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TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

1.YARIYIL 

 

Botanik (AKTS 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. 

 

Genel Kimya (AKTS 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. 

 

Fizik (AKTS 4) 

 

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. 

 

İklim Bilgisi (AKTS 4) 

 

İklim bilgisinin 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. 

 

Genel Ekonomi (AKTS 4) 

 

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. 

 

Köy Sosyolojisi  (AKTS 4) 
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Sosyolojinin Dalları, Diğer bilim dalları ile İlişkileri, Toplumsal olayları açıklayan çeşitli 

görüş ve kuramlar, Köyün tanımı, çeşitli ülkelerdeki köy ayrımları, Köy sosyolojisinin tanımı, 

köy toplumlarının çeşitli evrensel özelliklerinin irdelenmesi, Dünyada ve Türkiye’deki 

Sosyoloji ve Köy Sosyolojisinin tarihsel gelişimi, köy sosyolojisinin önemi, Köy-Kent 

Farklılaşmasının alanları, Köyün Görevleri, Köylerde içsel ilişkiler, dışsal ilişkiler, Köy-kent 

ilişkileri, Köyde İdari (Yönetsel) Yapı, Muhtarın Görevleri ve Yetkileri, Köyde yapılması 

isteğe bağlı zorunlu işler, Köy Nüfusunun Ülke nüfusu içindeki yeri ve önemi, Köy 

Nüfusunun özellikleri, Köy yerleşiminin özellikleri, Kırsal yerleşimin fiziksel, topoğrafik, 

biyolojik nitelikleri, Biçim Açısından Köy Yerleşim Tipleri (Toplu, Dağınık), Özellikleri, 

avantajlı ve dezavantajlı yanları, Toplumsal Tabakalaşma, Köy Toplumunda Toplumsal 

Tabakalaşmalar ve Üretim İlişkileri, Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal hareketliliği doğuran 

nedenler, türleri, etkileyen kurumlar ve toplumsal hareketliliğin sonuçları, Toplumsal olgu 

olarak aile, aile biçimleri, ailenin görevleri, evlilik, köy toplumunda aile, köy-kent ailesi 

farklılıkları, Köy Toplumunda düşün, din, değer yargıları, inanç, tutum ve davranış biçimleri, 

temel özellikleri. 

 

Üniversite Yaşamına Geçiş (AKTS 1) 

 

Bu ders aracılığıyla üniversiteye yeni adım atmış birinci sınıf öğrencilerinin, bilimsel, sanatsal 

ve kültürel etkinliklerle üniversite yaşamına uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır. 

Üniversiteli olma bilincinin kazandırılması, üniversitenin birimlerini tanıyabilme ve 

bunlardan yararlanabilme, sosyal ve kültürel etkiliklere katılım sağlanması 

amaçlanmaktadır.Ders kapsamında, “üniversite” kavramı üzerinde durulacak, üniversite 

yaşamı sırasında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak, üniversite idari ve 

akademik birimleri, kuralları tanıtılacaktır. 

 

Matematik I (AKTS 3) 

 

Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, aralıklar, eşitsizlikler, 

düzlem ve düzlemin alt kümeleri ve fonksiyonlar. 

 

Atatürk İlkeleri İnk. Tarihi I (AKTS 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.  

 

Türk Dili I (AKTS 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 
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dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve 

noktalama işaretlerinin uygulanması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 

 

Kariyer Planlama(AKTS 2) 
 

Kariyer Planlama Dersi ile öğrenciler kariyerle ilgili kavramları içselleştirerek, kariyer 

merkezlerinden nasıl yararlanacaklarını öğrenerek, kişisel özelliklerinin farkına vararak, , 

stajyer, profesyonel ya da gönüllü olarak çalışabilecekleri farklı sektörleri tanıyarak 

kendilerini geliştirebilirler.Öğrencilerin, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum 

kuruluşları gibi sektörleri tanıması, sektörler arası farklılıkları kavraması ve bu sektörlerdeki 

çalışma hayatını görmesi. İnce Becerilerin Geliştirilmesi: Kariyer sürecinde ince becerilerin 

geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığın artırılması. Kariyer Planlamasına Katkı 

Sağlamak için Yapılabilecek Faaliyetlerin Keşfedilmesi: Öğrencilerin üniversite hayatları 

boyunca dersleri dışında kariyerlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler konusunda 

bilgilendirilmesi. Uluslararası Değişim Programlarının Tanınması: Öğrencilerin, uluslararası 

değişim programlarının kişisel gelişime ve akademik hayata sağladığı katkıları ve kariyer 

planlarına olumlu yansımaları hakkında farkındalık kazanması.  

 

 

2.YARIYIL 

 

Zooloji (AKTS 3) 

 

Hayvan ve bitki arasındaki farklılıklar, Zoolojinin alt bilim dalları, bilimsel yöntem, canlıların 

ortak özellikleri, hayvan hücrelerinin özellikleri, hücrenin yapısı, metabolizması, dokular, bir 

hücreli ve çok hücreli hayvanlarda, üreme ve gelişme, kalıtımın temel özellikleri, kalıtımın 

moleküler açıklaması, protein sentezi, gen işleyişi, evrim kuralları, hayvanların çevre ile 

ilişkileri, canlı cansız etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkileri. 

 

Ölçme Bilgisi (AKTS 4) 

 

Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi, dik inme ve çıkma araçları, alanların ölçülmesi, 

ölçek cetvelleri ve ölçek, alanların hesaplanması, plan ölçeğinin değiştirilmesi, çizilmiş 

planlardan alan ölçülmesi, düşey mesafelerin ölçülmesi, geometrik ve trigonometrik yöntemle 

yükseklik ölçmeleri, yatay gözleme doğrultusu veren araçlar ve miralar, nivelman aletleri ve 

kısımları, nivelman aletlerinin kontrolü ve düzeltilmesi, nivelman çeşitleri, nokta nivelmanı, 

enine ve boyuna profilnivelmanı, profillerin çizimi, ışınsal ve kareler ağı yöntemleri ile yüzey 

nivelmanı, yüzey nivelmanı ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tesviye eğrilerinin 

çizimi, teodolitler ve kısımları, teodolitlerin kontrolü ve düzeltilmesi, teodolitlerle yüzey 

nivelmanı 

 

Tarımsal Ekoloji (AKTS 4) 

 

Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji 

akımı, biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, 

hayvan ve bitki kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve 

hayvan yetiştiriciliği ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler. Hava, su, katı atık, doğal 

kaynaklar gibi çevre ile ilgili konular işlenir. Atmosferik kirlilikler, pestisitler, gübreler, 

atıklar gibi her türlü kirleticiler ekolojinin konusudur. 
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Tarım Tarihi ve Deontolojisi (AKTS 4) 

 

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. 

 

Mikro Ekonomi (AKTS 4) 

 

Tüketici Teorisi, Talep Teorisi, Üretim Teorisi, Maliyet teorisi, Tam Rekabet Piyasası 

Dengesi ve Fiyat Oluşumu, Tam Rekabet Piyasası ve Firma Dengesi, Tekel Piyasası, Tekelci 

Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası, Üretim Faktörü Talebi, Emek Piyasası, Faiz, Rant, Kâr 

Oluşumu, Genel Denge ve Refah Teorisi, Piyasa Başarısızlıkları ve Tartışma 

 

Kırsal Kalkınma (AKTS 4) 

 

Kırsal kalkınma nedir? Kırsal kalkınmada temel kavramlar. Kırsal alanların temel özellikleri. 

Kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler. Kırsal kalkınma ile tarımsal 

kalkınma, kırsal sanayi, tarım politikası ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri, Kırsal 

kalkınmada çalışma alanları ve çalışma konularının belirlenmesi, Kırsal kalkınma politika ve 

uygulamalarının temel özellikleri, Kırsal kalkınmada potansiyel belirleme ve envanter 

çalışmaları, Kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi teknikleri, öncelik belirleme, risk 

analiz ve çözüm yaklaşımları, Kırsal kalkınmada toplum dinamikleri, kadın boyutu ve 

cinsiyet dengeli kalkınma, Kırsal kalkınmada insan kaynaklarının geliştirilmesi, Kırsal 

kalkınmada katılım, katılımcı yaklaşımlar ve uygulama teknikleri, Kırsal kalkınma alanında 

dünyada ve Avrupa Birliğinde meydana gelen değişimler, Türkiye’de Kırsal kalkınma 

politikaları, uygulamaları ve sonuçlarının tartışılması, Kırsal kalkınmaya yönelik proje 

geliştirme ve proje geliştirmede temel kavramlar ve dikkat edilecek unsurlar. 

 

Digital Okuryazarlık (AKTS 3) 

 

Yükseköğretimde dijital dönüşüm kavramı, dijital dönüşümde yükseköğretimde öğretim 

elemanlarının üstlenmesi beklenen rol ve beceriler, yeni öğrenme yaklaşımlarının bazılarını 

tanıyacak, yeni öğrenme yaklaşımlarına uygun dijital ortamlar, dijital ortamlarda çeşitli 

etkileşim türlerini ve özellikleri, dijital ortamda iletişim tasarımına ilişkin temel beceriler. 

 

Matematik II(AKTS 3) 

 

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. 

 

Atatürk İlkelerıİnk. Tarihi II (AKTS 2) 
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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. 

 

Türk Dili II(AKTS 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 vb. önemli bir olayı kutlama, radyo ve televizyon 

konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb.). Değişik 

konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü 

anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 
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