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I)il. Dillcı ıc liirk l)ili. t)il I}ilgisi. Siizcıik. Ci]ııılç. Ke]iıııe liir]eri^ \ıllatlnıtn ()ğclcri \c ,\ıılatınl l|irleı,i l)(ilgLiür

re lıkılı K.,ııtıtıııaııııı lcıııcl l]k«lcı i. lJiIııı ılzcllıklt,ı,i re \ıı.,ral Halaıııııızdakı .\ cı İ. lııı'kçcııııı Ixrİhı lji,üüclıülğrİ.

Scs l)ilgisi. Aıılirııı ıe Görer,leri Bakıııııııdan Keliıneler. İın l6-Noktalanıa İşaretleriı Sıınunı. Şiır. Dcncnıe.
alı ıılanıa larıKiıınprızisr oıı. Hika; e. Gazete-[)er ıı-ıaları re Lr

r Vs_l0J ATA1,UIlK lLKE t.IaRl VE lNKll-AP,l,ARIHl I 2 () 021,
Kar,raınlar. Tiirk Inkıliibı Oncesinde ()sn,ıanlı Devletiııiıı Yaptığı Islahatlar. liirk lnkıliplarıııın llazır lık
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(icııiş. Celccek ıe (ieçıııiş lınıaııdir Ciin,ıleleı, Kı.ırı,ıa. Koııı.ışıııa. Yazma. Diııleme-Aıılaıııa
()gıencileriıı Scınraki Yıl]arcla Cörcccklı,,ri Mcılcki İııgilizee İhtilaçlarını'fakıp F-debilınclcri.
()luşıııracak Seriyede lngilizce Dilbilgisi. Ke]inıe Dağaı,cığı^ Okuduğunu Anlanıa, S(izlt]

I]eçcı,i]eri,

Anialııı r e yazıııa

\ \ s-l0- ,\\,\ l()]ll

Anatominin tanım1,8enel bölün]lerj, temel kaVramlar, Hücre, anatomik terimler, kranium, ıskelet 5isteminin devaml,

eklemler, Kaslar, Dolaşım Sistemi, Endokrin sistemı, Solunum sistema, Sindirim sistemi, Boşaltım sistemi, ureme

sistemi, Sinar sistemi, Topografik anatomi
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HuCrenin görevleri, Hücrenin organelleri, Kan ve kan dolaşımı, Lenf sistemi, Dolaşlm sistemi, Sinir sistemi, Endokrin

sistem, Boşaltlm siStemi, Sindirim SiStemi, Duyu or8anlarl
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Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar, LaboratuVada kullanllan cam ve plastik malzemeler,

Laboratuarda malzeme temiZliğa, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Ölçme ve ölçü birimleri, saf su sastemleri, EtüV,

sterilızatör, otoklaV, su banyosu tanltlml ve kullanımı, Laboratuarda kullanılan karlştlrlcülar, lsltlcl Ve 5oğutucu

siStemler, santrifüj Ve santrifü8asyon, Terazi çeşitleri ve kullanımı, Ph kavramı ve ölçümü, Mikroskop çeşitleri Ve

özellikleri, Klasik ışık mikroskobtı ve kullanımı, Laboratuaı cerrahi ekipnıanları.
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Tarım Ve hayvancllüğln'tanlml Ve önemi, Karll bir hayvanclllk için gerekli şartlar, Dünya ve Türkiye'de hayvancılık,

Türkiye Hayvancıllğtnln Problemleri, EVciltme, lrkların tanlmı, ırk karakterleri, Çevre-Hayvan ilişkaleri, Büyüme Ve

Üremenin tanımı ve Önemi, Hayvanlarda klzglnllk, HayvanIarda gebelik belirtileri Ve doğum, Döl Verimine tesir eden,
Hayvan ıslahl, SelekSiyon, kalıtlm derecesi faktörler, Yetiştirme Yöntemleri
\\\-lı5 }IATIt|ATIK 2 0 0 2 3

\iı\ ıl,ıL ( .hıı'. ( ehıı'sçl 1.1eıııluı. l)eııklçııılcı rc l1il.ızJiklcı.llııııı.il)çı,cççı.leıı l}ıı Bılııııııcrcııliı.,İl,ıııci Dcıç,.çJcıı
t}iı' l]iliıııcreııli I)cnk]eı,ıılçr. İki I]ilinnığ\eırli l)ucI,uııl Deı,ıklcınler. [iıııksirtiıılıı,. l)ağınılı ıe I}ağınısız
Deıişke,ııler. l-()nksi\on (ieşitleri. Fonksironlarla Cralik ('izin,ıi. Lı,ü:iıI,iıııra. ÜsıçI Ltınkıirıınlaı, ıe Grafil ( iziıni.

..Iisıcl relıı'gaı-jtıı,ıik I)eııkleın]eı. Tı,igoııonıetri. l.inıiı ı,e Stireklilik.
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yazılı re sözlii Anlatıın Tiiıle
('iiınlcııiıı Ögcleıi ıc C'iinrle ('cşit]cIi. i\nlatııı,ı l]tıztıklıı[ları_ İııılj-\t,kliıl.ıı]]a t)iııetl(ıı: \tıııtııı. Şİiı'. [)cılcnlc'_

Koıııp,ızislon_ llikirç. Cazclc. l)ergi ('alışnıalaıı re I rgıılaııılaı,ı.
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ri. Ni,ıktalanıa re Yazını Kuralları. Aıılatıııı [Jozı-ıklııkları. Türk t)ilinin Şekil Bilgiıi

iIı Atatliı,k Dönemindeki Dış Silaseti, Atatiirk İlkeleri. Modeı,n

ar. t]ikirler ı,e İlkelcı,
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\lç.l.,kı lıııı.iz.. Kııııtıliıııııı l :ıh,l, ] (|(,{ıı||ıı(|(| ı. lıı,_ lız.gr. lçıııçlı ılıı.ıııı;ıeıık \ğ\ ı\uı|( İıılıliz.c 1.1ilbilı.:ı.ı. K.,lııııç
Da_ıaıe ığı. Okııtltığtınu Anlaı]ıa. Söılii /\ıılatıın \e \ ızıııa Beccrilcri
l Vs- l l0 (;EN E L MlKRol]lYOLO.ıI 1 1ll -l

20J]
hayvan türle

0
iz

Mikrobi)olojinin ıarihçesi, M ikroorgan izn,ıa ların sınıflandırılması ve isimlendiriInıesi, kar1,otik ıı ikı,oorgan izına larııı 1apısı
\4 ikrrıcırgan izırıa qrupIarı, Prokarvorlar. Ökarlot nı ikruorııın izma lıı,. Virüslerin 1apıları vc özellikleıi. M ikroorgan izına Iarrla

konırol ılıına ı]ınnıaları \öl,]telnleIlc kontIol alttna allnnlalari.
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tanırr,, ie,]llef, *,ıt.la*l,ril,-"s,, y.nrlfi ,ç*d,ğl b*rfiffiü"rl * ._-]rlnç gore

sindiriıııi,. Beslennıe ırıekanizmalaıı. Yenı değerlendirıııe sisten,ıleri. ,-eınlerin sindirilebilirliğini etkileı,en faktörler. )!.nllerin
beslerici ıe besin nıaddesi değçrinı etki]er,en faktörleı. cneı,]inin ölçliı]]ii. proıcinlerin dcğcr]endirilıncsi . Kaba 1enılcr. kaba

1eıı'ıleriıı gcncl özellikleıi. sulu kabı ıenıler 1reşil 1enılcı. ıiliıj renrlerı. çarır ıç n,ıera renıleri. kuru kaba reırrler 1 ktıru o1lar.

lahıllıı,. ıığ]ar. biıliisel ve harııırsa] kökcl]]i ploteil] renıleri. pr(ıciıı 1eı,ııleriniıı genel ö/cllikle.i. BLl\iikbaş. kiiçiikbaŞ !e

absııı,[ısılonu le absoı,bsilon ııle kaı,ıizmalarının öğretilı)esi. Yemlcrdçn örnek alma ıekniklcıi ve venılcrciç besin değcrlerinin
saplaıııııasında kul]anılan analiz yöntemleri, Buzağı ve düve beslenmcsinde temel bilgiler, besin maddesi gereksinimleri. 0-2 r.c

.3-5 al lık buzağıların beslenııesi.6-12 a1,1ık ve l2 aylık yaştan doğunıa kadarki düvelerin beslenıııesi. Laktas1,ondaki ve kurudaki
inckleriıı beslennıesindç ıemel bilgiler. besin ııaddesi gı,reksiniınlcri. laktaslondaki re kurııdaki incklerin dönenllç[e söre

ve laktısıondaki kortıılar j]e koçlaı,ın bcsleııııesi. Kcçi [ıeslenırıcsiııdc 1e el bilgileı,. besin ııaddesi gcreksiniıı,ıleri. kuzuların

ıdaııızlı[ ıe be:i) bcılennıesi. gcbe ıe lakıastondaki oğlaklırın (daııızlık ve besi). gebe \e sağnıal keçilı-,ı,ilc tekelerin bcs]enırıcsi.

l]csi Jıgııları bçılcnııesindc ıenıel bilgileı,. bcsin nıad,.iı.,si gereksininl]eri.'Iaıuk. hindi ve bı]dırcııı 1cınlerinin 1apııııında
kı.ıl]aııılan ycnı hamnıaddeleri hakkında kısa t,ı ilgilendirıııc. eülik piliçlcrin besin ııaddesi ve cncı,ji gereksinimleri ile tiz1olojik
döneınlerc göre beslenıneleri. Yuınurta tavuklarının besin ıı,ıaddesi ve enerji gereksinim]eri ile civcir. piliç. 1arl,a. \uı]ıurılama
önceJi \e \Lıünun]aına dönen]erindeki beslenılıelerine ait ıcnıc] bilcilcı.
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(icnetiktc L_lguıluk tcst]eri vc ()ıenı Koıııolü. Cinsileı Kalıtınıı. Kan Cı,uplaı,ı. Mutaslonlaı,. POpülas)on (,cnijlısl.
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--]Paraziı. paraziıoloji ve ilgili ıerimlerin tanınıı. Parazillerin yapılarına göre ve konakçılarına 1aptıkları zararlara göre

sınıtlaırdırıln,ıası. Konakçıların özellikleri. Parazitlerjn konakçı salılarına göre özellikleri. Protozoerlerin, heImjntlerin ve

aı,triı99!.lggı" özellik]çı,i. Parazillerin Metabolizınası: üı,enle ve gelişı,]]c özellikleri^ Parazitlerin hareket organelleri, Parazit]erde

ltğtl
leri. l)arazil lçrin Konakç ıda l laslalık \ ıpırla öıellik lcri. Kıınakç ılarcla Paı,ıziılere kaı,şı Kazaıı ılan Bığışıklık
eı,in ctkisi ile oluşan dcğişiklikier. l)ııı.ızi, le)hı.i ıçııı İn>ııı ie lla_rrınlardı \'aptli]ı] \1ua)enc \(jnıcn]IerilİJ
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l)rotoztıcr. Koksidi oosiıleri. Mrxo ve M ikrtısporid ile[. Trichonıonas. Tı}panosom Mualeneleri. Cicırrsa ve Papenhcim usulü

Kaıı tioıisi hazırlınması. IIelnıinılerin Muayencleri. Cailanın ınikroskobik nıuayene yöntemleri.

\ \ \-llıl s\L-(;l\ Il\s-l ,\LlKt-\R\l.-Z()()\()ZL.\lt

S tIcptok()k. sta li lokok ent'eks iyon ları. MikopIaZıİa Enl'eksılonları. Para ti]berkülosiZ. Ktızuların neonctal ğnlek5i)onları.
l ii]arenıi Vibrioşis Ko1 unlarda vibriosis Iipideınik sığlI abortLı5tı. ViIüs Hastallkları^ Kud(ıZ. Deli Datra. Çiçek hastalıkl.ırı. Kaııatlı
hıstalıkları. Taıuk ıitiısu Ia\uk kOlera5l I-avuk tı]berktilozu

002 .1
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lş 1erin iıı ı e biı,inı leriıı in taı,ııtılınası, lşIeIin nası l ),apı ldığının bir gözlenci olaı,ak takip e dilme si. Işl erinde işlcri 1apııal a başlanıa
ıe çalışanlalla ileıişiın kıırnıa. Ciinlük iş hayatlnda kaı,şılaşılan problen,ıleri çölıne u}gulanllaı,l_ Günliik iş haıatında karşılaşılan
plt)blL,nlleli çö1l]]e u}g!ılanllaIl. I'ı,o[ılı,nı tıdallı L]iı-\i)nteİllc işrerindeki problemleri çöZmc u)gulaı]]aları
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ll,ep[od iikt if anaıo l1l i. Menle]ileı,de seksijel sikluslar. Reprodükı if hormon lar ve kliıikıe ulgulaınaları. lteprodükıif tizl ı.ıloji. Dişi
(.Jreıne organlarıırın nıual,enesi. Cebelik Fizyolojisi, Gelıelik Patolojisi, Aboftuslar. Doğuıı, Cebelik boyunca anaya ve doğun,]da

ları,ura urgulaııacak baklm. Laktasyoıı. meıne fjz),olojisi^ men]e hasta]lkları. Doğuİr esnaslnda }ardınr. Cüç doğunlar Ve güç

diığuııırIa nıiidahale }önıeünlcri, Puarpııı,al döıen ve bı.ı döııeıııin soruııları.

\ \,s_2UJ H,\\ V^N sAĞ1-1ĞI VE HiJYt]\i i' r0 ]j la
l-nl!ksıron rc lııtiksiron Şelilleıi. lJarranliırın Sarıınnıa \1ekanizıııası. lla)!anliıIın \4ikıoor!ıaııizır]alara Karşı Diı!ııçi
l;nl'cksili)z Hasıaliklarin Kont[olü. Bağıştkiük Mekanizınasü, Ponör Hayvan]ar ve Ponör]ük, Mikroorganizmaların Vüeuda Giriş
\ olları. Mikroor{ranizn,]aIarin Vücutla Yaı ılnıasi

\ \ 5-:1,5 HA\ \ \NsAL ÜRt \LER TEKNoLoJiSi

l]eslennıe iIe ilgili tanınılar ve besin ııadde]eriniıı sınıllaı,ıdırılıııası.
\ötıı(llll(rl. lı !ılrjıll(ll ücknulo.ıı.ı. Siiıiltı bll()llıli ıc ı:enul ı)zclli
sııııflaııdıı,ılnıası. Yerli pelı,ıiı,çcşit]eıiı]ıi1. ['cıııiı, 1,alııııı aşaıııılırı.
}oğuılliüı,da göriilcn haıalar. T,.,ı,elağı Ytınıuı,ıa hiIlcni ı,e ıeknolııjisi t

Etin Bileşiıni ve gcnel özcllikleri. Et ijri]nlerinin ınuhaİıZa
klcri. Içnlt 5ütLi ıeInol()]iSi. l)cl ııirin taılııııı. [ıileşiııi ve

YoğurıJıııı laııınıı ıe bilcşiııi. \'1)ğıın \apıın aşiıınal!ııı \e

eknoloj isi

_11_ E ,l. l. l
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loplunı 1aşanıında ve ülke ekonomide koyun ve keçi yetiştiriciliğinin önemi. Dünyada ve Türkiye'de ge!iştirilen koyun ve keçi ;

ıı,klarl. Kol,ıın Ve keçi yetiştificiliğinde üreme. dö] veriıı,ı özellikleri, Koyun ve keçi yetiŞtiriciliğinde yetiştirme ve seleksiyon ;

ınclod]ırı. Ko)ul] \,e Keçi y. etiştiriciliğiııde siirü baktml \e ]-ainetiİıi_ Kotun Ve Keçi barınakları. Kıl re 1apağı üreıinıi
sııııllıııdırnıası. Yapııgı ınua)cnçsi. yıpağı da Ialite sııııtları re )apağ| sın1llırıııın belirlcııııesi. Si]t ıipi ko)üın ıc Ieçilcıin

gcı]eiik \ c ıslah çalışnıalııı. ] liıki!e'njn ko1 un ve keçi ıslah sııııej isi. Kol un ıc keçilerde gö[iilen hasla]ık]ar. Ko) un ve keçilerdc

göIülcn haslalıkların tedavi \e korutlma5ı.

\ \ s_209 ı{A\ VANCILIK IŞLETME EKONOM
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likrınoıllik Yapı içindeki Yeri. işletnıelerde Kurulıış Yeı,i Seçiııi. işlctnıelerde Liretim t'aktör]crinin Tı:darikı. Işleınlelcrde ( rctını

]\ıliıi].ı]ırı Har r aneılıl I)oliıikalaı-ı

s

l.Ioııoıııi tsilinıine Giriş. lstihdaın_ Fnl)aslon. I'aIa. Milli Ce]ir. Aı,z

00 1

t alep. t|iyaı Mekaııiznıası. 1'üketici Dcngesi. İşletnıcnin
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ııl grılaıııalıı,ı. l'ıblıi lal)tııaıuarlaı,da deZenlikSi) on ı.ıl gulanlaları. AılliSepSi. Mikrooı,ganiznıılarln küllür 1öııtcıılcri

.Vikru,,,.g.ni.r,aüır,n ürctilnreleri için kullanılan besilerleri . M ikroorgan izn]aların bolanarak 
. 

inçelenİıe]eri,

.1,lt t.l ,ıl,e,i rç i.ıııikoiıgiiı:ı,ıılaı,_ \clollılık ı.rlı, },Il]l(lıılüJll. lr.ıpiılı ıc.tlcı'ı. l bbi uııı.lur 
: _

,ı r s-:tıi slĞıır ı l-ri5ı iniciı.iĞi ,2, l 0 2,5 J

şek iLleı,i.

Mçııeniı-ı
eıiştirıııe.

S laıl,! l

S ığılç l]

ğın Öneıni. Sıgırların zoolojik sisteııdeki 1

k itlçtnıeleıindç u} 1..!ılanan pıatik },etiştiIn]e

cri le tip kavran]ı. l)t]n\aça tanıİan sığır ırklaı,ı. slğllcılık jşlctn]e

iiieı,ı.Sığıııslahındakiöncnılikaı]kteıleı,.Sığıılıı,ıııi,ııı,ınclııılıııası.

ınılol]]
ikiınıe düı c lerin 1cııştiı,ilnıesi. Sığıı,besisi

k 1apısı. Meıııcde siit|in 0lLışut]lu ve laktasloır. sağı YöntemleIi. Süt slğırlarının cndokrinolojisi. Buzağı l
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ic hayvan 1ilrlerine göre androloiik n,]uayene 5isıematiği. ineklerde döl tuttnan]a Sendromu ve erken
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Dcrsin genel ıan ını ı

fiziko_kiı,ıılasal ıııı,ıalcılelcri. Speı-n]anln sulandırılınası. dtınduru lı,ı,ıas ı. saklanması ve critilııesi ve lıu aşaır]alarda spermanln

kalitesini eıkile),en taklörleı-. Sperlrıada ınikrobiyoloIik kontro] ve Spernıa ile bulaşan hastalıklar. Daıılzlık hallanların bakım1.

seık ıe idaı,csi. yetiştiInıeden çıkarılına nedenleri ve bireıin tğniliüe !,eteneğinin belirlenmesi. Dişi halvanlarda genilal tırganların

ralıısı. ııualenesi \e genita] sisteıı aııoıııalileri. I)işi halranlarıja ö5tru§ beIirti]eıi !c östru5un beliı'lenmesinde kullanılan

\ijırıcıııler. Rekta] ııruarcııç. inck. kı_ıluıı. keçi. kısrak r,c doııuızlardı srüni tOhtıı1]lama ulgıılaııa lcknikleıi

\ \5-:ll8 KA\Al1.1 H\l\,\\ı[. liŞlllii(iı iciı i. HA\ı.\ı ahl \Rl P T -t 2,5 ,l

lı,",ııkçulıığa Ciriş_ lavukçuluğun Öncn,ıi ve'Iavukçulultta İşletııe fipleri. Kaııatlı Bi!o1oiisi_ Emlıı'i1,o Gelişinıi ve KuluÇka.

K|iıııesleı, \c l)onanın]ları. Etlik l'iliç Yctiştirme Sistemleri, Yuınurıa Tavuğu Yetiştiriciliği. Hindi }etiştiriciliği. Kanallt

lııl ı irnlarıı,ı sağllğııı] kor!ııı]a ıc hastalıklar]a savaş prensipleri. Bakıeriyel ıe Viral Inlcksilonlar. ivlikolik re Paı,aziıe'r

Eııtiksiloıılar. Lntiksilöz olıııılan hastalıklar_ Beslenırrele Bağlı hastallklar. Zehirlenmeler ve l'oksin]er. Külİes ha)!anlarınlıı
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e ab.olb\iü(,n olal ı. tlllulaıııı rerlcri.
ıiİ İc üan:ıakodinanıik olaılar. llaçlıİ tıİi olııilr']
iiaçlaIın bi\otı,iınsti)fn]ı5\()ı]u. ilıçltıı,ııı iırahı. rioz

it'aı,nıakokinc
ilaç clağılıın ı.

konsantraslon-etki ilişkileıi. iIaçların etkisini degiştiren t'akİöIler, ilaçlar arasındaki etkileşıneleı,
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iş 1eıinin ıe biriııılcrinin tanıtılı,ııası. lşlerin nasıl 1apıldığının tıirgözlcıııciolarak takip ediln,ıcsi. lşyeriıdc işlerilapınaya başlanıa

lc çalışanlırla ileıişinı kurııa. Cünliik iş halaıında karşılaşılan prtıbleııleri çöl!nc ı]}g!ılan]larl. PrrıbIcttl odaklı biı, 1önteınIe
işr eriııJeki problelrr l!,li çij7l]lc ll\ !rüıliinlı]arl,
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ırblOlıIltlı kullanarak grafikler çizıııe. Poııerpoinl ile slalt dos_,-aları hazır]ama. Outlook ile c-ınail alarlaı,ı }aplna, lı]terne1
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(iirişiıııciliğin Tarihsel Gelişimi. Cirişin,ıcilik Hakkıııila l'enıel Kavranı]ar. Cirişinıciliğin F-kı-ıııt,ıınik Yaklaşınılar
.,\çıııııtlııı t)eğcrlt,ııdirilınesi. GirişiıııciliL l-ğiıiıııi. Kıdııı (iirişinıcilik. (iirişiıııcilik \c KiiItliı,. l;tik. Soslal
r.,ııııııjıılı.k \c üiü i)ıı]](ilik. Kiıçük ıe ( )t,ıJ ()lçcklı l)luııııclcI. İç t ıirişııııtilik. \ eııı L}ıı l1 |,ııı'ıııı. \eııi Bır lş l'laılı

letıııeleı. Sorunlarü \e Ç'öıliIn Yolla
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(J () 2 _]
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\ \:\j t s]ı ıetnıe } önetirn i

Yiincıin,ı. \'önetici]ik ve Karar Verırıe. Yöı,ıclicilik re Plaı-ılaına. Aı]-ıaçlara (ji)ıc Y(jnctinı^ K]asik
()rganizasr,oı-ı 'l'eorisi. Neo-Klasik Organizasliın 'I eoı,isi. Sistem Yaklaşınıı. Duruı-ıısallık Yaklaşınıı.
liıl-ılını Kalite Yönetinri. Miişteri l'atırıiııi. Kalitc Kontıol Çenrberleri. Kalitc (jiiı,cncc Sislcmi.
S 1ıııilııı,t]izısr iıı,ı, Seç i lııı ı ş Vodeı,ıi-Siıı,ırası \"(jncl i ııı l e]i n i k ].'ıi

},\,s- 25l tl1llklı lli§kileı
l(ıirıııı ()laı,ak Ilalkta Ilişkiler. Diiııl,ada vc Itirkire'cle IIalkla Ilişkileıin Taı,ıhsel (ielişinıi. Ilalkla
ilişkilcriıı l rgulaııa Alanları" Diğer Alanlarla İlişkisi. Meslek Olarak Halkla Ilişkileı. lJalkla Ilişkilcrcle
Struüt,iik Yönetim. Halkla llişkilerde Kullanılan Ortamlar. Araçlar ve Yöntemler.
lIiıtkltı İlişkilcr Vodelleri. Kurum İçi re Kurtım Dışı Halkla Ilişkiler. Pazarlama Amaçlı Ha|kla Ilişkiler.
lliılkliı İli)kilcı..lc Sıraıciik I r pr,lııııııılar. tJilHi l , , 

l 
ı l t r ı ı ı r I ı ı . l ;ı Hulklu İlişkileı ıe llılkl;ı İlişkil,.,re llcşıiıcl

\'ık lışı nı laı,

YV'S-25J Viroloji

V iır,lojid.e 1911i cğilinı l

(jü!csi. Karınca. Al ı. ımsal İlaçlaıııirlaı, \'u,\ııcılıl.

i2 0 0 -il__L_]__
Viltis ıınınlü vı., ı irüsleı,in konuınu. virüslerin 1apı ıaş|aı,ı le organ izas! oı,l u. viral enfeksiron saflıaIarı 1tuıunıııa ve pc[etl,aSton.
niiklçik asiı ı,eplikaslonu gaekipas1,onunun konı,olti. viı,al parçacıkIarının montajü). Lizo_ieni. ViIiis koıak iIişkilcri. Virüs
lıasıalıkIaı,ı. inıniin ıepki. interi'eton açı ve kenıoıeıapileıi ve kaııscı,leşııre. bakteri l,irüsleri. bitki riıüs]eıi. !,{lV lc AlDS.

|,' () ll 2.]
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\ \ s_ ]52 ,\1,1 leıiştiriciliği iç_Llı|!iı!!!i,!4] l

ı\ı,ıeılı[ l}ilnıinc Cirış Ve Teınel Kavıaıı,ılar. Balaı,ısı Aııiııon,ıisi. Moılblo_iisi, Taksononıisi, Biyoliıjisi Ve lrklııı. Aııcılık
lcı,iıılcıi. N,liı]zeıııeleri, Kullaıııını. Kovan Bakıırı Vc Yaklaşııı Kıiterleri. Arıcı]ıkta Yıl Bol,unca Yapılacak (iaIışnıalaı. Aı,ı
Koloııisini()luşıtıı,aıı Birc1,1eı,Ve Koloni Düzenj. Ana Arı Yetişıiıiciliği. Arı Ürünleri 1Bal, Polen, Proprılis. Arı Zehiri. Balııunıu.
.\ıı \tıti,ı. Aı,. Hasıılıklarıııa ıiiıiş \< Cenel Özelli}.lcri. Yırru Hasıalıklar üle)hi.ıcn-\ağalııı|ııı. lrıııı Aı,ı llatıalıılaıı
( lc)l]i5ıcn-Sığaltınıa). Parazit Akarlaı Zchirlennıc)- 1'ar( lcşhistcn-Sağa]tınıa). ZaIarlı Böccklcı. Diğçı Arı laı,arlıları iPtıek

\ \ s_]sJ l]c t i\ illı
Ilctişinı \ediı,'l llcıişiıı-ıin bireı re toplunı açısündaıı öncnıi ıc işleı,i. Iletişiın Stircciniı-ı Liı-ısuı,ları:
Kur ıı.ık. kiıd. kaıııl. ıııcsaj. hedel'kııle \ c gcri b,:slğIne. İletişim Sürecinin Ln5ulları. llcıişiın Süreeinin
İşleı işi. İletişinı l,.'eşitieri. \'a., ılı rc Sözlü lletişinı. Grup İleıişimi ıe Örgütscl llcıişinı. llctişiııı
\ı,ı1 lııı,ıııııı Uclişııııi. Kiıle İleıişiııı Aruçlaı,ı. İşle ı lcri re l,ıkilcri. lcmel lleıişim \l,,Je llcri. İkn;ı cJie i

iIclişiın. S ını t'tırtanıü I]da ve iş 1,aşaı-ı-ıında ctkin ileıişinı tekniklerinin ku]laı-ıı ln-ıası ıılgı_ılanıalırı. llcı işiın
iılan 'l arilii, Kitle Kültürü r,e Ptıpüler KiiIttil,.\ıılsıııı1,1
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