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Bu çalışma Tıbbi Aromatik Bitkiler programı mezunlarının genel olarak
çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.

Bu bilgiler iş arayışınıza destek olmayı, sizlere yol göstermeyi ve
yapacağınız araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve destek için Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu bilgiler belirli bir sektörü, alanı, kurumu, şirketi veya
akademik kurumu tavsiye niteliğinde değildir. Olası iş fırsatları,
sektörler, iş alanları, kurumlar, şirketler ve akademik kurumlar
burada yazanlarla sınırlı değildir. Burada yazılı olanların
haricinde de fırsatlar olabilir.

Tıbbi Aromatik Bitkiler
Gıda, ilaç, kozmetik ve boya
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 alarak temel
bilgi ve pratiğe sahip olan
yardımcı
teknik
personeli
yetiştirmektir.

Organik tarım yüksek girdi
kullanımına dayalı endüstriyel
tarımın insan sağlığı, ekonomi ve
çevre açısından ortaya çıkardığı
olumsuz sonuçların karşısında
natif olarak ortaya çıkmış bir
tarım sistemidir. Çevrenin, doğal
kaynakların
korunması
ve
bozulan
ekolojik
dengenin
yeniden tesisi, sürdürülebilir
tarım, toprağın yaşatılması, flora
ve faunanın korunması biyolojik
çeşitliliğin devamı ve kimyasal
kirlilik ile zehirli kalıntının da
sonlandırılması temel amaç
olmuştur. 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
kalite
kontrolleri,
kullanım
alanları ve etiği konusunda
bilgileri disiplinler arası ve
akademik bir anlayış içerisinde
alarak temel bilgi ve pratiğe sahip
olan yardımcı teknik personeli
yetiştirmektir.

OLASI SEKTÖRLER
Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden
firmalar

Aktarlar
Tohum, gübre ve ilaç bayilerinde
Güzellik salonları

Bitkisel ilaç üreten laboratuarlar

Kimyasal laboratuvarlar
Bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler

Tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği yada
toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan
sektörler
Tıbbi bitki drogları üreten ve satışı
yapan işyerleri

Aromaterapi merkezleri

Gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel
ürünlerin kontrolleri

Parfümeri ve kozmetik sanayi
Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı
bünyesindeki ilgili kuruluşlar

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer
alan
herbaryum
ve
bitki
laboratuarlarında

DİKEY GEÇİŞ İLE GEÇEBİLECEĞİ BÖLÜMLER
Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Kimya

Bahçe Bitkileri Üretimi
ve Pazarlaması

Bitkisel Üretim
ve Teknolojileri

Tarla Bitkileri

İŞ ARAMA PORTALLARI
Kariyer.net: http://www.kariyer.net/website/index.aspx
Yenibiriş: http://www.yenibiris.com/
Secret CV: http://www.secretcv.com/
Careerjet: http://www.careerjet.com.tr/
Devlet Kurumları: http://www.ab-ilan.com/, http://www.memurlar.net/
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