
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI 

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 101  Botanik  Türkçe  -  2  2  3  4  

Hücre bilgisinin tarihsel gelişimi. Mikroskobun tarihsel gelişimi ve çalışma prensipleri. Bitki hücresinin özellikleri. 
Sitoplazmanın kimyasal ve fiziksel özellikleri. Hücrede organeller, bitki hücresine özgü organeller ve ergastik 
maddeler. Çekirdek, içerdiği organel ve moleküller, genom, kromozom ve DNA kavramları, hücre devri, 
genetik kod mekanizması. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz. Hücre çeperi. Doku, tanımı ve morfolojik gelişmesi. 
Bölünen ve sürekli dokular. Dokuların yapısal özellikleri.Yüksek organizasyonlu bitkilerdeki dokuların görevleri, 
özelleşmiş hücre yapıları, stroma ve higroma. Organlar, tanımı ve gelişmeleri. Kök, yaprak ve çiçek. Kısımları, 
özellikleri ve görevleri. Yüksek organizasyonlu bitkilerde (gymnosperm ve angiosperm) bu organların 
gövdedeki durumları. 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 103  Genel Kimya  Türkçe  -  2  -  2  2 

Madde ve Kimya, Kimyanın temel kanunlar ı, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avogadro sayısı, kimyasal 
hesaplamalar, Semboller, Formüller ve Denklemler. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

 TAB 105 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Sistematiği 

  Türkçe  -  2  -  2  3 

Sınıflandırmanın amacı, önemi, Sınıflandırmanın tarihçesi Modern ve klasik taksonomi Sistematikte 
önemli şahsiyetler ve eserleri Sınıflandırma için gerekli temel bilgiler, Botanik 

Nomenklatür Kodu Anahtar ve çeşitleri, anahtar yapımı ve kullanım ı Taksonomik kategoriler, sınıflandırma 
sistemleri Önemli bitki grupları ve ayırt edici özellikleri(Tohum -spor karşılaştırması, döllenme ve hayat 
devri, plasentasyon tipleri vs.) 

 

 

 



Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 107 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Yetiştirme Teknikleri I 

 Türkçe  -  2  2  3  4 

Bu dersin amacı, öğrencilere tıbbi ve aromatik bitkilerin botanik özelliklerini öğreterek, bulunduğu iklim 
şartlarına uygun olarak tıbbi -aromatik bitkilerin ekiminden hasadına kadar geçen tüm olayları teorik ve 
uygulamalı olarak öğretmektir. Tıbbi ve Aromatik bitkilerin tarihçesini, kültürü yapılanları tanımak, botanik 
özelliklerini öğrenmek, yetiştirme tekniklerini öğrenmek, tüketim ve ticareti hakkında bilgi sahibi olmak. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 ING101  İngilizce I   İngilizce  -  2  -  2 2  

İlk dönem sonunda öğrencilerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı A1 seviyesine göre belirlenen temel günlük 
ifadeleri anlayıp kullanabilmeleri, sözlü ve yazılı olarak kişisel bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, basit bir şekilde 
iletişim kurabilmeleri, fikirlerini temel ifadelerle bağlayıp açıklayabilmeleri, temel dil bilgisi ve cümle yapılarına 
hakim bir şekilde okuyup yazabilmeleri hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

ATA101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi I 

  Türkçe  -  2  -  2  2 

 

İnkılap tarihinin temel kavramları, Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri ve gerileme nedenleri, Avrupa’daki 
gelişmeler, Birinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Dönemi, İkinci Meşrutiyet,  Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Birinci 
Dünya Savaşı, Milli Mücadele: Hazırlık dönemi (Cemiyetler ve Kuvay-ı Milliye), Kongreler (Bölgesel Kongreler, 
Erzurum ve Sivas Kongreleri) ve TBMM’nin açılması, Milli Mücadelede Cepheler, Sevr Anlaşması ve Lozan 
Anlaşmasının karşılaştırılması ATA 101 no’lu dersin içeriğidir. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TUR101  Türk Dili I  Türkçe  -  2  -  2  2 

Bu dersin içeriği, dilin ne olduğu ve öneminin kavranması; Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ; Türkçede sesler 
ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar; Türkçenin yapım ekleri ve çekim ekleri; 
Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması; Dilekçe ve özgeçmiş yazımı; İmlâ ve noktalama 
işaretlerinden oluşmaktadır. 



Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 109 Temel Matematik  Türkçe  -  2 - 2 3 

Sayılar, Cebir, Eşitsizlikler, Denklem çözme, Fonksiyonlar, Matris, Determinant, Türev 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 111 Temel Bilgi Teknolojileri  Türkçe  -  1 2 2 4 

Temel bilgisayar bilgisi, işletim sistemi, kelime işleme programı, hesap tablosu programı, Prezentasyon(sunu) 
Hazırlama, İnternet kullanımı. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 113 Bitki Ekolojisi  Türkçe  - 2  - 2 4  

Bu dersin genel amacı; Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları, bitki ekolojisinin 
tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet, bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar, 
sıcaklık, ışık, nem, atmosfer , rüzgar, su ve etkileri, toprak faktörleri, biyolojik faktörler ve bitkilerle 
etkileşimleri, çevre kirliliği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 102  Bitki Biyokimyası  Türkçe  - 2 2 3 4 

Bitkilerde bulunan sekonder metabolitler, karbonhidtratlar, glikozidler, alkolodiler, eterik yağlar, sabit ya ğlar, 
tanenler, musilajlar, organik asitler, mumlar, bu maddelerin ekstraksiyonu ve ekstraksiyon yötemleri, tanı ve 
miktar tayini. 

 

 



 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 104 Bitki Fizyolojisi  Türkçe  - 2 2 3 4 

Bitki fizyolojisi ve önemi, Bitkinin genel yapısı ve özellikleri, Tohum ve kısımları, çimlenme ve çimlenmede etkili 
faktörler, Bitkilerde su metabolizması, Bitkilerde su alımı, su kaybı ve bunları etkileyen faktörler, Bitkilerde 
beslenme metabolizması, Bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, Bitkilerde iletim sistemi, Bitkilerde 
karbon metabolizması, fotosentez, solunum ve bu olayları etkileyen faktörler, bitkilerde büyüme ve gelişme, 
dinlenme, apikal dominansi, çiçeklenme, meyve tutumu, absisyon gibi fizyolojik olaylar, hormonlar. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 ING 102  İngilizce II   İngilizce  -  2 -  2 2  

 

Bu dersin içeriği, İlk dönem sonunda öğrencilerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı A2 seviyesine göre 
belirlenen geçmiş zaman ve gelecek zamanda cümle kurabilme; sıfatlar, zarflar, edatlar ve şart cümlelerini 
kapsamaktadır.  

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 ATA102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi II 

  Türkçe  -  2  -  2  2 
 

Siyasi İnkılaplar, Anayasal Hareketler, Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar, Eğitim ve Sosyal Alanlarda Yapılan 
İnkılaplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkeleri 
ve Bütünleyici İlkeler ve Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye ATA 102 no’lu dersin içeriğidir. 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TUR102  Türk Dili II  Türkçe  -  2  -  2  2 

Bu dersin içeriği, Dilin ne olduğu ve öneminin kavranması; Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ; Türkçede sesler 
ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar; Türkçenin yapım ekleri ve çekim ekleri; 
Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması; Dilekçe ve özgeçmiş yazımı; İmlâ ve noktalama 
işaretlerinden oluşmaktadır. 



Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 TAB 106  Endüstriye Dayalı Eğitim 
(STAJ) 

  Türkçe  - 0 0 0 2  

 

Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye 
olanaklar sunar. Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının 
kapsayan herhangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde staj 
dosyasında raporlanır. Bu staj dosyası çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan dosya 
değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili pers onele teslim edilir. 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 TAB 108 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Yetiştirme Teknikleri II 

  Türkçe  -  2 2 3 4  

Bu dersin amacı öğrencilere kültürü yapılan ve ülkemiz için ticari ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanıtımı, 
botanik özellikleri, iklim koşulları, üretim ve tüketim yolları, hasad ve kurutma ile birlikte ihracatı yapılan 
ülkeler ve ihracat durumları öğr etilecektir.Bitkisel hormonlar ve sentetik hormonlar; Bitkilerin çoğaltılması 
(generatif ve vegetatif); Üretimde sulamanın önemi ve temel sulama teknikleri; Tıbbi ve aromatik bitkilerin 
botanik özellikleri, kültüre alınması, iklim ve toprak istekleri, ekim -dikim zamanları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 112 Bitki Besleme ve 
Gübreleme 

  Türkçe  -  2  2 3  4 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 110 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Morfolojisi 

 Türkçe  - 2 2 3 4  

Bitkilerin morfolojik yapılarını incelenir. Bitkiler vejetatif ve generatif organlarına ayrılır. Kök, gövde, yaprak, 
çiçek, meyve ve tohum özellikleri incelenir. Bitki olganlarının metamorfozları ele alınır.  

 

 

 

 

 



Bitki besleme ve bitkilerde bulunan maddeler; Bitki gelişimi, bitki besin maddelerinin alınma şekilleri ve bitki besin 
maddelerinin alınmasını etkileyen etmenler; Bitki besin maddeleri ve bitkideki işlevleri ile noksanlık belirtileri; 
Gübreler ve gübreleme teknikleri, Gübreler (doğal gübreler, yapay gübreler, yaprak gübreleri, sıvı gübreler).  

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

KRP 102 Kariyer Planlama   Türkçe  -  1  0 1  2 

İş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin kariyerlerini kendi zeka, 
kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol gösterilmesi 
hedeflenmektedir. Öğrenciler kariyer ve kariyer planlama kavramlarını içselleştirir, kariyer merkezlerinden nasıl 
faydalanacağını öğrenir, kendi kişisel özelliklerinin farkına varır, staj yapabileceği, gönüllü veya profesyonel olarak 
çalışabileceği farklı sektörleri tanır ve hem öğrenci hem de bir mezun olarak faydalanabileceği Yetenek kapısını 
kullanır ve bu sayede kendilerini geliştirirler.   

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 201 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 
Kullanım Alanları 

  Türkçe  - 2  - 2 4 
 

İnsanlar geçmişten günümüze bitkileri çeşitli amaçlarla kullanmaktadırlar. Hastalıklarını tedavi etmek, beslenmek, 
barınmak, savunmak ve ısınmak için bitkilerden faydalanmışlardır. Tıbbi ve aromatik bitkiler tıp alanında olduğu 
gibi, eczacılıkta, gıda sanayisinde (çay, baharat vb.), parfümeri ile kozmetik sanayisinde, biyoyakıt, boya ve ziraat 
gibi birçok alanda kullanılmaktadır.                

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 203 Boya Bitkileri ve 
Değerlendirme Teknolojisi 

 Türkçe  - 2  2 3 4 

Doğal boyar maddesi elde edilen boya bitkilerinin tarihçesi ve kullanımı, Doğal boyar maddesi elde edilen doğal 
boya bitkilerinin tanıtımı, Doğal boyar maddesi elde edilen doğal boya bitkilerinin boya eldesinde kullanılan 
kısımları, Boyama öncesi ön hazırlık işlemi olan Mordanlama teknikleri ve bitkilerdeki kull anım oranları Boyama 
teknikleri Boyama reçeteleri Boyar maddelerin lif ve elyaflar üzerine uygulaması Kurutma işlemi Boyar madde 
haslıkları 



 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 TAB 205 Drog Hazırlama Tekniği   Türkçe  - 2 2 3 4  

Drog (antibiyotikler, enzimler, uçucu yağlar, serumlar, lateksler, alkoloidler, aşılar vb.) hazırlama 
teknikleri. 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 207 İlaç Bitkileri ve 
Değerlendirme Teknolojisi 

  Türkçe  -  2 2  3 4 

İlaç bitkilerinin botanik, morfolojik ve kültürel özellikleri, etken maddeleri, sekonder maddeleri, 
sınıflandırması, kullanım şekilleri ve kültüre alınma imkânları; ilaç bitkilerinin ham ve işlenmiş olarak değerlendirme 
yöntemleri; farmakognozi ve farmasötik tekno lojisinde temel kavramlar, prensipler; Avrupa ve Türkiye Kodeks 
ve farmakopesine kayıtlı droglar (antibiyotikler, enzimler, uçucu yağlar, reçineler, serumlar, lateksler, 
alkoloidler, aşılar vb.); ilaç toksisitesi ve tedavisi; Türkiye’de ve dünyada ilaç bitkisi yetiştiriciliği, potansiyeli 
ve ekonomisi. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 209  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Hastalık ve Zararlıları I 

  Türkçe  - 2 2 3 4  

 

Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler, mikoplazma benzeri organizmalar, riketsiya benzeri 
organizmalar,spiroplazmalar) açısından simptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji. Bitki hastalık 
etmenlerine karşı uygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri. Bitki abiyotik hastalıkların simptom, teşhis, 
mücadele ve koruma yöntemleri. Yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve mücadele 
teknikleri. Böcekler, akarlar ve nematodlar hakkında genel bilgiler vererek bu zararlıların tanımları, zarar şekilleri, 
savaşımları. 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 211 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
Tohumculuğu 

  Türkçe  - 2  2 3 4  

  



Tohum üretiminde kullanılan teknik terimler; tıbbi ve aromatik bitkilerde üreme; tohumluk üretiminde ekolojik 
etmenler; kültür sebzelerinin çiçek özellikleri, kendine ve yabancı döllenme; hasat; tohum ayırma; tohum 
işlem e ve tohum kurutma; tohum temizleme ve tohum depolama; tıbbi ve aromatik bitkilerde tohumluk 
sertifikasyonu; tıbbi bitkiler tohumculuğu (kekik, adaçayı, anason, haşhaş, kenevir, kantaron, banotu, kediotu, 
ekinezya şerbetçiotu); aromatik bitkiler tohumculuğu (gül, melisa, lavanta, yasemin, fesleğen) 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 213 Parfüm Bitkileri   Türkçe  - 2  2 3 4  

Bu ders; Parfümün tanımı ve parfüm hakkında genel bilgiler vererek, parfümeride en önemli etken bileşik 
olan uçucu yağları içeren aromatik bitkileri tanımlamak ve bu bitkilerden endüstriyel parfüm üretimi 
hakkında teorik ve pratik anlamda yeterli bilgiye sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eterik yağ 
içeren bitkiler ve eterik yağın çıkarılması, parfümeride kullanılışları. Kozmetik ve kozmetoloji tanımları, 
sentetik kozmetikler, doğal kozmetikler, cilt ve saç bakımında kullanılan yöntemler. 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 202 Baharat ve Keyf Bitkileri  Türkçe  - 2  2 3 4 

Başlıca baharat bitkileri ve yetiştiriciliği (karabiber, yenibahar, zencefil, kakule, melek otu, fesleğen, kişniş, tarçın, 
şerbetçi otu, anason, tarhun otu, çemen, hardal, kimyon, rezene, adaçayı, safran, oğul otu, dere otu, çöre k 
otu, nane, mercanköşk, kekik, sumak vb.) ve değerlendirilmesi. Keyif ve uyarıcı bitkilerin ürünleri ile bu ürünlerin 
dünyada ve Türkiye’de üretimi, ticareti ve sınıflandırılması, başlıca keyif ve uyarıcı bitkilerin ( afyon, tütün vb) 
kullanım alanları, hasat sonu işleme teknolojisi. 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

 TAB 204 Standardizasyon, Muhafaza 
ve Ambalajlama 

  Türkçe  -  2  0  2 4 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin standardizasyonu; Muhafaza yöntemleri; Ambalajlama şekilleri ve ambalajlama 
materyalleri; Kaliteyi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler 

 

 

 



Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 206 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 
Hastalık ve Zararlıları II 

  Türkçe  - 2 2  3  4 

Bitki hastalık etmenleri (funguslar, bakteriler, virüsler, mikoplazma benzeri organizmalar, riketsiya benzeri 
organizmalar,spiroplazmalar) açısından simptomatoloji, etioloji, patoloji, epidemiyoloji. Bitki hastalık 
etmenlerine karşıuygulanacak hijyen ve terapi yöntemleri. Bitki abiyotik hastalıkların simptom, teşhis, 
mücadele ve korumayöntemleri. Yabancı otların sınıflandırılması, biyolojisi, zarar şekilleri ve mücadele 
teknikleri. Böcekler, akarlar ve nematodlar hakkında genel bilgiler vererek bu zararlıların tanımları, zarar şekilleri, 
savaşımları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 TAB 212 Tarla Tarımı ve 
Mekanizasyonu 

  Türkçe  -  2  - 2 3  

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 TAB 208  Uçucu Yağlar ve Üretim 
Teknikleri 

  Türkçe  - 2 2 3 5  

 

Uçucu (eterik) yağlar, genel özellikleri, sınıflandırılmaları; uçucu yağ elde etme yöntemleri; Uçucu yağların taşıma 
ve depolanması. Uçucu yağların bileşenlerinin incelenmesi, biyolojik aktiviteleri ve endüstriyel kullanımı, uçucu 
yağlar ve endüstrideki kullanım alanları, kullanılan organları, kullanım alanları, uçucu yağ içeren bitkiler ve 
kullanılan organlarına göre uçucu yağ elde edilen bitkiler  

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

 TAB 210 Aromaterapi ve Fitoterapi   Türkçe  - 2 2 3 5  

 

Fitoterapinin tanımı, önemi ve tarihçesi; modern tıpta bitkisel ilaçların yeri, tıbbi bitkilerin etken maddeleri; tedavi 
amacıyla kullanım şekilleri ve yan etkileri; bitkisel kür; Türkiye’de kullanılan halk ilaçları ve tedavi gücü. 
Aromaterapinin tanımı, önemi ve tarihçesi. Aromatik bitkiler ve özellikleri. Uçucu yağlar ve elde edilme yöntemleri. 
Masaj yağları ve hazırlanışı. Aromaterapi yöntemleri ve basit uygulamalar. Aromaterapi uygulamalarında bilinmesi 
gereken özel durumlar ve dikkat edilecek hususlar. 

 

 



Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi, tarımda enerji kaynaklarını 
tanımasını, traktörler ile tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullan ım özelliklerini 
kavramasını sağlamaktır. Ayrıca ders içeriği kapsamında tarımsal mekanizasyonun önemi, uluslararası temel 
birimler, traktörler ve kullanımı, toprak işleme, ekim, dikim ve gübreleme makineleri, sulama ve hasat 
makineleri kavramlar üz erinde durulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 214 Bitki Islahı ve Genetiği   Türkçe  - 2 2  3 3  

Genetik biliminin tarihsel gelişimi, genetik kuramlar ve kavramlar, moleküler genetik, Kromozomdan 
DNA'ya - DNA'dan Gen'e, replikasyon, transkripsiyon ile genetik şifre ve protein sentezi, Mendel genetiği, 
fenotipik ve genotipik açılımlar, gen bağlılığı ve krossing- over, epistatik gen interaksiyonları, kantitatif genetik, 
populasyon genetiği, mutasyon genetiği 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 114 Organik Tarım  Türkçe  - 2 - 2  2 

Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin 
üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, 
depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim 
tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 116 Mesleki Uygulama I   Türkçe  - 2 - 2 2 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili genel anlamda pratik çalışmalar, bölümün iş olanakları, geziler. 

 

 

 

 

 



 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

 TAB 215  Toprak Bilgisi   Türkçe  -  2  -  2 2 

Topra ğın tanımı ve temel bileşenleri; Toprak oluşumu; Toprak profili ve horizon kavramı; Ülkemizde görülen 
başlıca toprak grupları; Tekstür ve strüktür kavramları, toprakta kümeli yapının sağlanması ve sürdürülmesi; 
Toprak organik maddesi; Toprak reaksiyonu (asitlik alkalilik); Toprak-su ilişkileri; Toprak canlıları. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 217 Mesleki Uygulama II   Türkçe  - 2 - 2 2 

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili genel anlamda pratik çalışmalar, bölümün iş olanakları, geziler. 

 

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS 

TAB 216  Bitki Hormonları ve Kullanım 
Alanları  

  Türkçe  -  2  - 2 2 

 

Bitki büyüme, farklılaşma ve gelişme kavramları; bitki hormonu ve büyüme maddesi kavramları; Oksinler, 
gibberellinler, sitokininler, absisik asit ve Etilenin tanımı, kimyasal özellikleri, biyosentezleri, metabolizmaları, 
taşınmaları, bitkilerdeki fizyolojik rolleri ve etki mekanizmaları; Yeni bitkisel hormonlar ve bitkideki fizyolojik etkileri  

 

 

Ders Kodu Ders Adı Dili Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS  

TAB 218  Laboratuvar Teknikleri  Türkçe  - 2 0  2 2  

Bu ders; Laboratuvar çalışma ilkeleri, laboratuvar güvenliği, kimyasal maddelerle çalışırken uyulması 
gerekenler, cam malzemelerle çalışırken uyulması gerekenler, cam malzemelerin temizlenmesi ve 
kurutma teknikleri, laboratuvar gereçleri ve ekipmanları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, çözeltiler, 
kimyasal atıkların imhası ve dikkat edilecek hususlar, laboratuvar kazaları ve ilk yardım, kimyasal 
maddelerin taşınması ve depolanması, insan sağlığına zararlı kimyasallar ve güvenlik önlemleri, Bir 
deneyin planlanması, düzeneklerin kurulması, deney defteri tutma, genel değerlendirme; konularını 
içermektedir. 

 

 

 

 

 

 


