GENEL BİLGİLER

1. Tarihçe - Tanıtım:
Tokat’ta Ziraat Fakültesi düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerine 1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak
başlanmıştır. Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesinin ana
bölümlerinden birisi olup, 35 yıldan beri Tokat ve ülke tarımına katkı
vermektedir. Bölümümüzde 5’i Profesör, 2’si Dr. Öğretim Üyesi olmak
üzere toplam 7 öğretim üyesi, yabancı uyruklu statüde çalışan bir
öğretim görevlisi ve 5 tane Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13
adet akademik personel bulunmaktadır.

2. Misyon-Vizyon:
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında teorik ve uygulamalı bilgileri
lisans ve lisansüstü düzeyde vermek,
- Öğrencilerin potansiyellerini harekete geçirerek, birlikte çalışan, paylaşan,
düşünce üretebilen ve gelişmelere açık müteşebbis özellikte bireyler
yetiştirmek,
- Meslekle ilgili konulara nereden ve nasıl ulaşılacağını, karşılaşılan
sorunların nasıl çözülebileceğini, bilgi toplama kaynaklarını öğretme,
toplanan bilgileri sentezleyerek çözüm üretme becerilerini kazandırmak,
- Bölge ve ülkemizin konuyla ilgili sorunlarının çözümü için araştırmalar
yapmak ve projeler üreterek, Üniversite-Üretici-Sanayici işbirliğiyle
beklentilerini karşılamak,
- Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların uygulamaya
aktarılabilmesi için yayınlar yapmak ve yeni çeşitler geliştirmek,
- İçinde bulunduğu bölgenin tarım potansiyeline uygun yeni üretim
seçeneklerini ortaya çıkarmak,
- Yörede üretilen ürünlerde birim alan verimini ve kalitesini artırmaya yönelik
yeni teknik ve uygulamalar geliştirmek,
- Ulusal ve Uluslararası düzeyde yeni bilgiler üreterek, ülke ve dünya
tarımına bilimsel katkılarda bulunmak.

TARLA BİTKİLERİ
Endüstri Bitkileri
Yetiştirme ve Islahı

Tahıllar ve Yemeklik
Tane Baklagiller

Çayır Mera ve Yem
Bitkileri

Ziraat Fakültesinin kurulduğu 1982 yılından beri bölümümüzde tahıl
yetiştirme ve ıslahı çalışmaları yürütülmektedir. Öncelikle buğday,
mısır, arpa, yulaf ve tritikaleyi içine alan birçok tahıl cinsinin, Tokat’ı
da içine alan Orta Kuzey Geçit Bölgesi’nde yetiştirilme olanakları ve
tarım teknikleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve yöre şartlarına uygun
önerilerde bulunulmuştur. Bölgemiz hatta Türkiye için yeni
sayılabilecek bir ürün olan şeker mısırı ile ilgili agronomik çalışmalar
yürütülmüş ve bu ürünün bölgeye tanıtılmasında bölümümüzün önemli
katkıları olmuştur. Ayrıca yapay bir tahıl cinsi olan tritikale bölgedeki
çiftçilere tanıtılarak yetiştiriciliği konusunda önemli çalışmalar
yapılmıştır. Makarnalık buğdayda mutasyon ıslahı ile yeni çeşitlerin
elde edilmesine çalışılmıştır. Birkaç yıldan beri Buğday ve Arpa’da
kuraklığa dayanıklılık çalışmaları ile Çeltik yetiştiriciliği araştırmaları da
yürütülmektedir.

Son yıllarda modern biyoteknoloji ve sitogenetik tekniklerinin tahıl
ıslahına entegrasyonu sağlanmıştır. Bölümümüz bünyesinde
oluşturulan Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarı ve iklim kontrollü tam
otomatik araştırma serasında, özellikle buğday ve arpada moleküler
DNA belirteçlerinin farklı amaçlarla kullanıldığı TÜBİTAK, DPT, YUUP
ve Uluslararası kuruluşlar tarafından (CIMMYT, ICARDA ve AB-COST)
desteklenen çok sayıda proje yürütülmüş ve birçoğu halen devam
etmektedir. Yürütülen bu projelerle, buğdayda bölgemiz ve tüm ülke
açısından önemli hastalıklar olan sarı pas ve küllemeye dayanıklı
hatlar geliştirilmiştir. Bu hastalıklara karşı dayanıklılık gen piramitlerine
sahip çeşitlerin ıslahı halen devam etmektedir. Bunun yanında
makarnalık buğdayların kalite özelliklerinin iyileştirilmesi çalışmaları da
sürmektedir. Benzer şekilde arpa bitkisinde de yatmaya dayanıklı ve
malt kalitesi yüksek çeşitlerin ıslahı devam etmektedir.

Yörenin iklim özelliklerine bağlı olarak altı Yemeklik Tane Baklagil
cinsinin hepsi (börülce, bakla, nohut, mercimek, fasulye ve bezelye) ile
ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Ülkemiz için oldukça önemli baklagil
cinsleri olan nohut ve mercimek yanında sahil şeridine adapte olmuş
börülce ile ilgili adaptasyon, gübre istekleri ve hastalıklara (özellikle
antraknoz) dayanıklı genotip seçimi ile, yine hastalıklara dayanıklılığı
artıracak kültürel uygulamaları (ekim zamanı, ekim sıklığı vs.)
saptamak yönünde araştırmalar yapılmıştır. Nohut, bakla, mercimek ve
bezelyede kışlık ekim olanakları araştırılmıştır. Fasulye çeşitlerinin yöre
koşullarına adaptasyonu ve tohum zararlıları üzerinde de çalışılmıştır.
Ülkemiz kuru fasulye gen kaynaklarının karakterizasyonlarına katkı
sağlanmıştır.

Bölümümüzde yaklaşık 30 yıldan beri Endüstri bitkileriyle ilgili çeşitli
araştırma faaliyetleri yapılmış ve halen de değişik içerikli çalışmalara devam
edilmektedir. Bunların başlıcaları şunlardır;
A.)Nişasta ve Şeker Bitkileriyle ilgili çalışmalar: Öncelikle patateste çeşit
ve tarım teknikleriyle (dikim zamanı, gübreleme, sulama, tohumluk yumru
iriliği, tohumluk yumru kalitesi, karışık ekim sistemlerinde yer alması vb) ilgili
çalışmalar yapılmış ve yöreye uygun önerilerde bulunulmuştur. Diğer taraftan
yörenin tohumluk patates üretim potansiyeli irdelenmiş ve Artova, Çamlıbel,
Yıldızeli havzasında tohumluk patates üretilebileceği ortaya konmuştur.
Patatesle ilgili çeşit geliştirme çalışmaları yapılmış, Başçiftlik Beyazı patates
çeşidi, Türkiye’nin ilk beyaz iç renkli patates çeşidi olarak tescil ettirilerek, Türk
tarımına kazandırılmıştır. Patateste çeşit geliştirme ile ilgili çalışmalara
TÜBİTAK ve Tokat İl Özel İdaresi destekleriyle devam edilmektedir.
Şeker pancarıyla ilgili, çeşit, yükselti ve hasat zamanlarının verim ve
şeker kalitesine etkileri içerikli çalışmalar yapılmı, ayrıca silolama süresi ve
silolamanın neden olduğu kayıpları konu alan araştırmalar da yürütülmüştür.

B.) Tıbbi Aromatik Bitkilerle ilgili çalışmalar: Bu bitkilerle ilgili çalışmalar da
yaklaşık 25 yıldan beri çeşitli düzeylerde yürütülmektedir. Bu grupta başta
haşhaş olmak üzere, çemen, çörekotu, kişniş, rezene, nane, kekik, adaçayı,
oğulotu ve reyhanla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgularda
yörede bu bitkilerle ilgili tarımsal faaliyetlerin yapılabileceği ve ürün deseni
içerisinde yer alabileceği ortaya konmuştur. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili
TÜBİTAK destekli projeler tamamlanmıştır. Yeni bir bitki olarak Goji beri
yetiştiriciliğinin Tokat’ta yapılabileceği bulguları elde edilmiştir.

C.) Yağlı Tohumlu Bitkilerle ilgili çalışmalar: Yağ bitkilerinden başta
ayçiçeği olmak üzere, Aspir, kolza ve ketenle ilgili çalışmalar yapılmış ve
halen yapılmaktadır. Yağlık ayçiçeğinde gübreleme, çeşit, sulama, tohumluk
kaplama, Çerezlik ayçiçeği çalışmaları yapılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Aspir
adaptasyonu, sıklık ve çeşit çalışmaları yapılmıştır.
Kolzada (kanola)
adaptasyon ve ketende ise adaptasyonun yanı sıra tarım teknikleriyle (ekim
sıklığı, tohumluk miktarı) çalışmalar yapılmıştır. Yağ bitkilerinden soya ile ilgili
çeşit adaptasyon çalışmaları yapılmış ve halen de bu çalışmalara devam
edilmektedir.
D.) Keyf Bitkilerinden tütünle ilgili çalışmalar bölümümüzde yapılmıştır.
Tütünde gübreleme, yarı oriental tütün yetiştiriciliği, tütünde çeşit ıslahı,
kurutma ve hasat teknikleriyle ilgili çalışmalar yapılmış ve halen de benzeri
çalışmalara devam edilmektedir.

Bölümümüzde yaklaşık 25 yıldan beri Çayır-Mera ve Yem Bitkileriyle ilgili
çeşitli araştırma faaliyetleri yapılmış ve halen de değişik içerikli çalışmalara
devam edilmektedir. Mera ıslahı çalışmalarına katkı sağlanmış, Yonca, Fiğ ve
Mürdümük gibi baklagil yem bitkileriyle ilgili çalışmalar yapılmış, Mürdümük
çeşitleri geliştirilmiştir. Ayrıca silajlık mısır ve silaj yapımıyla ilgili çalışmalar da
yürütülmüştür.

PROF. DR. GÜNGÖR YILMAZ (BÖLÜM BAŞKANI)

Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve
alanında çalışmalar yapmaktadır.

gungor.yilmaz@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2118

Islahı

PROF. DR. MEHMET ALİ SAKİN

Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı alanında
çalışmalar yapmaktadır.
mehmetali.sakin@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2123

PROF. DR. CEVDET AKDAĞ

Yemeklik Tane Baklagiller alanında
çalışmalaryapmaktadır.
cevdet.akdag@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2166

PROF. DR. NEJDET KANDEMİR

Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı ile Moleküler
Islah Teknikleri alanında çalışmalar
yapmaktadır.
nejdet.kandemir@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2129

PROF. DR. FAHRİ SÖNMEZ

Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı alanında
çalışmalar yapmaktadır.
fahri.sonmez@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2122

DR. ÖĞR. ÜYESI YASIN BEDRETTIN KARAN
(BÖLÜM BAŞKANI YRD.)

Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı ile
doku kültürü uygulamaları alanında
çalışmalar yapmaktadır.
yasinb.karan@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2121

DR. ÖĞR. ÜYESI AHMET KINAY
(BÖLÜM BAŞKANI YRD.)

Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
alanında çalışmalar yapmaktadır.
ahmet.kinay@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2117

ÖĞR. GÖR. DR. SHIVA SADIGHFARD

Çayır Mera ve yem bitkileri alanında
çalışmalar yapmaktadır.
Shiva.sadighfard@gop.edu.tr
0356 252 16 16 -2274

ARŞ. GÖR. İBARHİM SAYGILI

ibrahim.saygili@gop.edu.tr

ARŞ. GÖR. MAHİR ÖZKURT

mahir.ozkurt@gop.edu.tr

ARŞ. GÖR. İSMAIL NANELI

ismail.naneli@gop.edu.tr

ARŞ. GÖR. KÜBRA ÖZDEMİR DİRİK

kubra.ozdemir@gop.edu.tr

ARŞ. GÖR. ŞAZİYE DÖKÜLEN

saziye.dokulen@gop.edu.tr

Bölümümüzde Derslik ve uygulama laboratuvarlarına
ilaveten1 adet Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarı, 1
adet Doku Kültürü Laboratuvarı, 1 adet Yem Bitkileri
Analiz Laboratuarı, 1 adet Tahıl Analiz Laboratuarı, 1 adet
Endüstri Bitkileri Analiz Laboratuvarı, 5 adet Kontrollü ve
yarı kontrollü Bitki Yetiştirme serası, tül seralar ve kuraklık
çalışmaları için kapalı mekan ile soğuk hava depoları
bulunmaktadır.
Ayrıca
denemelerin
ve
öğrenci
uygulamalarının yapıldığı yaklaşık 50 dekar arazi
Araştırma
ve
Uygulama
Merkezi
bünyesinde
bulunmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü mezunları çok geniş alanlarda iş
imkanı bulabilmektedir. Her şeyden önce Türkiye’de tarım
yapılan toprakların %80’inde Tarla Bitkileri yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Buradan hareketle;

Kamu ve Özel Sektörde kendine yer bulabildiği gibi kendi kişisel
girişimci gücüyle de çok üretken bir mühendis olma şansı
bulunmaktadır.
- Kamuda başta Tarım Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı, TİGEM, TAGEM,
BÜGEM gibi kuruluşlar ile, Tarım Kredi Kooperatifleri, Pankobirlik,
Çaykur, Tariş vb kuruluşlarda Ziraat Mühendisi olarak çalışabilir,
Üniversitelerde akademisyen olabilir. Gümrükler veya yurt dışı Tarım
Ateşeliklerinde,
- Özel Sektörde Tohumluk Üretimi ve Tohumculuk Endüstrisi Sektörü:
Türkiye’de 2018 yılı itibariyle 700’ün üstün tohumculuk sektöründe
faaliyet gösteren işletme bulunmaktadır.
- Çeşit ıslahı ve yeni çeşitler geliştirmeye yönelik ıslahçı kuruluşlarda
- Tıbbi Aromatik Bitkiler üretimi ve drog hazırlama sektöründe,
- Yeşil Alan Tesisi oluşturma, çim saha çimlendirme ve bakımı alanlarında
- Tarıma dayalı sanayi tesislerinde (Pamuk, Patates, Şeker pancarı, Unlu
Mamuller, Bakliyat ve Baharat sektöründe, Bitkisel Yemeklik Sıvı Yağ
fabrikaları veya Çerezlik Ayçiçeği başta olmak üzere çerez sektöründe,

- Yem sanayi, yem bitkileri üretimi, küspe, silaj vb kaba ve kesif yem
sektöründe,
- Tütün ve sigara sanayinde,
-Tarım İlaçları, Gübre, Tohum, Yem gibi bayilik gerektiren alanlarda,
Ziraat Mühendisi olarak bayilik belgesi alarak çalışma haklarına
sahiptirler.
- Yenilenebilir enerji kaynaklarından, biyodizel ve biyoetanol
tesislerinde,
- Lisanslı depoculuk ve tarım ürünlerinin depolanmasına yönelik
firmalarda,
- Toprak analizi ve Arazi toplulaştırma faaliyeti yapan özel işletmelerde,
- Tarım ürünleri ithalatı-ihracatı-ticareti yapan ulusal veya uluslarası
firmalarda,
- Doku kültürü veya biyoteknolojik çalışmalar yapan merkezlerde,
- Sulama ve Makine ekipmanları ticaretinde,
- Pek çok ana ürün veya piyasanın talep ettiği tarla ürünlerini kendi
işletmelerinde en verimli bir şekilde üretebilme donanımına sahip
olmaktadırlar.

