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ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ 

DERS İÇERİKLERİ 

Fizik (3+0) 3 

Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton'un hareket yasaları, 

sürtünme kuvveti, düzgün dairesel hareketin dinamiği, evrensel kütle çekimi yasası, is ve enerji, 

enerjinin korunumu, lineer momentumun korunumu, çarpışmalar, katı cismin statik dengesi, katı 

cismim bir eksen etrafında dönmesi, dönme hareketi, açısal momentum ve açısal hız, açısal 

momentumun korunumu, sıcaklık, ısı ve termodinamiğin yasaları, gazların kinetik teorisi. 

Kimya (3+0) 3 

Maddenin özellikleri, SI birimleri, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge, atomun özellikleri, 

kimyasal bağlar ve teorileri, mol kavramı, stokiyometri, indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri, 

gazlar, katılar, sıvılar, kinetik kuram, kimyasal denge, asitler ve bazlar, çözeltiler ve fiziksel 

özellikleri. 

Matematik (3+0) 3 

Kümeler, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar, tümevarım.fonksiyonlar: bire-bir 

ve örten fonksiyonlar, artan ve azalan fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, tam değer fonksiyonu, 

bileşke fonksiyonu, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve ters 

trigonometrik fonksiyonlar. limit ve süreklilik: fonksiyonların limitleri, sürekli fonksiyonlar ve 

özellikleri. türev: türev tanımı ve temel özellikleri, yüksek mertebeden türevler. 

Botanik I (3+0) 3 

Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (hücre bilimi), Hücre organelleri, Nukleus, 

Kromozomlar, Ergastik maddeler, Hücre çeperi, kimyasal yapısı ve farklılaşması, Geçitler, 

Plasmodesma, Hücre şekli ve büyüklüğü, Hücre bölünmesi, Histoloji (doku bilimi), Hücre arası 

boşlukları, Dokuların sınıflandırılması, Meristemler, Sürekli doku, Koruyucu doku, Periderm, 

Parankima, Destek doku, İletim dokusu, Salgı doku, Organografi (organ bilimi), Kök, Gövde, 

Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum. 

İklim Bilgisi (2+0) 2 

Tarımsal meteorolojinin amacı ve konusu; Atmosferin yapısı, atmosfer kirlilikleri ve kültür 

bitkilerine zararları, Tarımsal meteoroloji istasyonlarının özellikleri, agrometeorolojik gözlemler ve 

fenoloji gözlemleri, Tarımsal meteoroloji-Ekonomi ilişkisi Radyasyon ve özellikleri, radyasyon 

yasaları, radyasyon bilançosu, Başlıca meteorolojik parametrelerin bitki ve hayvanlar ile ürün 

verimleri üzerine etkisi, Bitki hastalık ve zararlıları ile meteorolojik parametreler arasındaki ilişkiler, 

Evapotranspirasyon ve ölçme yöntemleri Yaprak yüzeyi, yaprak indisi ve agronomik önemi; 

Agrometeorolojik tahminler, Tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve 

mücadele yöntemleri, Işığın biyolojik etkileri, Uzaktan algılama ve agronomik önemi, Sera ve 

hayvan barınaklarının iklimi. 

Zooloji  (3+0) 3 

Canlıların Fiziksel ve Kimyasal Yapısı, Prokaryot ve Ökaryot Hücreler, Hücre Zarı ve Madde 

Alışverişi, Hücre İçi,  DNA’nın Yapısı ve Kendini Eşlemesi: Replikasyon, Transkripsiyon ve 
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Translasyon, Hücresel Üreme, Hayvanlarda Gelişme, Dokular, Hayvanların Sınıflandırılması ve 

Nomenclature, Organ Sistemleri ve İşlevleri 

Türk Dili I (2+0) 2 

Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil-kültür ilişkisi, Türk 

Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü 

durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin 

uygulanması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 

İstatistik (3+0) 3 

Temel Kavramlar, Deskriptif İstatistik (Frekans tabloları, Şekiller ve grafikler), Yer ve Dağılış 

Ölçüleri, İhtimaller, Populasyon Dağılışları, Örnekleme Planları ve Örnek Dağılışları, Güven 

Sınırları, Hipotez Testleri, Nom-Parametrik Testler, Regresyon ve Korelasyon. 

Genetik (3+0) 3 

Giriş, Mendel Genetiği ve monohibrit kalıtım, kalıtımın sitolojik temelleri, dihibrit kalıtım, uyun 

derecesi ve ihtimal kuralları, gen bağlılığı (linkage), parça değiş tokuşu (crossing-over) ve 

kromozom haritaları, çoklu alleller, pseudoalleller ve kan gruplarının kalıtımı, poligenik kalıtım, 

kantitatif kalıtım, istatistik kavram ve araçlar, cinsiyetin belirlenmesi, cinsiyete bağlı kalıtım, 

kromozomal sapmalar, popülasyon genetiği, genetik materyalin tanımlanması, protein sentezi,. 

genetik şifre, genlerin moleküler yapısı, gen faaliyetlerinin ayarlanması, çekirdek dışı kalıtım, 

sitoplazmik kalıtım, genetik mühendisliği. 

Genel Ekonomi (3+0) 3 

Ekonominin tanımı ve konusu, ekonomideki temel kavramlar, ihtiyaç ve özellikleri, mal ve hizmet, 

fayda, üretim faktörleri, gelir, tasarruf, yatırım, ekonomik sistemler, talep, arz ve piyasa, tüketici 

dengesi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasası, milli gelir, 

istihdam ve çeşitleri ve para ve fonksiyonları. 

Toprak Bilgisi (2+2) 3 

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; mekanik ve kimyasal 

ayrışma olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral 

toprakların bazı önemli fiziksel özellikleri; mineral topraklarda bitki besin maddelerinin arzı ve 

kullanılabilirliği; toprak kolloidlerinin doğası ve pratik önemi; toprak reaksiyonu; toprak suyu; mineral 

toprakların organik maddesi; toprak havası; toprak sıcaklığı; organik topraklar. 

Biyokimya (3+0) 3 

Canlılarda hücresel elemanların yapıları, işlevleri ve biyomoleküler düzeyde incelenmesi, 

Moleküllerin konformasyon, stereoizomerizm, enatiomerizm gibi formlarının kavratılması. 

Biyolojik materyallerin kimyası: su, pH ve asit-baz kavramı. Enzimlerin tanımı, ünite tarifleri 

sınıflandırılmaları, çalışma prensipleri. Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin genel yapıları, 

sınıflandırılmaları, ilgili metabolik yollar ve siklüsler, sentez reaksiyonları ve yıkımları. Vücutta 

birçok reaksiyonda kofaktör ve koenzim olarak görev alan vitamin ve elementlerin önemi, diyetle 

alınmaları, emilmeleri, kaynakları, ihtiyaç düzeyleri ve eksiklik semptomları. 
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Botanik II (3+0) 3 

Bitkilerde sistemler, organlar, dokular ve hücrelerin tanıtılması, organizasyonları, işlevleri, hayvan 

hücrelerinden ayrılan yönleri, hücre kuramı, doku bilimi, organların yapısı, çiçeklerin tozlanma ve 

döllenme biyolojisi, sistematiğin tarihi, evrimin ilkeleri ile familyalarına göre bitkilerin 

sınıflandırılması, embriyonik ve yabani bitkilerin genel özellikleri anlatılacaktır.  

Türk Dili II (2+0) 2 

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri 

(doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel 

özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı 

konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan 

düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma 

türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram 

v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj 

yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak 

katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar 

ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 

 Tarımsal Ekoloji (3+0) 3 

Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji akımı, 

biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, hayvan ve bitki 

kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliği 

ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler. Hava, su, katı atık, doğal kaynaklar gibi çevre ile ilgili 

konular işlenir. Atmosferik kirlilikler, pestisitler, gübreler, atıklar gibi her türlü kirleticiler ekolojinin 

konusudur. 

Tarım Ekonomisi (3+0) 3 

Tarım Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı, Tarımsal Faaliyet ve Özellikleri, Tarımın Türkiye 

Ekonomisindeki Yeri, Tarımsal Üretim Faktörleri, Tarım Arazilerinin Sınıflandırılması, Tarım 

Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı, Tarımda İş Bölümü ve İş Verimliliği, Tarım İşçisi ve 

Sınıflandırılması, Tarımda Ücret ve Sınıflandırılması, Tarım Ekonomisinde Bazı Temel Kavramlar, 

Fiziksel İlişkiler (Girdi Çıktı, Ürün İlişkisi), Üretimle İlgili Masraf ve Gelir Kavramları, Üretimle 

İlgili Kararların Alınmasında Ekonomik İlkelerin Uygulanması, Tarımsal İşletmecilik Kavramı Ve 

Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması(Büyüklük, Hukuki ve Faaliyet Alanına göre), Tarım 

İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri, Tarım İşletmelerinde Sermaye Yapısı 

ve Yıllık Faaliyet Sonuçlarının Analizi (Gayri Safi Hasıla, İşletme Masrafları, Saf Hasıla, Tarımsal 

Gelir, Gayri Safi Üretim Değeri ve Brüt Kar). 

Mikrobiyoloji (1+2) 2 

Genel Mikrobiyolojinin konusu ve bölümleri, mikroorganizmaların sınıflandırması ve 

isimlendirmesi, mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizma grupları, bakteriler, riketsiya ve 

klamidyalar, Ökaryotik mikroorganizmalar, funguslar, algler, protozonlar, virüsler, bakteriyofajlar, 

virüs benzeri enfeksiyon ajanları, mikroorganizmalarda beslenme, üremeye tesir eden çevre 

faktörleri, Beslenme durumuna göre mikroorganizmaların gruplandırması, Anaerop kültür 

metodları, virüslerin üretilmesi, mikroorganizma genetiği, mikroorganizmaların kontrol altına 

alınmaları, Fiziksel yöntemler, Kimyasal Yöntemler, Mikrobiyoloji uygulamalarında laboratuar 
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ekipmanları ve tanıtımı, mikroskop ve kullanımı, mikroorganizmaların boyutlarının  ölçülmesi, 

besiyerlerin hazırlanması, PH’ının ölçülmesi, sterilizasyonu, muhafazası, çevrede bulunan 

mikroorganizmaların izolasyonu, saf kültür elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi, 

mikroorganizma sayım metodları, maya ve küflerin incelenmesi. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama (3+0) 3 

Kültür tekniğe giriş; Kırsal yerleşme ve işletme yerinin planlanması; Tarımsal yapılarda çevre 

koşulları; Tarımsal işletme yapıları ve planlama ilkeleri Sulamanın önemi ve gerekliliği; Su-Verim 

İlişkileri; Türkiye’nin toprak ve su kaynakları potansiyeli ve yeterliliği; Toprak-Su-Bitki ilişkileri; 

İnfiltrasyon; Evapotranspirasyon; Etkili yağış; Sulama randımanları; Sulama aralığı ve sulama suyu 

miktarı; Sulama Yöntemleri. 

Fitopatoloji (2+2) 3 

Fitopatolojinin tarihçesi, canlı ve cansız hastalık etmenlerinin bitkilerde neden oldukları belirtiler, 

hastalıkların nedenleri, hastalıkların durumu, epidemiyolojisi, hastalıklardan korunma ve tedavi 

yöntemleri, paraziter hastalık etmenleri hakkında genel bilgi, yabancı otlar ve paraziter yüksek 

bitkiler hakkında genel bir değerlendirme, bitkilerde patojenlere karşı oluşan korunma 

mekanizmaları ve yabancı otlarla mücadelede genel yöntemler. 

Genel Zootekni (2+2) 3 

Tarım, hayvancılığın tarım içerisinde yeri, dünya ve Türkiye’de hayvancılık, hayvancılığın dünya ve 

Türkiye tarım ve ekonomisindeki yeri ve önemi, evrim, evciltme, tür ve ırkların tanımı ve 

oluşumları, hayvancılık terminolojisi, hayvan davranımları, genel ekoloji ve hayvan ekolojisi, 

hayvanlarda büyüme, gelişme ve dokular, üreme fizyolojisi, meme ve laktasyon fizyolojisi, lif 

üretim fizyolojisi, yumurta üretim fizyolojisi. 

Yabancı Dil I (2+0) 2 

Personal pronouns, Verb “to be”, Have/has got, There is/are, Present progressive tense, Adjectives 

Quantity, Simple present tense, Modals, Comparatives and superlatives. 

Tarım Makineleri (2+2) 3 

Tarımda güç kaynakları, içten yanmalı motorlar, motor terminolojisi,  motorların çalışma 

prensipleri, motor yakıtları ve yağlar, motorlarda yakıt sistemleri, motorlarda yağlama ve soğutma 

sistemleri, motorlarda transmisyon sistemleri, toprak işleme alet ve makinaları, ekim-dikim 

makinaları, gübreleme makinaları, tarımsal savaş makinaları, hasat makinaları, balya ve silaj 

makinaları, harman makinaları. 

Entomoloji (2+2) 3 

Tarımsal açıdan önemli olan başlıca hayvan grupları, böceklerin dış ve içyapı sistemleri, böceklerde 

gelişme ve diyapoz, böceklerin sınıflandırılması, tarımsal zararlılara karşı kullanılan genel mücadele 

yöntemleri, Türkiye’deki önemli bitki zararlılarının tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri, 

genel böcek ekolojisi. 

Bahçe Bitkileri (2+2) 3 
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Bahçe bitkilerinin sınıflandırılması, Türkiye'nin bahçe bitkileri yetiştiriciliği yönünden taşıdığı 

değer, bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, bahçe bitkilerinin 

fizyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, meyve, sebze bahçesi ve bağ tesisi, yıllık 

bakım işleri. 

 

Tarla Bitkileri (2+2) 3 

Tarla tarımının konusu ve tarihi gelişimi, tarımın dünyada ve ülkemizdeki yapısı, dünyada ve 

ülkemizde tarımsal üretim, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, ekoloji, tohumluk, tarla tarım 

sistemleri, toprak işleme, nadas, ekim, ekim nöbeti, gübreleme, azot fiksasyonu, sulama, yabancı 

otlar ve mücadelesi, hasat, tarla bitkilerinin ıslahı; tahıl, endüstri bitkileri, yemeklik dane baklagil ve 

yem bitkileri yetiştiriciliği. 

Bitki Fizyolojisi (3+0) 3 

bitkilerde meydana gelen fizyolojik olaylarının oluşması, sürdürülmesi ve sona erdirilmesine ilişkin 

temel sorunları fizik ve kimya prensiplerine göre açiklamak olup, bitki fizyolojisine giriş, su ve 

hücre ilişkisi, suyun alınması ve taşınması, bitkilerde su kaybı, bitki besin elementleri alımı ve 

taşınması, bitkilerde fotosentez ve etkili faktörler, solunum ve etkili faktörler, vejetatif büyüme, 

generatif büyüme, tohum ve meyve oluşum fizyolojisi, bitki hormonları, stres fizyolojisinin 

tanımlanmasını sağlamaktır.  

Gıda Bilimi ve Teknolojisi (2+2) 3 

Gıdaların Bileşimi, Hububat Teknolojisi, Bitkisel Yağ Teknolojisi, Et ve et Ürünleri teknolojisi, Süt 

ve süt Ürünleri teknolojisi, Meyve-Sebze İşleme ve Değerlendirme Tekniği, Fermentasyon 

Teknolojisi, Çay İşleme Tekniği, Şeker teknolojisi. 

Yabancı Dil II (2+0) 2 

Future tense, Future progressive tense, Was/were, Simple past tense, Present Perfect tense, Past 

Perfect Tense, Relative Clauses, Passive voice. 

Böcek Morf. ve Fizyolojisi (2+2) 3 

Böceklerin morfolojik yapıları ve temel fizyolojik özelliklerinin öğretilmesi 

Mikoloji (1+2) 2 

Funguslarda morfoloji, üreme, metabolizma, büyüme, beslenme ve taksonomi. 

Genel Herboloji (1+2) 2 

Yabancı ot biliminin prensiplerinin aktarılması ve yaptıkları zararlar nedeniyle tarımsal üretimde 

önemli bir yer tutan yabancı otların tanıtılması, yabancıtoların biyolojileri, ekolojileri ve mücadele 

yöntemlerinin aktarılması. 

Mesleki Yabancı Dil I (2+0) 2 
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Bitki koruma alanında kullanılan terimler ve konuyla ilgili metinlerin takibi. 

Seçmeli Dersler Grubu-1  (3+0) 3 

Fakülteiçi diğer bölüm/program derslerinden V. ve VI. Yarıyılların her ikisi için toplam 6 KS 

seçilecektir.  

 

Mesleki Seçmeli Dersler-1  (2+0) 2 

Bölüm seçmeli derslerinden VI ve VII. Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir. 

Seçilecek derslerin ders içerikleri, devamda verilmiştir. 

 

Atatürk İlkeleri İnk. Tarihi I (2+0) 2 

Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı 

Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Osmanlı devletinin Parçalanmasına Yol Açan Önemli 

Askeri ve Siyasi Olaylar, Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Esnasında Gizli Paylaşım 

Projeleri ve Savaşı Sona Erdiren Antlaşmalar, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele 

Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, 

Milli Mücadele Dönemi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna 

Çıkışı, Amasya Tamimi ve Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Mustafa Kemal Paşa’nın 

Ankara’ya Gelişi, Son Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Açılması ve Misak-ı Milli’nin İlanı, Büyük 

Millet Meclisi Dönemi, Milli Mücadelede Ayaklanmalar ve Kuvay-ı Milli. 

Böcek Sistematiği (2+2) 3 

Sistematik ve biyolojik bilimler. Zoolojik isimlendirme kuralları. Böceklerin sınıflandırılması. 

Böcek takım ve familyaları. Böceklerin familyalara bağlı olarak tanınması, biyolojik özellikleri, 

bunların ekosistemdeki rolleri, faydalı ve zararlı böcek grupları. 

Bitki Bakteri Hastalıkları (2+2) 3 

Bakterilerde morfoloji, kimyasal yapı, fizyoloji, beslenme ve üreme ile ilgili genel bilgiler. 

Fitopatojen bakterilerin sınıflandırılması. Bitki dokusuna girişi, oluşturdukları hastalık belirtileri ve 

yayılma yolları. Hastalıklı bitki dokularından patojenin izolasyonu, saflaştırılması, klasik ve 

moleküler yöntemler kullanılarak bakterilerin tanılanması. Dünya ve Ülkemiz açısından da çok 

önem arz eden bitki patojeni bakteri türleri ve mücadele yöntemleri. 

Bitki Akarolojisi (1+2) 2 

Akarların Sistematikteki Yeri, Akarların Genel Özellikleri, Acarina Sistematiği, Akarların Yaşama 

Ortamları, Önemli Bitki Zararlısı Akarlar, Biyolojileri, Zararları, Mücadeleleri ve Doğal 

Düşmanları, Akarların Toplanması, Saklanması ve Preparatlarının Yapılması. 

Zirai Mücadele Yöntemleri ve Tarım İlaçları (2+0) 2 

Bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlarla savaş yöntemleri, yasal yöntemler, kültürel 

yöntemler, biyolojik yöntemler, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ilaçlama yöntemleri, 

hastalık, zararlı ve yabancıotlarda kullanılan kimyasal maddelerin sınıflandırılması, dayanıklılığın 

tanımı ve meydana gelişi, dayanıklılık çeşitleri, herbisitlere karşı dayanıklılık. 
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Seçmeli Dersler Grubu-2  (3+0) 3 

Fakülteiçi diğer bölüm/program derslerinden V. ve VI. Yarıyılların her ikisi için toplam 6 KS 

seçilecektir.  

 

Mesleki Seçmeli Dersler-2  (2+0) 2 

Bölüm seçmeli derslerinden VI ve VII. Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir. 

Seçilecek derslerin ders içerikleri, devamda verilmiştir. 

 

Atatürk İlkelerı İnk. Tarihi II (2+0) 2 

Kuva-yı Milli, İtilaf Devletlerinin Türkiye’yi Paylaşım Projeleri, I. İnönü Savaşı, II. İnönü Savaşı, 

Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Türk İnkılabı, Anayasa Hareketleri, Milli Mücadele Sonrası 

Siyasi Partiler, Çok Partili Döneme Geçiş, Rejime Karşı Yapılan Tepkiler, Hukuk Alanında 

İnkılaplar, Eğitim Alanında İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Atatürk Dönemi Dış 

Politika, 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Atatürk’ün 

Ekonomi Politikası, 1930-1938 Dönemi Genel Durum. 

Tarla Bitkileri ve Sebze Zararlıları (1+2) 2 

Tahıl, sebze, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı olan türlerin morfolojileri, biyolojileri, zarar 

şekilleri, mücadele yöntemleri ve kullanılan ilaçlar. 

Bitki Fungal Hastalıkları (1+2) 2 

Sebze Hastalıkları, Hububat Hastalıkları, Endüstri Bitkileri Hastalıkları, Meyve Hastalıkları, 

Turunçgil Hastalıkları, Bağ Hastalıkları. 

Depolanmış Ürün Hastalik ve Zararlıları (2+0) 2 

Ülkemizde depolanmış ürünlerde zarar yapan türler, bu türlerin biyolojileri, zarar şekilleri, bunlarla 

mücadele yöntemleri, kullanılacak ilaç ve preparatların uygulanma dönemleri ve dozları 

Bitki Koruma Kliniği (0+2) 1 

Gelen numunelerin hazırlanması, teşhisi, ekim yöntemi, üretim yöntemi, dayanıklılık tespiti, reçete 

yazma tekniği  

Sosyal Kültürel İçerikli Seçmeli Dersler-1  (3+0) 3 

 
Sosyal, Kültürel veya Sanatsal içerikli derslerden, VII. ve VIII. Yarıyılların her birisi için en az 3 KS 

seçilmelidir. 

 

Mesleki Seçmeli Dersler-3 (3+0) 3 

 
Bölüm seçmeli derslerinden VII ve VIII. Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir. 

 

Staj    (0+0) 0 
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Ziraat fakültesi öğrencileri VI. Yarıyılın sonunda, VII. yarıyıl başlamadan once, staj yönergesinde 

belirtilen iş günü kadar staj yapmak ve başarılı olmak zorundadır.  

 

Mezuniyet Çalışması (0+2) 0 (Yıllık) 

 

Öğrenciler, VII ve VIII. Yarıyılların her ikisini kapsayacak şekilde, danışman öğretim üyeleri eşliğinde 

bölümle ilgili, mezuniyet çalışması yapmak ve başarılı olmak zorundadır.  

 

Meyve ve Bağ Zararlıları (1+2) 2 

Meyve, bağ ve bazı süs bitkilerinde zararlı olan türlerin morfolojileri, biyolojileri zarar şekilleri, 

mücadele yöntemleri ve kullanılan ilaçlar.  

Bitki koruma Makinaları (2+0) 2 

Bitkisel ürünleri hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı korumak amacıyla kimyasal tarım 

ilaçlarının (pestisitlerin) uygulanmasında kullanılan makinaların tanıtımı, teknik özellikleri ve 

tasarımları ile işletme, seçim, ayar ve bakım konularında gerekli olan bilgilerin verilmesi. İlaçlama 

mahlulü ve ilaçların makina ile ilişkilendirilmesi ve uygulamaların mekanizasyonu. 

Mesleki Uygulama (0+2) 1 

Dersin amacı; bu programda eğitim gören öğrencilere Arazi Uygulamaları, Laboratuar Teknikleri ve 

Denemeler ile ilgili teorik bilgiler vermek ve pratik yapmalarını sağlanmaktır. 

Sosyal Kültürel İçerikli Seçmeli Dersler-2  (3+0) 3 

 
Sosyal, Kültürel veya Sanatsal içerikli derslerden, VII. ve VIII. Yarıyılların her birisi için en az 3 KS 

seçilmelidir. 

 

Mesleki Seçmeli Dersler-4 (3+0) 3 

 
Bölüm seçmeli derslerinden VII ve VIII. Yarıyılların her ikisi için toplam 12 KS seçilecektir. 

 

Bitki Nematolojisi (2+0) 2 

Nematodların taksonomisi, nematodların teşhisinde kullanılan genel karakterler, nematodların 

morfoloji ve fizyolojileri, nematodlar ve diğer toprak mikroorganizmaları arasındaki ilişkiler, 

Türkiye’deki önemli nematod türlerinin biyolojileri, konukçuları ve mücadele yöntemleri 

Park ve süs Bitkileri Zararlıları (2+0) 2 

Park ve Süs Bitkileri Zararlılarından ekonomik öneme sahip zararlıların tanımları, biyolojileri, 

zararları ve mücadeleleri verilmektedir. 

Kentsel Entomoloji (2+0) 2 

Halk sağlığı açısından önemli olan zararlıların tanımları, biyolojileri, zararları ve mücadeleleri 

verilmektedir. 
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Bitki Patojen Epidemiyolojisi (2+0) 2 

Bitki hastalık etmenlerinin epidemi yapmasında rol oynayan faktörler, epidemilerin çeşitleri, 

gelişimi ve epidemik hesaplamalar, epidemilerle mücadele 

Bitki Hastalıkları Savaş Yöntemleri Ve İlaçlar (2+0) 2 

Bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve 

entegre mücadele yöntemleri ile Türkiye’de tarımsal hastalıklara karşı önerilen ilaçlar ve dozları. 

Alternatif Herboloji (2+0) 2 

Yabancı otların alternatif olarak kullanım imkanları konusunda genel bilgilendirmeler yapmaktır 

Çiftlik ve Evcil Hayv. Zararl. (2+0) 2 

Ülkemizdeki çiftlik ve evcil hayvanlarda zarar yapan önemli ektoparazit kene ve böcek türleri, 

biyolojileri, zararları ve mücadeleleri. 

Bitki Zarar. Savaş Yönt. ve İlaç. (2+0) 2 

Zararlılarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve 

entegre mücadele yöntemleri, Türkiye’de tarımsal zararlılara karşı önerilen ilaçlar ve dozları. 

Biyolojik Mücadele (2+0) 2 

Biyolojik mücadele nedir?genel tanıtımı, biyolojik mücadelede kullanılan etmenler nelerdir, 

predator, parazit, parazitoid, patojenlerin mücadelede kullanımı. Biyolojik mücadele yöntemleri. 

Biyolojik mücadelede kullanılabilecek etmenlerin belirlenmesi ve salım sonrası yapılacak 

faaliyetler. 

Organik Tarımda Bitki Koruma (2+0) 2 

Organik taarımın tanımı ve bitki korumanın organi tarım içindeki yeri, organik olarak üretilen 

tarımsal ürünlerde zararlı olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, 

fiziksel, biyolojik, biyoteknik, entegre mücadele yöntemleri ile Türkiye’de organik tarımda 

kullanımına izin verilen kimyasal maddeler ve dozları.Organik tarım dışındaki yöntem ve 

sistemlerin kısa tanıtımı.  

İstilâcı yabancı türler ve yeni zararlılar (2+0) 2 

İstilâcı yabancı türün tanımı, etkileri, yeni zararlıları ortaya çıkış sebepleri, stratejiler, karantina ve 

diğer önleyici tedbirler, erken uyarı ve hızlı mücadele, sürvey, farkındalık yaratma, vatandaşlar 

bilimi ve haritalama, mücadelenin sürekliliği ve kontrol altında tutma. 

 

Yabancı Otlarla Mücadele ve Yabancı Ot İlaçları (2+0) 2 

Yabancı otlara karşı alınan kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, 

herbisitlerin uygulanması, bitki bünyesine girişi ve selektif etkileri, herbisitlerin çevreye olan yan 

etkileri, herbisitlere dayanıklılık. Yabancı otların biyolojileri, ekolojik istekleri, ekonomik değerleri, 
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herbisitler ve farklı kültür bitkileri içerisindeki yabancı otlar ve herbisitler. Yöntemlerin detaylı 

olarak tanıtılması. Herbisitlerin sınıflandırılması. Herbisitlerin etki mekanizmalarının incelenmesi, 

bazı önemli kültür bitkilerinde yabancıot mücadelesinin irdelenmesi. 

 

 

Bitki Korumada Sunum ve Yazma Teknikleri (3+0) 3 

Sunum nedir, niye ihtiyaç duyulur, çeşitleri, iyi bir sunumun özellikleri, sunanın özellikleri, bitki 

koruma konularının sunumunda dikkat edilecek özel noktalar. Bitki koruma konusunda sunum 

hazırlama ve sunum yapılmasının tatbiki gösterilmesi. 

Global Değişiklik ve Bitki Koruma (3+0) 3 

Global değişiklik nedir, genel etkileri nelerdir, iklim değişikliğinin sebepleri, iklim değişikliği 

senaryoları, global değişikliğin çevreye ve tarıma, fauna ve floraya etkisi, yeni zararlılar, anahtar 

türlerin değişimi, mücadelenin yöntemlerinde tarım teknikleri ve fenolojiye bağlı değişiklikler, 

mücadele yöntemlerinin etkinliğindeki değişiklikler, yeni bitki koruma stratejileri, kanunî yöntemler 

ve farkındalık yaratma. 

Moleküler Biyoloji (3+0) 3 

DNA ve RNA’nın fiziksel ve kimyasal özellikleri, replikasyonları, proteinlerin moleküler özellikleri 

ve biyosentezi 

Bitki Korumada Araştırma ve Deneme Yöntemleri (3+0) 3 

Bitki koruma çalışmalarında kullanılan deneme yöntemlerinin yapılmış çalışmalar üzerinden tatbikî 

ve teorik olarak öğretilmesi. Makale okuma, makalede yöntemin değerlendirilmesi, yönteme göre 

bulgulardan ve sonuçlardan anlaşılması gerekenler. Bitki korumada tanımlayıcı istatistiklerin, 

varyans analizinin, khi kare yöntemini, korelasyon ve regrasyonun kullanılması. Bitki korumada çok 

kullanılan deneme desenlerinin açıklanması 

Böcek Ekolo. ve Epidemiyolo. (3+0) 3 

Meyve, bağ, tahıl, sebze, yem ve endüstri bitkilerinde ekonomik öneme sahip akarların tanımları, 

biyolojileri, zararları ve mücadeleleri 

Bitki Virüs Hastalıkları (3+0) 3 

Virüslerin özellikleri, sınıflandırılması, replikasyonları, simptomları, taşınma şekilleri, bitki 

metabolizmasına etkileri, önemli virüs hastalıkları ve mücadele yöntemleri 

Bütünleşik mücadele (3+0) 3 

Entegre mücadelenin temel kuram ve kavramlarını kavrayabilme, agroekosistemin elemanlarını 

tanıyabilme, anahtar zararlıların belirlenebilme becerisini kazanma, agroekosistemde mücadeleye 

karar verme becerisini kazanma, ekolojik faktörler ile etmenlerin populasyon düzeyleri arasında 

ilişkiyi yorumlayabilme, Bitki koruma yöntemlerinin uygulanmasında ekolojik faktörlerin etkisini 

değerlendirebilme, Entegre mücadele programlarını tasarlayabilme ve uygulayabilme, Konu ile ilgili 

proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme 
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