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                           TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

                            GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

                    ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

              BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 

        TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU 

 

Bölüm Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 

Bölüm 

Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan POLAT 

Program 
 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı 

 

Programın 

Amacı 

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programının amacı; Gıda, ilaç ve kozmetik 

sanayinde ekonomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik 

bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara 

hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün 

Ar-Ge destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik 

eleman yetiştirmektir.  

 

Programın 

Hedefi 

 

Bu program; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan 

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik 

özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal 

içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite 

kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve 

akademik bir anlayış içerisinde ele alarak temel bilgi düzeyine sahip olan 

yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.  

 

Program 

Öğrenme 

Çıktıları 

 

1. Temel bilgisayar bilgisini geliştirmek, ofis ve paket programların 

kullanılmasını sağlamak, 

2. Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tanınması, bitkilerin toplanması 

ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında 

bilgi sahibi olmak 

3. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için ekolojik koşulların ne denli 

önemli olduğunu kavramak 

4. Ziraat, zirai mücadele, mikrobiyoloji, gıda, kimya ve pazarlama 

dallarında temel bilgileri kavramak, 

5. Kozmetikte, parfümeride, doğal boyamada kullanılan bitkiler hakkında 
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bilgi sahibi olmak 

 

6. Proje yürüterek bilimsel çalışma yapma konusunda bilgi sahibi olmasını 

sağlamak 

7. Tıbbi ve aromatik bitkilerin satış ve  pazarlanmasında ayrıca meslek 

etiğinde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak. 

8. Bitkilerin morfolojik, anatomik, sitolojik, fizyolojik ve biyokimyasal 

yapıları hakkında bilgi sahibi olmak 

Eğitim 

Öğretim 

Metotları 

Eğitim - 

Öğretim 

Yöntemleri* 

Başlıca öğrenme 

faaliyetleri 
Kullanılan Araçlar 

Ders 
Dinleme ve 

anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Tartışmalı 

Ders 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Özel Destek 

/ Yapısal 

Örnekler 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 
  

Role Yapma 

/ Drama 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

Problem 

Çözme 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 
  

 

Vaka 

Çalışması 

 

Önceden planlanmış 

özel beceriler 

  

Beyin 

Fırtınası 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

 

 

 

Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz 

Gösterim 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 
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işlee 

Benzetim 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme, Bilişim 

becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya da 

sanal ortam 

Seminer 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve 

anlamlandırma, 

yönetsel ecriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

Grup 

Çalışması 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel 

beceriler, takım 

çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları 

işleme, Araştırma – 

yaşam boyu 

öğrenme, yazma, 

okuma 

  

Laboratuar 

Gözlem/durumları 

işleme, Bilişim, 

yönetsel beceriler, 

takım çalışması 

Özel donanım 

Ödev 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane veri 

tabanları, e-posta 

 

Sözlü 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

durumları işleme, 

soru geliştirme, 

yorumlama, sunum 

  

İnceleme / 

Anket 

Çalışması 

Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, 

yazma, okuma 

  

Panel 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, özel donanım 

Konuk 

Konuşmacı 

Dinleme ve 

anlamlandırma, 

gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, bilgisayar, 

tepegöz, 

özel donanım 
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Öğrenci 

Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları 

işleme, eleştirel 

düşünme, soru 

geliştirme, takım 

çalışması, Araştırma 

– yaşam boyu 

öğrenme, yazma, 

okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden 

planlanmış özel 

beceriler 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verilen Derece 

 

Yüksek öğretimde, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı alanında 120 

AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir.   Program 

başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi 

ve Aromatik Bitkiler Programı alanında Ön lisans derecesine sahip olunur. 

Kabul 

Koşulları 

 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal 

mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, 

sınavları başarmış olmak zorundadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin 

bir kısmı sınavsız geçiş kontenjanı ile gelebilmektedir. Yurtiçi veya dışında 

eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için 

başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir 

öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve 

özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma 

ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 

yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri 

alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda 

belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.  

 

 

Mezunların 

İstihdam 

Olanakları ve 

Üst Kademeye 

Geçiş 

Mezunlar : Alınacak bu mezuniyet belgesi ile Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç 

eden firmalar, bitkisel ilaç üreten laboratuarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği 

yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten 

ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve 

satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin 

yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, 

narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp 

laboratuvarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, 

üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki 

laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak “Tıbbi ve Aromatik 

Bitki Teknikeri” unvanı ile görev yapılır. 

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler  DGS (Dikey Geçiş 

Sınavı) ile Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki 

Koruma Bölümleri ile Fen Fakültelerinin Kimya Bölümlerine geçiş 

yapabilirler. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ve 

“Kimyager” ünvanı alırlar. 
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Mezuniyet 

Koşulları 

 

Programın öngördüğü dersleri başarılı bir şekilde tamamlamış olması 

gerekir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 40 iş günü staj yapmış olması 

gerekmektedir.  

Ölçme ve 

Değerlendirme 

Yöntemleri 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. 

Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 

 


