
 Kuramsal-Olgusal 

 TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında 

kullanır. 

 TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. 

 TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi 

yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır. 

 TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık 

becerisi kazanır. 

 TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri 

takip ederek kendini geliştirir. 

 TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 

 TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır. 

 TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir. 

 TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve 

özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve 
işbirliği geliştirme becerisine sahip olur. 

 

BECERİLER 
 

:: Bilişsel-Uygulamalı 

 TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında 

kullanır. 

 TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. 

 TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi 

yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır. 

 TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık 

becerisi kazanır. 

 TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri 

takip ederek kendini geliştirir. 

 TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 

 TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır. 

 TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir. 

 TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve 

özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve 

işbirliği geliştirme becerisine sahip olur. 

 

YETKİNLİKLER 
 

:: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 

 TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında 

kullanır. 

 TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. 

 TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi 

yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır. 

 TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık 

becerisi kazanır. 

 TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri 

takip ederek kendini geliştirir. 



 TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 

 TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır. 

 TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir. 

 TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve 

özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve 
işbirliği geliştirme becerisine sahip olur. 

:: Öğrenme Yetkinliği 

 TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında 

kullanır. 

 TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. 

 TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi 

yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır. 

 TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık 

becerisi kazanır. 

 TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri 

takip ederek kendini geliştirir. 

 TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 

 TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır. 

 TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir. 

 TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve 

özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve 
işbirliği geliştirme becerisine sahip olur. 

:: İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

 TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında 

kullanır. 

 TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. 

 TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi 

yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır. 

 TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık 

becerisi kazanır. 

 TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri 

takip ederek kendini geliştirir. 

 TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 

 TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır. 

 TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir. 

 TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve 

özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve 
işbirliği geliştirme becerisine sahip olur. 

:: Alana Özgü Yetkinlik 

 TYYC-1 - Genel mühendislik ve biyoteknoloji alanları ile ilgili bilgileri ziraat mühendisliği alanlarında 

kullanır. 

 TYYC-2 - Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nün çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri 

tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur. 

 TYYC-3 - Bir problemin çözümü sürecinde; hipotez oluşturabilme, bir deneme planlayabilme, denemeyi 

yürütebilme ve buradan elde edeceği bulguları yorumlayabilme becerisi kazanır. 

 TYYC-4 - Bir problemin çözümünde veya hedeflenen bir konuda bağımsız karar verebilme ve yaratıcılık 

becerisi kazanır. 



 TYYC-5 - Mesleki gelişmede sürekliliğin ve yaşam boyu öğrenimin önemini benimser ve yeni bilgileri 

takip ederek kendini geliştirir. 

 TYYC-6 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 

 TYYC-7 - Mesleki ahlaka ve evrensel etik değerlerine bağlıdır. 

 TYYC-8 - Yetkin olduğu alanlarda fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade ederek iletişim kurabilir. 

 TYYC-9 - Özellikle tarımsal biyoteknoloji alanı olmak üzere, tarımın farklı alanlarında kalite, verimlilik ve 

sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma 
becerisine sahip olur. 

 TYYC-10 - Mesleki alanda öğrendiği teorik bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma ve 

özel sektör kurumlarında uygulamaya aktarabilme, çalıştığı kurum ile diğer kurumlar arasında iletişim ve 
işbirliği geliştirme becerisine sahip olur. 

 


