafaza ve Depolama (3+0) 3 

Yem bitkilerinde hasat sonrası ürünlerin işleme ya da pazara ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte, 

ürün kaybı en az olacak şekilde, muhafazasının nasıl gerçekleşeceğinin anlatıldığı bir derstir. Tarım 

ürünlerinin depolanması ve sınıflandırma üniteleri, ürün muhafaza ve işlemeye hazırlanma için 

alınan önlemler, paketleme işlemleri (sarartma, olgunlaştırma vb.) pazarlamada standardizasyon, 

depo hastalıkları, hasat sonrası kayıpları ve taşnması konuları anlatılmaktadır. 

İyi Tarım Uygulamaları (3+0) 3 

Kontrol ve sertifikasyon işlemi, iyi tarım uygulamalarının oluşumu, çalışma usul ve esasları ve 

görevleri, üreticilerin hak ve yükümlülükleri, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının çalışma usul ve 

esasları, denetimler, yaptırımlar ve yaptırımların uygulanması, control noktaları ve uygunluk 

kriterleri ve entegre ürün yönetimi hakkinda bilgiler verilmektedir. 

Tarla Ürün Kalite Standardizasyon ve Depolama (3+0) 3 

Tarla bitkilerinde hasat sonrası ürünlerin işleme ya da pazara ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte, 

ürün kaybı en az olacak şekilde, muhafazasının nasıl gerçekleşeceğinin anlatıldığı bir derstir. Tarla 

bitkileri ürünlerinin depolanması ve sınıflandırma üniteleri, ürün muhafaza ve işlemeye hazırlanma 

için alınan önlemler, paketleme işlemleri (sarartma, olgunlaştırma, ambalaj) pazarlamada 

standardizasyon, depo hastalıkları, hasat sonrası kayıpları ve taşnması konuları anlatılmaktadır. 
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Alternatif Yem Bitkileri (3+0) 3 

Baklagil ve buğdaygil yem bitkileri dışında besin değeri yüksek, hayvan beslemede kullanılabilir 

yem bitkileri, çalı türleri, ağaç yapraklarının yem olarak kullanılabilmesi hakıkında bilgiler 

verilmektedir. 

Bitkisel Genetik Kaynakları (3+0) 3 

Bitkisel Gen Kaynakları” dersi bitkisel gen kaynaklarının kavram ve kapsamı; bitkilerin gen ve 

yayılma merkezleri; genetik kaynak erozyonu; gen kaynakları çalışmalarının ilkeleri (çalışmaların 

koordinasyonu ve eğitim çalışmaları); bulma ve toplama (toplamanın amacı, toplamada bitki ve 

bölge öncelikleri, optimum bitki toplama ve yöntemleri, tohum toplanması, herbaryum örneğinin 

alınması, toplama kayıtları, gen bankası çalışmaları); koruma ve depolama (tohum depolamanın 

prensipleri, depolamada tohum canlılığı, depolamada tohum ve çevre ilişkileri, vejetatif 

depolamanın prensipleri, çiçektozu depolama, depolama sistemleri); gen kaynaklarının üretimi ve 

yenilenmesi; değerlendirme ve kullanım; bilgi depolama (dökümantasyon) konularını içeren bir ders 

konumundadır. 
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