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Ege Üniversitesi

Sevgili Öğrencilerimiz;
Hayatı
gerçek
anlamda
şekillendireceğiniz Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesine HOŞGELDİNİZ….
Fakültemiz güçlü ve deneyimli öğretim
üyesi kadrosu ile araştırma, eğitim ve
sosyal aktivite konularında ülkemizin önde
gelen ve örnek Fakültelerinden birisidir.
Üniversite hayatı siz gençler için sadece
eğitim değil aynı zamanda evrensel bir öğrenim sürecidir. Bu süreç
hızla akıp gittiği için her anının çok iyi değerlendirilmesi gerekir.
Sizi geleceğe bağlayan en önemli unsur geçmişte elde ettiğiniz
kazanımlarınızdır. Bunun bilinciyle tüm çabamız sizin hep daha ileri
gidebilmeniz ve her zaman mükemmele ulaşabilmenizdir. Hedefimiz
iş yaşamına geçtiğinizde bilgi, birikim ve sosyal açılardan üst
düzeylere çıkmanızı sağlarken konusunda uzman girişimci,
sorgulayan ve aydın bireyler haline gelmenizdir.
Değerli Öğrencilerimiz, üniversite yaşantınız süresince
karşılaşacağınız herhangi bir sorunda benim ve yardımcılarımın
kapısının sizlere her zaman açık olacağını bilmenizi isterim.
Temel hedefimiz sahip olduğumuz her türlü bilgi ve birikimi sizlere
aktararak donanımlı bir şekilde mezun olmanız ve sürekli
hatırlayacağınız bir üniversite hayatı geçirmenizi sağlamaktır. Hepinizin
sağlıklı ve başarılı bir üniversite hayatı geçirmesini dilerim.
Prof. Dr. F. Akın OLGUN
DEKAN

akin.olgun@ege.edu.tr
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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARİHÇE ve AMAÇ
• 1955 : Kuruluş
• 1955 - 1969  Bornova Tarım Okulu’nda
• 1969dan itibaren  Bugünkü Bina ve Tesislerinde
Ziraat Fakültesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde 20 Mayıs 1955
tarihinde kabul edilen ve 27 Mayıs
1955 tarihli ve 11940 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6595 sayılı
kanunla kurulan Ege Üniversitesi’nin
ilk iki fakültesinden birisidir.
Bornova Tarım Okulu’nun binasında
5 Kasım 1955 tarihinde öğretime
başlayan Ziraat Fakültesi, 1969
yılında bugünkü kendi bina ve
tesislerine taşınmıştır.
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Ege Üniversitesi Senatosu’nun 20 Mayıs 1958 tarihindeki
oturumunda alınan 3 nolu karar ile Ziraat Fakültesi’nde 17 adet
kürsü kurulmuştur. Daha sonra, 1750 sayılı kanunun
37.maddesine uygun olarak kürsüden bölüm sistemine geçilmiş ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun gereği olarak hazırlanıp
18 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe giren Akademik Teşkilat
Yönetmeliği uyarınca anabilim dallarından oluşan bugünkü yapı
ortaya çıkmıştır.
Günümüzde bünyesinde 10 adet bölüm (Bahçe Bitkileri, Bitki
Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi,
Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri,
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni) bulunduran Ziraat
Fakültesi; ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara
bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve pratik
bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları
yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet
üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi
hedef almıştır.
Bu çerçevede; tarımın tüm dallarına yönelik yüksek düzeyde
eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve hizmet faaliyetlerinde
bulunmaktadır. Fakültenin çalışma alanlarını toprak, su, bitkisel
ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların
ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve
tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar
uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.
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YERLEŞİM YERİ, ARAZİ ve BİNA VARLIĞI
Ziraat Fakültesi İzmir il merkezine yaklaşık olarak 10 km
uzaklıktaki Ege Üniversitesi kampüsünde toplam 467 dekarlık bir
alan üzerinde bulunmaktadır.
Kampüsteki 4 ana binasının (A, B ve C Blokları) üçünde
bölümler ve birisinde ise (Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ Bloku)
öğrenci derslikleri yer almaktadır. A, B ve C Bloklarda 3 adet
büyük toplantı salonu, 13 adet küçük toplantı salonu, 30 adet
derslik ve 67 adet laboratuvar mevcuttur. D Blokta ise 13 adet
derslik, 1 adet okuma salonu, 1 adet amfi ve 5 adet bilgisayar
laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca; Tarım Makinaları Müzesi,
Böcek Müzesi, Süt Ürünleri Pilot Tesisi, Tarım Ürünleri İşletmesi
(Konserve-şarap), kümesler, hayvan barınakları, bahçeler, seralar,
tarım arazileri vb. fakültenin diğer bina, tesis ve arazi varlığını
teşkil etmektedir.
Ziraat Fakültesi’nin ayrıca; Menemen İlçesi’nin Ulukent ve
Seyrek köylerinde 4200 dekarlık bir çiftliği ve Mordoğan
İlçesi’nde 380 dekarlık bir üretme istasyonu bulunmaktadır. Adı
geçen çiftlik ve istasyonda bölge tarımına yönelik teknoloji
geliştirici araştırma ve uygulamalar ile tohumluk-damızlıkhammadde için üretimler yapılmakta ve öğrencilerin pratik olarak
mesleki becerilerini geliştirmeleri için elverişli ortamlar
sağlanmaktadır. Menemen’deki çiftlikte ayrıca süt ürünleri,
tarhana ve yaprak gübresi üretimi yapılan tesisler de mevcuttur.
Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyon parselleri ile
zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta, ağırlıklı olarak
nergis, sümbül ve enginar üretimi yapılmaktadır.
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A Blok
•
•
•
•

Tarım Makinaları Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
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B Blok
•
•
•
•
•
•

Dekanlık
İdari Birimler
Bahçe Bitkileri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Fen Bilimleri Enstitüsü
EGE-AGROLAB-Merkez Laboratuvarı
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C Blok
•
•
•
•

Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Zootekni Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
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D Blok
•
•
•
•
•

Dershaneler
Bilgi İşlem Merkezi
Feyzi Önder Konferans Salonu
Öğrenci Kulüp Odaları
Öğrenci İşleri Bürosu
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PERSONEL VARLIĞI
Araştırma, eğitim, yayım ve hizmet faaliyetleri yapan Ziraat
Fakültesi’nde Temmuz 2013 tarihi itibarıyla 101 Profesör, 38
Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 65 Araştırma Görevlisi (33 adet
daimi, 20 adet tahsisli, 12 adet 35.madde) görev yapmaktadır.
Ayrıca, Dekanlık birimleri ile bölümlerde 11 Uzman ve 15
Mühendis çalışmaktadır. Fakültede ayrıca 144 idari personel, 1
sözleşmeli personel (657/4B), 14 adet daimi işçi ve 4 adet geçici
işçi bulunmaktadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Fakültemizde eğitim-öğretim yarıyıl (sömestre) sisteminde
uygulanmaktadır ve süresi 4 yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfı
isteğe bağlı olup, hazırlık sınıfında okumayan öğrenciler 1. sınıfta
her iki dönem yabancı dil dersi görmek zorundadır.
Fakültemizde 10 farklı Lisans Programı’nda;
- Bahçe ve tarla bitkileri üretimi ve ıslahı, hastalıklar-zararlılaryabancı otlar, süt ve süt ürünleri teknolojisi, sulama, drenaj,
toprak ve su muhafazası, toprak-su-bitki ilişkileri, bitki besleme
ve gübreleme, tarım ekonomisi, tarımsal politikalar, tarımsal
yayım, tarım alet ve makinaları, hayvansal üretim ve ıslah vb.
konularda teorik, teknik ve pratik bilgiler kazanmış Ziraat
Mühendislerinin,
- Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını bağlantılı olarak ele
alan, biyolojik temele dayalı arazi kullanımı ve planlama
düşüncesi içinde ekonomik ve estetik ortamlar yaratan, doğakültür ve ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz edebilen, yapısal
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ve bitkisel anlamda düzenleme, yenileme ve bakım hizmetleri
verebilecek Peyzaj Mimarlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Fakültemiz eğitim planları, bölüm programlarına uygun
Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKST) göre düzenlenmiştir.
Öğrencilerimiz mezun olabilmeleri için eğitim programlarından
toplam 240 AKTS ders almak zorundadır. Bölüm eğitim
planlarındaki derslerin % 25’i seçmeli, %60’ı uygulamalıdır.
Farklı bölüm programlarında yan dal ve çift anadal yapma olanağı
da bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında
zorundadır. Stajlarının 10 işgününü
Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 35
programlarının uygun gördüğü özel
kuruluşlarında yaparlar.

45 işgünü staj yapmak
Fakültemizin Menemen
işgününü de kendi eğitim
veya kamu kurum ve

Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren
Fakültemizde, şu anda 2000’nin üzerinde lisans öğrencisi eğitimöğretim görmektedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretim sisteminde
bağıl not değerlendirmesi geçerlidir.
Fakültemizdeki tüm bölümlerde ayrıca Fen Bilimleri
Enstitüsü’ne bağlı olarak lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve
doktora eğitimi de verilmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK AKTİVİTELER
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon
Toplantıları
Her yıl eğitim döneminin ilk ayında gerçekleştirilen
''ORYANTASYON TOPLANTISI'' ile Fakültemize yeni gelen
öğrencilerimizle tanışılmakta, Üniversitemiz ve Fakültemiz
12
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olanakları, eğitim-öğretim yönetmeliğimiz hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır.
Öğrenci Toplulukları:
Spor Etkinlikleri ile İlgili Çalışma Grubu;
Fakültemizde basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi ve yüzme
takımları bulunmakta ve öğrencilerimizin boş zamanlarında
sportif faaliyetlere olan ilgilerinin arttırılması yönünde çalışmalar
sürdürülmektedir.
Fakültemiz öğrencilerinin Fakültemizi temsilen katılmış
oldukları müsabakalarda elde ettikleri sonuçlarda; Fakülte ve
Yüksek Okullar bayanlar basketbol birinci liginde “İKİNCİ”,
Fakülte ve Yüksek Okullar Erkekler voleybol birinci liginde
“İKİNCİ”, Fakülte ve Yüksek Okullar bayanlar voleybol birinci
liginde “DÖRDÜNCÜ”, Fakülte ve Yüksek Okullar erkekler
basketbol ikinci liginde “BİRİNCİ”, Fakülte ve Yüksek Okullar
futbol müsabakaları ikinci liginde “BİRİNCİ”, Fakülte ve Yüksek
Okullar bayanlar yüzme müsabakalarında “ÜÇÜNCÜ” olarak
Fakültemizi onurlandırmışlardır.
Sosyal Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu (SKEÇ) ;
E.Ü. Ziraat Fakültesi bünyesindeki SKEÇ; öğrencilerin ders
dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla
kurulmuş bir öğrenci topluluğudur. SKEÇ; sosyal, sanatsal ve
kültürel etkinliklerini "Tiyatro", "Halk Oyunları", "Türk
Sanat Müziği", "Türk Halk Müziği", "Şiir", "Sinema",
"Gezi-Konferans" ve "Fotoğrafçılık" gibi çeşitli topluluklar
altında gerçekleştirir. Topluluklar, Fakülte ve Üniversite
bünyesinde düzenlenen şenliklerde gösterilere katılır. Ayrıca
konferans, söyleşi, panel, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimi,
sergi, eğitim amaçlı kurslar, kültürel amaçlı günübirlik veya daha
13
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uzun süreli geziler düzenler. Sanatsal yetenekleri olanların
kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve ürünlerini
sergilemelerini sağlar. Sosyal Sorumluluk projeleri yürütür.
Tarım Topluluğu;
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Tarım
Topluluğu; Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her
alanda ve özellikle ziraat bilimi alanında ilgi ve fikirleri etrafında
kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri
amacıyla gerçekleştirecekleri bilimsel, düşünsel ve kültürel
bağlamdaki faaliyetlerini sunmak için bir çatı oluşturmak ve alt
yapı çalışmalarına destek vermeyi amaç edinmektedir.
Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin, tarımsal
faaliyetleri bilimsel açıdan değerlendirmeyi; kongre, konferans,
panel, söyleşi, öğrenci çalıştayı, öğrenci kurultayı, sergi v.b.
çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikleri fakülte ve üniversite
bünyesinde düzenleyerek, topluluk üyelerinin ortak bir ruha sahip
olmalarını sağlar. Aynı zamanda topluluk; takım çalışması,
sorumluluk alma, araştırma, deneme, sunu yapma becerisi gibi
çeşitli kişisel, bilimsel ve düşünsel özelliklerini geliştirebilecekleri
bir ortam oluşturur. Topluluk üyelerinin gerek topluluk içi gerekse
iş dünyası ile ortak gerçekleştirecekleri faaliyetlerde, gelecekte
yer alacakları iş hayatı hakkında tecrübe ve fikir edinme olanağı
sağlar.
Projeler:
Dekanlığımız tarafından yürütülen projelerde; başarılı, aktif ve
takım çalışmasına uygun öğrencilerimizi projeye dahil ederek
onların bilgi birikimlerinin artmasına ve proje hazırlama ve
uygulama konularında tecrübe sahibi olmalarına fırsat
verilmektedir. Bu kapsamda 2010-2011 yılında iki İZKA (İzmir
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Kalkınma Ajansı) destekli, bir UNDP- Hayata Artı Gençlik
Projesi yürütülmüştür.

ARAŞTIRMA ve YAYIN
Fakültemizdeki öğretim elemanlarının ve lisans yada lisansüstü
düzeyindeki öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak, bilime
yenilik getirmek ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak için
bölümlerde ve birimlerde çok sayıda araştırma yapılmaktadır.
Fakültemizde tarımın değişik alanlarında Tarım ve Köyişleri,
Çevre ve Orman Bakanlıkları ve ilgili kuruluşları, Devlet
Planlama Teşkilatı (DPT), TÜBİTAK, EBİLTEM (E.Ü.Bilim ve
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) vb. kuruluşların
yanında Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve özel sektörün destek
ve katkıları ile proje çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca kendi
kaynakları ile desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) de
yürütülmektedir.
Araştırma bulgularını paylaşmak ve değerlendirmek, sorunlara
çözüm yolu arayabilmek, yeni projeler üretme ve bilgi alışveriş
ortamı yaratmak, araştırıcıların bir araya gelmelerini sağlamak
üzere yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantılara
(kongre, sempozyum, çalıştay, kurs vb.) Fakültemiz her yıl ev
sahipliği yapmaktadır.
Fakültemizdeki öğretim elemanları, yürütülen araştırmaların
sonuçlarını bilim dünyasına yansıtmak üzere kitaplar, makaleler,
bildiriler yayınlamakta ve sunumlar yapmaktadır. Buna ek olarak;
öğretim aracı niteliğinde öğrencilere, topluma ve üreticilere
yönelik olarak hazırlanan ders ve uygulama kitapları, yardımcı
ders kitabı, ders notu, bülten, broşür, rapor vb. şeklinde yapılan
yayınlar da mevcuttur. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre
içinde bu yayınların toplamı 10.000’e ulaşmıştır.
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ÜRETİM ve HİZMETLER
Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın
faaliyetlerinin dışında, sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel
ve hayvansal üretim yapmakta, değişik işlenmiş ürünler üretmekte
ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicinin
kullanımına sunmaktadır. Bu ürünler arasında sebze, meyve,
çiçek, salça, reçel, tarhana, bal, bazı süt ürünleri (yoğurt, peynir,
tereyağı, kefir gibi) vb. yer almaktadır. Bu ürünlerde organik
üretime geçilmeye başlanmıştır. Ziraat Fakültesi’nin üreticiye
yönelik hizmetleri içinde değişik yollardan bilgi aktarımı yanında
damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi
sağlamak gibi hizmetler de bulunmaktadır.
Fakülte birimlerinin diğer hizmetleri arasında peyzaj
projelerinin yapılması, tanı ve teşhis yapılması, tarımsal ilaç
firmaları için ruhsata esas ilaç denemelerinin gerçekleştirilmesi,
tarım makinalarının test edilmesi, toprak-su-gübre-yem analizleri
ve öneriler yapılması, meslek içi eğitim kursu ve seminerler
düzenlenmesi yer almaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ziraat Fakültesi dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda
saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın
akademik işbirliği içindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde
yapılmış 30’un üzerinde işbirliği anlaşması vardır ve bunlara her
yıl yenilerinin eklenmesine devam edilmektedir. Akademik
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yapılmakta,
karşılıklı
öğretim
elemanı
ile
öğrenci
değişimleri
gerçekleştirilmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.
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Bu anlaşmalar aracılığıyla öğretim elemanlarımız bilgigörgülerini arttırmak ve ders vermek için, öğrencilerimiz ise
eğitim almak ve stajlarını yapmak üzere yurt dışına gitmektedir.
Fakültemiz öğrencileri ERASMUS ve IASTE gibi değişim
programları yanında bölümlerimizin ikili anlaşmaları çerçevesinde
de Avrupa ve Amerika’ya gitmektedir. Bu programlar
çerçevesinde Fakültemize de yabancı ülkelerden öğretim
elemanları ve öğrenciler gelmektedir.
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 1956 yılında "Bitki
Sağlığı" adı altında kurulan bölümde, 1956 - 1957 yılında eğitime
başlanmıştır. İlk mezunlarını 1961 yılında veren bölüm, 1983
yılında “Bitki Koruma Bölümü” adını almıştır. Bölüm, Entomoloji
ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Bölümün amaçları; dünyanın, ülkenin, özellikle de Ege
Bölgesi’nin bitki koruma sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne
yönelik:

 Eğitim – Öğretim
◦ Tarımsal endüstrinin ihtiyaç duyduğu,
◦ Çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliği açısından bilinçli,
◦ Bitki Hekimliği altyapısına sahip Ziraat Mühendisleri
yetiştirmektir.

 AR-GE
◦ Bitki koruma etmenlerini yeni teknolojileri kullanarak teşhis
ve tanılamak,
◦ Çevre ve insan sağlığına duyarlı tarımsal savaş yöntemlerini
geliştirmek,
◦ Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak bilimsel çalışmalar
yapmaktır.
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 Hizmet
◦ Hastalık, zararlı ve yabancı ot teşhis-tanılama ve öneri,
◦ Bitkisel üretimde bitki koruma sorunlarına yönelik
danışmanlık,
◦ Pestisitlerin ruhsatlandırılmasına yönelik biyolojik etkinlik,
kalıntı ve toksikolojik çalışmalar,
◦ Bitki koruma amaçlı mesleki eğitim kursları yapmaktır.
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ
Bölüm Başkan Yardımcıları:
Prof. Dr. Ferit TURANLI
Yrd. Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA
Entomoloji Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ
Fitopatoloji Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Figen YILDIZ
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BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEN DERSLERİN
İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl
Bilgisayar
Bu dersin amacı, öğrencilerin, bilgisayarın temel donanım
birimlerini ve işletim sistemlerini tanımalarını, internet kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ofis programlarını kullanarak
bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlamalarını
sağlamaktır.

II. Yarıyıl
Üniversite Yaşamına Geçiş
Dersin amacı; Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu
kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayarak “Ege
Üniversiteli Olma” bilimcini ve duygusunu geliştirmektir.
Genel Mikrobiyoloji
Bu dersin amacı; mikroorganizmaları (bakteri, fitoplazma,
virus, viroid, prion, alg, fungus vb.) tanıtmak, mikrobiyal yaşamın
önemli özellikleri üzerinde temel bilgi vermek ve
mikroorganizmaların yaşamımızın her alanındaki (olumlu,
olumsuz) rollerini anlatmaktır.
23

Ege Üniversitesi

III. Yarıyıl
Genel Entomoloji
Bu dersin amacı öğrencilerin, Insecta sınıfının genel özellikleri,
insanlara fayda ve zararları, morfolojileri, anatomi ve fizyolojileri
ile koleksiyon yapılmaları konularında bilgi sahibi olmalarını
sağlamaktır.
Taksonomi İlkeleri
Bu dersin amacı öğrencilerin taksonomi biliminin önemini
anlamalarını ve edinecekleri bilgileri bitki koruma alanında doğru
kullanabilmelerini sağlamaktır.

IV. Yarıyıl
Genel Fitopatoloji
Bu dersin amacı, öğrencinin bitkilerde hastalık kavramını
öğrenebilmesini, hastalığa neden olan tüm faktörlerin neler
olduğunu anlayabilmesini, hastalık oluşumunda ortaya çıkan bitki
ve patojen kaynaklı değişikliklerin nedenlerini öğrenebilmesini,
hastalık etmenlerinin ekosistem içerisindeki yerlerini ve işlevlerini
analiz edebilmesini, patojenlerin makroskobik ve mikroskobik
incelemelerinde tanımlama ve değerlendirme yapabilmesini,
bitkilerde hastalık yapan mikroorganizmalara karşı genel olarak
savaşım yapabilecek ana yöntemler konusunda karşılaştırma
yapabilmesini sağlamaktır.
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Topluma Hizmet Uygulamaları
Sürdürülebilir ekonomik, çevresel ve kültürel gelişmeye destek
olma amacı ile toplumun yaşam kalitesini yükseltme ve sosyal
sorunların çözümüne yönelik olarak ekip bilinci içinde sorumluluk
alma ve uygulama becerisinin geliştirilmesi ve sosyal
bilinçlenmenin etik kurallar çerçevesinde oluşturulması yönünde
bireysel gelişmenin sağlanması.

V. Yarıyıl
Nematoloji
Bu dersin amacı öğrencilerin, nematodların morfolojisi,
biyolojisi, ekolojik istekleri, bulaşma ve yayılmaları, konukçuları,
kültür bitkilerindeki beslenme mekanizmaları ve zarar şekilleri ile
bunlarla mücadele yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Ayrıca dersin sonunda öğrenciler, Bitki Koruma Bölümünün diğer
bazı
derslerinde
ihtiyaç
duyacakları
temel
bilgileri
sağlayabileceklerdir.
Uygulamalı Entomoloji I
Bu dersin amacı öğrencilerin, Apterygota ve Exopterygota’ya
bağlı önemli türleri tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri
ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Mikoloji
Bu dersin amacı; fungusların genel özelliklerinin anlatmak,
beslenme, gelişme ve üremeleri konularında temel bilgileri
öğretmek, bitki patojeni fungusların yer aldığı belli başlı
taksonomik kategorileri tanıtmaktır.
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Bitki Bakteriyolojisi
Bu dersin sonunda öğrenciler, kültür bitkilerinde hastalık
oluşturan bakteriler hakkında genel bilgileri kazanabilecek; bitki
bakterilerinin yapısını, genom organizasyonunu, sınıflandırmasını,
hastalık mekanizmasını, çoğalmasını, taşınma şekillerini, bitkiye
giriş yollarını, yayılma yollarını, teşhis ve tanı yöntemlerini
açıklayabilecek; bitki bakteri hastalıkları ile ilgili konuları ve
kontrol stratejilerini yorumlayabilecek ve bunları uygulamalı
olarak birleştirebilecektir.
Bitki Virolojisi
Bu dersin sonunda öğrenciler, kültür bitkilerinde hastalık
oluşturan virüs ve viroidler hakkında genel bilgileri
kazanabilecek;
bitki
virüslerinin
yapısını,
genom
organizasyonunu, sınıflandırmasını, hastalık mekanizmasını,
çoğalmasını, taşınma şekillerini, yayılma yollarını, teşhis ve tanı
yöntemlerini açıklayabilecek; bitki virüs hastalıkları ile ilgili
konuları ve kontrol stratejilerini yorumlayabilecektir.
Hayvansal Zararlılar
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretimde önemli olan
Annelida, Mollusca, Arthropoda (Insecta ve Arachnida hariç)
Chordata türlerini tanımalarını ve önemlerini benimsemelerini
sağlamaktır.

26

Ziraat Fakültesi

VI. Yarıyıl
Herboloji
Bu dersin amacı yabancı ot ve yabancı ot savaşımına ilişkin
bilgiler edinmek, birçok yabancı ot türünü teşhis etmek ve tarlada
yabancı ot mücadele mücadele yöntemlerini kullanmak. Yabancı
ot sorununu çözmek esas amaç oluşturmaktadır.
Akaroloji
Bu dersin amacı, öğrencilerin akarları tanıyabilmesini, genel
özelliklerini, sistematiğini, yaşama ortamlarını, tarımda yararlı ve
zararlı olabilecek grupların ayırt edilmesini ve bitki zararlısı
akarlar ile savaş yöntemlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Uygulamalı Entomoloji II
Bu dersin amacı öğrencilerin, Endopterygota’ ya bağlı türleri
tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş
yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Zararlıların Ekolojisi
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal zararlıların çevre
koşullarından nasıl etkilenebileceği hakkında temel bilgileri
almalarını, bu bilgileri bitki korumada değerlendirmelerini
sağlamaktır.
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VII. Yarıyıl
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Dersin amacı, öğrencilerin bitki hastalıkları ve zararlıları ile
savaşımda temel ilkeler, hastalık ve zararlı yönetiminde savaş
yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, bitkilerde sorun olan
önemli hastalık ve zararlılara karşı çevre ve insan sağlığını göz
önünde tutarak uygun savaş yöntemlerini seçebilmelerini ve doğru
biçimde uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Biyolojik Savaşa Giriş
Bu dersin amacı öğrencilerin; hastalık ve zararlılarla biyolojik
savaş yöntemlerinin ne olduğunu ve zararlılara karşı savaşta doğal
düşmanları ne gibi yöntemlerle kullanabileceğini kavramasını,
doğal düşmanları, özellikle biyolojik savaş etmenlerini
tanıyabilmesini, bunları zararlıları baskı altında tutmada
kullanabilmesini, hastalık etmenlerine karşı mikroorganizmalar
arasındaki etkileşimlerin temel mekanizmalarını ekolojik ölçütler
içerisinde gözlemleyebilmesini, hastalıklarla biyolojik savaşta
başarı kazanmış mikroorganizmaların elde edilme yöntemlerini
kavramasını sağlamaktır.
Bitki Virüs Hastalıkları
Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yetiştirilen önemli
sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki viral hastalıkları
tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve mücadelesinde
kullanılan yöntemleri uygulamasını ve karşılaştıkları bir sorunun
çözümünü sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
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Bitki Zararlılarında Entegrasyon I
Bu dersin amacı öğrencilerin, önemli tek ve çok yıllık
bitkilerdeki zararlıların, konukçu bitkide zarar yaptıkları bitki
kısımlarına ve konukçu bitkilerin fenolojilerine göre bulunma
durumları, zarar şekilleri ve ekonomik önemleri ile bu kültür
bitkilerindeki söz konusu zararlılara savaşına yönelik
entegrasyonu kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, bu dersin
sonunda öğrenciler; Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı temel ve
uygulamalı derslerinde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını
kavrayabileceklerdir.
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Bu dersin amacı, kültür bitkilerinde sorun oluşturan yabancı
otları tanıyabilme ve bu yabancı otlarla savaş yöntemlerinin
öğrenilmesini sağlamaktır.

VII-VIII. Yarıyıl
Diploma Tezi
Bu derste, Öğrencilerin ilgi duydukları konularda araştırma ve
inceleme yapmasını sağlayarak hazırladıkları konuları topluluk
önünde sunabilme yeteneği kazanmaları ve hazırladıkları tezleri
basılı duruma getirebilmeleri amaçlanmıştır.
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VIII. Yarıyıl
Prokaryotik Bitki Hastalıkları
Bu dersin amacı öğrencilerin; ülkemizde yetiştirilen önemli
sebzeler, tarla bitkileri ve meyve ağaçlarındaki Prokaryotik
hastalıkları tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve
mücadelesinde
kullanılan
yöntemleri
uygulamasını
ve
karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve
raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.
Bitki Fungal Hastalıkları
Bitki fungal hastalıkları kültür bitkilerinin üretiminde önemli
sorunlara yol açarlar. Bu derste öğrencilere fungal taksonominin
genel esaslarını kavramaları ve taksonomik kriterlere göre
düzenlenmiş bitki fungal hastalıklarının belirtilerini ve bunların
yerinde tanısını, hastalık etmenlerinin biyolojileri ve özellikle
konukçusuz dönemi geçirme özelliklerini, hastalıkların
mücadelesinde başvurulacak kültürel, biyolojik ve kimyasal
yöntemleri öğrenerek, bu yöntemleri üreticiye açıklama ve
kullanımlarını
benimsetme
becerisine
sahip
olmaları
amaçlanmaktadır.
Bitki Zararlılarında Entegrasyon II
Bu dersin amacı öğrencilerin, çok yıllık bitkilerdeki önemli
zararlıların, konukçu bitkide zarar yaptıkları bitki kısımlarına ve
konukçu bitkilerin fenolojilerine göre bulunma durumları, zarar
şekilleri ve ekonomik önemleri ile bu kültür bitkilerindeki söz
konusu
zararlıların
savaşına
yönelik
entegrasyonu
kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, bu dersin sonunda
öğrenciler; Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı temel ve
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uygulamalı derslerinde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını
kavrayabileceklerdir.
Bitki Koruma Ürünleri
Bu dersin amacı, öğrencilerin Bitki Koruma Ürünleri ile ilgili
temel bilgileri, muhtemel riskleri, çevreyi, insan sağlığı ve hedef
dışı organizmaları korumak için alınması gerekli önlemleri
kavrayabilmelerini, bitkilerde sorun olan önemli zararlı
organizmalara karşı Bitki Koruma Ürünlerinin özelliklerini
dikkate alarak tavsiye edebilme ve uygulayabilmelerini
sağlamaktır.
Klinik Uygulamaları
Öğrenciler, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşlarını, özel firmaları ve çiftçileri ziyaret ederek
mesleki deneyim kazanma fırsatı bulur.

VI. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Çevre Sağlığı Zararlıları ve Savaşı
Bu derste, çevre ve halk sağlığında sorun olan önemli
zararlıların tür olarak tanıtılması, biyolojileri, davranışları ve
zararlarıyla ilgili bilgi vermek, ayrıca mücadelelerinde dikkat
edilecek ilkeler, kullanılan yöntemler ile ilaç ve aletler hakkında
bilgi vermek amaçlanmıştır.
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Zararlı Tanısı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarımsal üretimdeki zararlıların
tanılanmasını algılamalarını sağlamaktır.
Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi
Dersin amacı öğrencilere böceklerin morfolojik özelliklerini
öğretmektir. Genel başlıklar altında böcek derisinin yapısı, iç ve
dış çıkıntıları, başın özellikleri ayrıca ağız parçaları ve antenler,
thoraksın özellikleri ile bacaklar ve kanatlar gibi uzantılarının
özellikleri ile abdomenin özellikleri verilecektir. Ayrıca iç
organların anatomik yapıları hakkında detaylı bilgiler verilecektir.
Hasta Bitki Fizyolojisi
Bu ders, öğrencilerin bitki hastalıklarının oluşumunda rol
oynayan patojen silahları hakkında bilgi sahibi olmalarını,
patojenlerin bitki fizyolojisinde yol açtığı önemli sapmaları
öğrenmelerini, konukçu-patojen interaksiyonları konusunda
derinleşmelerini, bitkilerin kendilerini patojenlere karşı nasıl
savunduklarını anlamalarını ve böylelikle pratiğe yönelik düşünce
ve eylem oluşturmalarını amaçlamaktadır.
Hastalık Tanısı
Bu dersin sonunda öğrenciler; fitopatolojinin diğer bazı
derslerinde ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlayabilecek, bitki
hastalıklarının teşhisinde kullanılan yöntemleri, klinik ve arazi
uygulamaları öğrenecek ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü
sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebileceklerdir.
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Hastalık Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
Bu dersin amacı öğrencilere bitkilerde hastalık oluşturan
etmenlerin ekolojik koşullarla olan ilişkilerinin öğretilmesi, bitki
hastalıklarının epidemiyolojisi ile ilgili temel bilgileri edindirmek,
epidemik potansiyelde olan önemli hastalıkları tanıtmak, önceden
tahmin ve uyarı sistemleri hakkında bilgi ve beceriler
kazandırmak, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini kavratmaktır.

VII. Yarıyıl Seçmeli Dersleri:
Bitki Hekimliği
Bu dersin sonunda öğrenciler; bitki korumanın multidisipliner
yönlerini tanımlayabilecek, bitkilerdeki tüm sağlık sorunlarının
hızlı, doğru ve bilimsel olarak güvenli teşhisi ve yönetimi
stratejileri hakkında bilgiler edinebilecek, bilimsel bilgilerin ürün
kayıplarını
azaltabilmek
için
nasıl
uygulandığını
çözümleyebilecek ve bitki korumadaki yönetim uygulamalarının
insanlara ve çevreye olan amaç dışı etkilerini azaltmak için
planlama yapabileceklerdir.
Bitki Koruma Tarihi ve Organizasyonu
Bu derste öğrencilerin; bitki korumanın geçmişten günümüze
kadar
geçirdiği
değişmeler
ve
gelişmeler
hakkında
bilgilendirilmeleri, ülkemizde resmi ve özel kuruluşlarda bitki
koruma uygulamalarının işleyişi ve organizasyonu, diğer ülkelerle
karşılaştırılarak bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.
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Organik Tarımda Bitki Koruma
Bu dersin amacı öğrencilere organik tarımın ilkeleri hakkında
bilgi vermek ve onlara bu ilkeler doğrultusunda organik üretim
süreci içinde bitki hastalık ve zararlılarının optimal yönetimini
kavrama, yorumlama, çalışanlara açıklama, bizzat uygulama ve
raporlama yeteneğini kazandırmaktır.

VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersleri:
Bitki Korumada Biyoteknoloji
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitki biyoteknolojideki
kavramlara ve temel prensiplere yönelik bilgiler edinmesini,
tarımsal üretimde ve özellikle bitki koruma alanındaki
biyoteknolojik yöntemleri ve teknikleri tanımasını ve onları
uygulayabilmesini,
genetik
olarak
içeriği
değiştirilmiş
organizmaların ve ürünlerinin topluma, doğaya ve çevreye olan
yararlarını ve risklerini sorgulayabilmelerini sağlamaktır.
Entegre Mücadele
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımda zararlı olan etmenlerin
populasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak amacıyla
bilinen savaş yöntemlerinin bir arada düşünülerek, insan ve çevre
sağlığına olumsuz etkileri en az olanların uygulanmasına yönelik
mücadele programı oluşturmanın temel bilgilerini almalarını, bu
bilgiler ışığında bitki korumada mücadele programları
oluşturabilmelerini sağlamaktır.
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Pestisit Kalıntıları ve Dayanıklılık
Bu dersin amacı öğrencilerin, pestisit kalıntılarının oluşum
nedenleri, insan sağlığı açısından önemi ve önlenmesi, pestisitlere
dayanıklılığın tanımı, tipleri, önemi ve önlenmesi ile ilgili
stratejileri kavrayabilmelerini sağlamaktır.

YURT İÇİ VE YURTDIŞI İLİŞKİLER
• Bölümün İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya ile
ERASMUS kapsamında öğrenci-öğretim üyesi değişim
programları bulunmaktadır.
• Bölümümüzde uluslararası COST projesi ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen
araştırma projeleri yürütülmektedir.
• Kamu kurumları (Zirai Müc. Arş. İstasyonları vb.) ve özel
şirketlerle ilişkilerimiz bulunmaktadır. Bu kurumlarda çalışan
araştırıcıların bazıları bölümümüzde lisansüstü eğitim almaktadır.
Bu kurumlardan araştırıcılarla bölüm öğretim üyelerimiz ortak
projeler yürütmektedirler. Özel şirketlerde öğrencilerimiz için staj
yapma ve mezun olduklarında iş bulma imkanları bulunmaktadır.

STAJ OLANAKLARI
Bitki Koruma Bölümü öğrencileri bölümde staj yapabilecekleri
gibi isteğe bağlı olarak bitki koruma faaliyeti gösteren Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumlar veya özel
sektörde bu alanda hizmet veren şirket ve kuruluşlarda da staj
yapabilmektedir.
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BÖLÜM MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI
Bitki Koruma Mezunları;
Üniversitelerde;
• Akademik seviyede
• Laboratuvarlarda
• Araştırma projelerinde
Tarım Bakanlığı’na bağlı kurumlarda;
• Araştırma istasyonları,
• Zirai Karantina müdürlükleri,
• Tarım il ve ilçe müdürlükleri,
• Diğer resmi kurumlarda
Bireysel olarak;
• Zirai ilaç bayileri
• Danışmanlık hizmetleri
Özel Sektörde;
• Özel firmaların Ar-Ge bölümünde
• Teknik bölümlerinde
• Satış bölümlerinde görev yapabilmektedir
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BÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLKLER
• Türkiye’nin en zengin böcek müzesi olan Prof. Dr. Niyazi
LODOS Böcek Müzesi (LEMT) bölümümüzde bulunmaktadır.
• Türkiye’ de 250’ nin üzerinde böcek ve akar türü ilk kez başta
Prof. Dr. Niyazi LODOS olmak üzere bölümümüz elemanlarınca
bulunarak bilim dünyasına tanıtılmıştır.
• Türkiye’ de bitkilerde hastalık-zarar oluşturan birçok fungus,
bakteri, virus ve yabancı ot türü bulunarak ilk kez bölümümüz
elemanlarınca bilim dünyasına tanıtılmıştır.
• Entomoloji alanında faaliyet gösteren ve bu alanında
çalışanları bir araya getirmeyi amaçlayan Türkiye Entomoloji
Derneği ilk kez 1976 yılında Bitki Koruma Derneği adı ile
bölümümüz elemanları tarafından kurulmuştur. Derneğin yayın
organı “Türkiye Entomoloji Dergisi” 1977 yılından beri düzenli
olarak yayınlanmakta, Web of Science (SCI, SSCI, AHCI)
kapsamında taranmaktadır.
• Fitopatoloji alanında faaliyet gösteren ve bu alanda çalışanları
bir araya getirmeyi amaçlayan Türkiye Fitopatoloji Derneği
Türkiye’ de ilk kez 1970 yılında bölümümüz elemanları
tarafından kurulmuştur. Derneğin yayın organı “The Journal of
Turkish Phytopathology” 1971 yılından beri düzenli olarak
yayınlanmakta, uluslararası hakemli dergi olarak yer almaktadır.
• Türkiye’ de ilk kez Türkiye I. Entomoloji Kongresi (13 - 16 Ekim
1987) tarihinde İzmir’de bölümümüz elemanlarınca düzenlenmiştir.
Yine VIII. Avrupa Entomoloji Kongresi (17 - 22 Ekim 2006) tarihinde
İzmir’de bölümümüz elemanlarınca düzenlenmiştir.
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• Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında Ateş Yanıklığı
(Erwinia amylovora) hastalığını biyolojik savaş yoluyla engelleyen
Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola) Eh24 no.lu yararlı
bakteri için patent alınmıştır (Patent No: TR 2001 02086 B)

Bölümün sahip olduğu eğitim ve araştırma olanakları:
Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dallarında Akaroloji,
Bakteriyoloji, Biyolojik Savaş, Ekoloji, Fizyoloji, Herboloji,
Mikoloji, Nematoloji, Pestisit Toksikolojisi, Taksonomi, Tarımsal
Zooloji ve Viroloji alanlarında faaliyet gösteren 14 araştırma
laboratuvarı bulunmaktadır.

Bu laboratuvarlarda bitki koruma etmenlerinin;
• İzolasyonları, makroskobik ve mikroskobik, konvansiyonel
ve moleküler yöntemlerle tanıları,
• Yaygınlık durumlarının ve bitkilerdeki zarar düzeylerinin
saptanması,
• Laboratuvar ve doğal koşullarda biyolojilerinin izlenmesi,
• Ekoloji, epidemiyoloji ve etiolojilerinin belirlenmesi,
• Savaşımlarına yönelik stratejilerin, çevre ve insan sağlığı ile
gıda güvenliği göz önünde tutularak geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülmektedir.

Bölümün Alt Yapı İmkanları:
• 14 adet araştırma laboratuvarı
• 3 adet öğrenci laboratuvarı
• 16 adet iklim odası
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• 10 adet cam sera
• 4 adet plastik sera
• 1 adet ozon serası
• 1 adet deneme tarlası
• 1 adet meyve koleksiyon bahçesi
• 1 adet zeytin koleksiyon bahçesi
• 2 adet herbaryum (Fitopatoloji, Herboloji)
• Prof. Dr. Niyazi Lodos Entomoloji Müzesi
• 1 adet soğuk hava deposu
• 1 adet kütüphane
• 3 adet derslik
• 2 adet toplantı salonu
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BİTKİ KORUMA PROGRAMINDA 4 YIL
BOYUNCA GÖRÜLECEK DERSLER
I. Yarıyıl
Genel Kimya
Matematik-I
Botanik
Bilgisayar
Fizik-I
Temel İstatistik
Zooloji
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil-I
III. Yarıyıl
Fakülte Seçmeli Ders I
Bahçe Bitkileri Tarımı
Tarla Bitkileri Tarımı
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
Genel Entomoloji
Fakülte Seçmeli Ders II
Taksonomi İlkeleri
Üniversite Seçmeli Ders-1
V. Yarıyıl
Nematoloji
Uygulamalı Entomoloji-I
Mikoloji
Bitki Bakteriyolojisi
Bitki Virolojisi
Hayvansal Zararlılar
Fakülte Seçmeli Ders VII
Staj
VII. Yarıyıl
Tarımsal Savaş Yöntemleri
Biyolojik Savaşa Giriş
Bitki Virüs Hastalıkları
Bitki Zararlılarında Entegrasyon-I
Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Bölüm Seçmeli Dersi-III
Üniversite Seçmeli Ders-III
Diploma Tezi

II. Yarıyıl
Temel Mühendislik Dersi I
Temel Mühendislik Dersi II
Biyokimya
Meteoroloji
Genetik
Genel Mikrobiyoloji
Üniversite Yaşamına Geçiş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil-II
IV. Yarıyıl
Fakülte Seçmeli Ders III
Fakülte Seçmeli Ders IV
Fakülte Seçmeli Ders V
Fakülte Seçmeli Ders VI
Genel Fitopatoloji
Topluma Hizmet Uygulamaları
Üniversite Seçmeli Ders-2
Staj
VI. Yarıyıl
Herboloji
Akaroloji
Uygulamalı Entomoloji-II
Zararlıların Ekolojisi
Bölüm Seçmeli Dersi-I
Bölüm Seçmeli Dersi-II
Fakülte Seçmeli Ders VIII
Staj
VIII.
Yarıyıl
Prokaryotik Bitki Hastalıkları
Bitki Fungal Hastalıkları
Bitki Zararlılarında Entegrasyon-II
Bitki Koruma Ürünleri
Klinik Uygulamaları
Bölüm Seçmeli Dersi-IV
Üniversite Seçmeli Ders-IV
Diploma Tezi
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BÖLÜM SEÇMELİ DERS I
Çevre Sağlığı Zararlıları ve Savaşı
Zararlı Tanısı
Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi
BÖLÜM SEÇMELİ DERS II
Hasta Bitki Fizyolojisi
Hastalık Tanısı
Hastalık Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
BÖLÜM SEÇMELİ DERS III
Bitki Hekimliği
Bitki Koruma Tarihi ve Organizasyonu
Organik Tarımda Bitki Koruma
BÖLÜM SEÇMELİ DERS IV
Bitki Korumada Biyoteknoloji
Entegre Mücadele
Pestisit Kalıntıları ve Dayanıklılık
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İLETİŞİM ADRESİ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
35100 Bornova/İZMİR
Tel : (232) 311 2672
Fax : (232) 374 48 48
E-mail: bitkikoruma@mail.ege.edu.tr
Web: http://www.agr.ege.edu.tr/bitkikoruma
Facebook:
https://www.facebook.com/EgeUniversitesiZiraatFakultesiBitkiKorumaBolumu

İLETİŞİM KURULACAK AKADEMİK PERSONEL
Prof. Dr. Zeynep YOLDAŞ (Bölüm Başkanı)
E-mail: zeynep.yoldas@ege.edu.tr
Tel: (232) 311 2907
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GEREKLİ TELEFON NUMARALARI
Rektörlük Öğrenci İşleri
388 40 00 / 2132-2145
339 26 01 /388 10 19
Ziraat Fakültesi Dekanlık Özel Kalem
388 10 15
Ziraat Fakültesi Öğrenci İşleri
311 26 92 / 311 29 31
Ziraat Fakültesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
311 24 83
Merkez Kütüphane
388 46 42/ 388 18 41/ 388 10 01
Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı (MEDİKO)
388 01 10 / 388 10 90
Öğrenci Köyü
342 42 82 / 390 90 00
Yurtlar
374 72 59 / 388 10 83
Hastane
444 13 43
Güvenlik
5555 / 343 40 00
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