
ÇOMU Tıp Fakültesi 2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı 

Seçmeli Ders Formu 

 
BÖLÜM I. DERS İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Fakülte/ Enstitü 
Ziraat 

Anabilim Dalı 

( veya Bölüm) 

Tarımsal Biyoteknoloji 

 
Sorumlu Öğretim Üyesi* 

Ünvan, Ad, Soyad : Prof. Dr. İskender TİRYAKİ 

E- posta adresi : tiryaki46@yahoo.com/itiryaki@comu.edu.tr 

Telefon no :1266/05335461672 

 
Derse Katkısı olacak diğer 

öğretim üyesi/üyeleri (Ünvan, 

Ad, Soyad) 

1. ………………………… 

2. ……………………….. 

3………………….…… 

4……………………….. 

Akademik Yıl 2019/2020 Yarı Yıl  Bahar 

Dersin yer alacağı Dönem 

(Sınıf) 

 

3. Sınıf öğrencileri 

Dersin/Stajın Adı 
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDOs) 

Ön koşul (varsa) 
Yok 

Dersin/Stajın Konu Alanı ** 
Biyoteknoloji 

Dersin/Stajın Amacı 
Öğrencilere tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği ve bu 

uygulamaların ürünleri olan GD bitkilerin elde edilme yöntemleri, buna alternatik 

olabilecek geleneksel bitki ıslah yöntemleri, ülkemiz ve dünydadaki mevcut 

durumları hakkında bilimsel esaslar üzerinden güncel bilgiler aktarmak. 

Öğrenim Hedefi/Eğitim 

yöntemi/ölçme değerlendirme 

Öğrenim Hedefi Öğretim Yöntemi Ölçme Yöntemi 

Geçmişten günümüze bitki ıslahı Yüz yüze Soru-Cevap-Tartışma 

Tarımsal Biyoteknolojinin geçmişi-

mevcut durumu ve geleceği 

Yüz yüze Soru-Cevap-Tartışma 

Genetik Modifikasyonlar Yüz yüze Soru-Cevap-Tartışma 

Bitkilerde Gen Transfer Yöntemleri Yüz yüze Soru-Cevap-Tartışma 

GDOs dünyadaki durumu Yüz yüze Soru-Cevap-Tartışma 

Yasal düzenlemeler Yüz yüze Soru-Cevap-Tartışma 

Kabul edilecek öğrenci sayısı 
En az: 10 En Fazla: 15 

Öğrencinin seçmeli ders süresi 

boyunca görev ve 

sorumlulukları 

Önerilen bilimsel makaleleri okumak ve tartışmalara katılmak 

Dersin yapılacağı yer ve 

saat*** 

Ziraat Fakültesi/Tıp Fakültesi derslikleri 

Öğrenci başarısını 

değerlendirme kriterleri 

Vize (%40) ve Final (%60) sınavlarında geçme kriterlerini yerine getirmek 

 

 

*Her ders için bir sorumlu öğretim üyesi olmalıdır 

**Seçmeli ders konu alanı: 1. Tıp dışı konular 2. Temel bilim alanı, 3. Etik/hukuk, 4. Bilimsel araştırma, 5. Klinik 

ve/veya laboratuar uygulamaları, 6. Klinik, 

***Derslerin Dönem I, Dönem II ve Dönem III öğrencileri için Çarşamba günleri öğleden sonra 2 saat verilmesi 

planlanmaktadır. 



BÖLÜM 2. DERS İLE İLGİLİ DETAYLAR 

Dersin açılmasını neden öneriyorsunuz? Belirtiniz. 

Bitki ıslahı amacıyla yapılan modern biyoteknolojik uygulamaların en önemli çıktılarından biri olan 

genetiği değiştirilmiş bitkiler ya da daha genel bir ifade ile Genetiği Değiştirilmiş Organizmlar (GDO) 

hakkında basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada, genelde konu uzmanı olmayan medyatik kişiler 

tarafından tek yönlü olarak yapılan bilgi aktarımı konunun gerçek anlamda ele alınmasını 

güçleştirmektedir. Yanlış edinilen fikirlerin doğru bilgilerle değiştirilmesi ya da güncellenmesi ise oldukça 

güç gözükmektedir. Bu nedenle Tıp fakültesi öğrencilerinin konu hakkında bilimsel gerçekler temelinde 

doğru kaynaklardan konuyu kavramaları toplumun bilinçlenmesine çok önemli katkılar sunacaktır. 
Belirtmek istediğiniz diğer hususlar 

Konu ile ilgili olarak genelde konu uzmanı olmayan medyatik kişilerin çok farklı alanlarda uzmanlaşmış 

doktorlar (MD) olduğu ve kamuoyuna çok yanlış bilgiler aktardıklarını üzülerek görmekteyim. Bitkilere 

gen transferi uygulamaları ile bitki moleküler genetiği uygulamalarında tecrübeli bir akademisyen olarak 

özellikle Tıp fakültesi öğrencilerinin konu hakkındaki doğru şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak 

amacıyla üzerime düşen akademik sorumluluğun bir gereği olarak önerdiğim bu dersin açılması yerinde 

olacaktır. 

 


