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 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ  

GÜZ YARIYILI 

DERSİN 

KODU 

DERSİN ADI KREDİSİ 

T U K 

SEÇMELİ/ 

ZORUNLU 

AKTS 

TAB 501 Tahıllarda Kalite ve Islahı 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 503 Tarla Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 505 Doğal Gen Kaynakları 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 507 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 509 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 511 Bitki Biyoteknolojisi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 513 Aromatik Bitkiler 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 515 Tarla Bitkileri Analiz Yöntemleri  3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 517 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 519 Bitki Büyümesini Düzenleyiciler 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 521 İyi Tarım Uygulamaları 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 523 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 525 Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 527 Çiçeklenme Biyolojisi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 529 Deneme Tekniği 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 531 Silaj Yapımı ve Teknolojisi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 533 Bilimsel Sunumların Hazırlanması ve Sunum Yöntemleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 

ETK 500 Bilim Etiği 2 0 0 Zorunlu 5 

TAB 590 Seminer 3 0 0 Zorunlu 7.5 

TAB 500 Tez Çalışması 0 1 0 Zorunlu 20 

TAB 700 Uzmanlık Alan Dersi 6 0 0 Zorunlu 10 

 

BAHAR YARIYILI 

DERSİN 

KODU 

DERSİN ADI KREDİSİ 

T U K 

SEÇMELİ/ 

ZORUNLU 

AKTS 

TAB 502 Organik Tarımdaki Gelişmeler 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 504 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 506 Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteye Etkili Faktörler 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 508 Yeni Doğal Yem Kaynakları 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 510 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 512 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 514 Tarımsal Denemelerin İstatistiksel Değerlendirilmesi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 516 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 518 Biyolojik Azot Fiksasyonu 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 520 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 522 Hücre ve Doku Kültürü 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 524 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 526 Genotip X Çevre interaksiyonu ve Stabilite Analizleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 528 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 530 Çim Alanlarının Tesis ve Yönetimi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 532 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi 3 0 3 Seçmeli 7.5 
TAB 534 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı 3 0 3 Seçmeli 7.5 

ETK 500 Bilim Etiği 2 0 0 Zorunlu 5 

TAB 590 Seminer 3 0 0 Zorunlu 7.5 
TAB 500 Tez Çalışması 0 1 0 Zorunlu 20 

TAB 700 Uzmanlık Alan Dersi 6 0 0 Zorunlu 10 

 

 

 



 

DERS İÇERİKLERİ  

GÜZ YARIYILI 

TAB 501 Tahıllarda Kalite ve Islahı (3 0 3)  

Tahıllarda kalitenin önemi, buğday yetiştiriciliğinin ürün kalitesi üzerine etkisi, ekmeklik 

buğday kalitesi, ekmeklik buğday kalitesinde kullanılan parametreler, analiz tekniği, arpa 

yetiştiriciliğinin ürün kalitesi üzerine etkisi, yemlik ve maltlık arpa kalitesi, malt kalitesi, 

biralık arpa kalitesinde kullanılan parametreler, analiz tekniği, çavdar ve tritikale 

yetiştiriciliğinin ürün kalitesi üzerine etkisi, yemlik ve ekmeklik çavdar ve tritikale kalitesi, 

parametreler, analiz tekniği. 

TAB 503 Tarla Bitkilerinde Stres Fizyolojisi (3 0 3)  

Stresin anlam ve önemi, stres çeşitleri (kuraklık, tuz, sıcaklık stresi, soğuk stresi, don stresi, 

ışık ve ultra viyole stresi, vb.) ve stres koşullarının bitkilerde meydana getirdiği değişimler.  

TAB 505 Doğal Gen Kaynakları (3 0 3) 

 

Bitkisel gen kaynaklarının kavram ve kapsamı, bitkilerin gen ve yayılma merkezleri, genetik 

kaynak erozyonu, gen kaynakları çalışmalarının ilkeleri (çalışmaların koordinasyonu ve 

eğitim çalışmaları), bulma ve toplama (toplamanın amacı, toplamada bitki ve bölge 

öncelikleri, optimum bitki toplama ve yöntemleri, tohum toplanması, herbaryum örneğinin 

alınması, toplama kayıtları, gen bankası çalışmaları); koruma ve depolama (tohum 

depolamanın prensipleri, depolamada tohum canlılığı, depolamada tohum ve çevre ilişkileri, 

vejetatif depolamanın prensipleri, çiçektozu depolama, depolama sistemleri), gen 

kaynaklarının üretimi ve yenilenmesi, değerlendirme ve kullanım, bilgi depolama 

(dökümantasyon).  

 

TAB 507 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları (3 0 3) 

 

Ekolojinin önemi, ekosistem ve ekosistemin genel karakterleri, ekolojide iklim faktörleri 

(ışık, sıcaklık, rutubet, yağış, vs.) bu faktörlerin çimlenme, fotosentez, solunum ve 

transpirasyon üzerine etkileri, fotoperiyot ve fotoperiyodizm, termoperiyot ve 

termoperiyodizm, bu faktörlerin bitki üreme ve yetiştiriciliğine etkileri, son zamanlarda bu 

konularla ilgili yapılan araştırmalar, ekolojik denge ve ekolojik dengenin bozulması. 

 

TAB 509 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları (3 0 3) 

 

Bitki tohumları ve çimlenme, tarla bitkilerinde dormansi ve mekanizması,  bitkilerde su ve 

besin maddeleri alımı ile ilgili olaylar, bitkilerde organik madde yapımına ilişkin metabolik 

olaylar, büyüme, gelişme ve olgunlaşma fizyolojileri, bitkisel hormonlar ve işlevleri, bitki 

yetiştiriciliğin fizyolojik esasları ile ilgili literatürlerin tartışılması. 

 

TAB 511 Bitki Biyoteknolojisi (3 0 3) 

 

Biyoteknolojinin önemi, laboratuvar malzemeleri ve laboratuvar organizasyonu, hücre ve 

doku kültürünün esasları, genetik materyal muhafazası, klonla çoğaltma, embriyo kültürü, 

meristem kültürü ve virüssüz bitki elde etme, protoplast kültürü ve somatik melezleme, 



 

haploid bitki elde edilmesinde kullanılan yöntemler, besi ortamında tozlanma ve döllenme, 

gen transferi, somaklonal varyasyon, terminatör teknolojisi, biyogüvenlik. 

TAB 513 Aromatik Bitkiler  (3 0 3)  

Primer ve sekonder madde kavramı, sekonder maddelerin özellikleri, sekonder madde 

değişimi, uçucu yağlar, uçucu yağların önemi ve kullanım alanları, uçucu yağların genel 

özellikleri ve sınıflandırılması, uçucu yağların elde edilme yöntemleri, uçucu yağ içeren 

familyaların tanıtımı, uçucu yağ içeren bitkilere giriş, Narcissus spp. tanımı, kültürü ve 

kullanımı, İris germanica bitkisinin tanımı, kültürü ve kullanımı, Hysoppus officinalis 

bitkisinin tanımı, kültürü ve kullanımı, Jasminum grandiflorum bitkisinin tanımı, kültürü ve 

kullanımı, Lavandula spp. ve Ocimum basilicum tanımı, kültürü ve kullanımı ve Salvia 

sclarea ve Lippia citridora bitkilerinin tanımı, kültürü ve kullanımı 

TAB 515 Tarla Bitkileri Analiz Yöntemleri (3 0 3) 

 

Tarla Bitkilerinde verimi artırmak asıl hedeftir. Ancak sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmekte 

verim kadar önemlidir. Bu bakımdan hasat ve harmanı yapılan bitkilerin protein, yağ, 

karbonhidrat, selüloz, makro ve mikro element içeriklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Bunların analiz yöntemleri, aletler, ekipmanlar, kullanılacak biyolojik ve kimyasal maddeler, 

çözeltiler, eriyikler vs. bu dersin konusunu oluşturmaktadır. 

 

TAB 517 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği (3 0 3) 

Tarla bitkilerinde depolamanın önemi ve amacı, farklı ürünleri depolama yöntemleri, 

depolanacak ürünlerin kurutulması, depolamada nicelik ve nitelik kayıplarını en aza indirmek 

için alınacak önlemler, tarla bitkileri özel depolama tekniği ile ilgili literatürlerin tartışılması. 

 

TAB 519 Bitki Büyümesini Düzenleyiciler (3 0 3) 

 

Büyüme, gelişme (kök, gövde, yaprak, çiçek, tohum ve meyve gelişimi), vegetatif ve 

generatif büyüme arasındaki ilişki, bitki büyüme düzenleyicilerin etki tarzı ve biyokimyası, 

bitki büyüme düzenleyicileri ve birbirleri ile olan etkileşimleri, bitki büyüme düzenleyicilerin 

gen aktivitesi üzerine etkileri 

 

TAB 521 İyi Tarım Uygulamaları (3 0 3) 

 

Doğal kaynakların, başta toprak-bitki ve çevrenin korunması, iyi tarım uygulamaları fikrinin 

açıklanması, neden buna ihtiyaç olduğunun anlatılması, zaman içerisinde organik tarım 

fikrinin gelişmesi, insan sağlığı açısından beslenmenin ve besin maddeleri üretim 

güvencesinin verilmesi, dünyada ve Türkiye’de iyi tarımın gelişme seyri, 1960’dan sonra 

Meksika’da başlayıp bütün dünyaya yayılan yeşil devrim fikri, yetersiz beslenme, aşırı gübre 

ve pestisitlerin zirai ürünler üzerine olumsuz etkisi, besin maddelerinin aroma, tat, renk, koku 

ve muhtelif albeni bakımından değerlendirilmesi, konvansiyonel yada klasik tarımın organik 

tarımla farklılıklarının anlatılması, üretim girdilerinin en ekonomik, gıda güvenliği ve 

güvencesi bakımından en iyi şekilde kullanılması, iyi tarım tekniklerinin uygulanması ve bu 

amaç için yöntemler, iyi tarım mevzuatı, iyi tarım ürünlerinin pazar ve piyasa durumu. 

 



 

TAB 523 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları (3 0 3) 

Yemeklik tane baklagillerin verim potansiyelleri ve verimlerini etkileyen başlıca faktörler, 

verim ve kalite kriterlerinin tanımlanması, verim kriterleri ve verim üzerindeki etkileri, verim 

ve kalite kriterlerinin belirlenmesinde izlenecek yöntemler. 

TAB 525 Mera Kurma ve İşletme Teknikleri (3 0 3)  

Yapay meraların önemi ve hayvancılıktaki yeri, marjinal alanlar ve önemi, yapay meraların 

ekolojik istekleri, karışımların hazırlanması, karışım örnekleri ve ekim hazırlığı işlemleri, 

tohum yatağı hazırlığı, ekim yöntemleri ve karşılaştırılması, ekim sonuçlarının gözlenmesi ve 

değerlendirilmesi, gübre istekleri ve gübreleme yöntemleri, sulama teknikleri, yabancı ve 

zararlı otların tanımı ve savaşı, yapay meraların değerlendirilmesi. 

 

TAB 527 Çiçeklenme Biyolojisi (3 0 3) 

 

Familyalara göre çiçek yapıları, döllenme şekilleri, melezleme teknikleri, çiçeğin mikroskopik 

incelenmesi, bitkilerde allogam ve autogam döllenme oranlarının tespiti. 

 

TAB 529 Deneme Tekniği (3 0 3) 

 

Deneme tekniğinin konusu ve tarihçesi,  denemelerin planlanması, yürütülmesinde dikkat 

edilecek hususlar, parsel, parsel şekli, ölçüleri ve konumları, parselde bitki eksiklikleri, saksı 

denemeleri kurulurken dikkate alınacak hususlar, varyans analizinin temel varsayımları, 

transformasyonlar,  varyans analiz metodları ( tesadüf parselleri, tesadüf blokları, latin kare, 

bölünmüş ve bölünen bölünmüş parseller, şerit ve şerit şerit parseller,  tekrarlanan denemeler, 

çoklu karşılaştırma testleri). 

 

TAB 531 Silaj Yapımı ve Teknolojisi (3 0 3) 

 

Silajın tarihçesi, silaj bitkileri ve yetiştiriciliği, Silaj bitkilerinde aranılan özellikler, silaj 

bitkilerinde hasat dönemlerinin tespiti, silaj yapımı için gerekli koşullar, silaj katkıları, silaj 

oluşımında cereyan eden kimyasal ve biyolojik olaylar, silajda başarısızlık nedenleri, sialjda 

kalite özellikleri, silajda kalite analizleri, silajın hayvan beslemedeki önemi, silajın kaba yem 

açığının kapatılması açısından önemi, silajın tarımsal ürün atıklarının değerlendirmesi 

açısından önemi ve silaj amaçlı yem bitkileri yetiştiriciliğinin genel sorunlar. 

 

TAB 533 Bilimsel Sunumların Hazırlanması ve Sunum Yöntemleri (3 0 3) 

 

Sunum tanımı, sunum türleri, etkili sunum hazırlama, sunum planlama, sunumun amaç ve 

hedefleri, sunumda kullanılacak destek araçlarının tasarlanması, bilgi ve veri toplama, 

bilgi/verilerin düzenlenmesi, plan çıkarma, bilgileri/verileri metne çevirme, kullanılacak 

görsel destek araçlarını belirleme, yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme, MS-

Office/Powerpoint ile sunum hazırlama konusunda bilinmesi gerekenler, sunumun iletişim 

öğeleri, sözlü iletişim, sözsüz iletişim-beden dili, sunum sırasında beden dilinin kullanımında 

dikkat edilmesi gerekenler. 

 

 

 

 



 

ETK 500 Bilim Etiği (2 0 0) 

 

Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, bilimsel yazımda uygulanması gereken temel kurallar, 

teknikler. Bilimsel metinlerin yazılması, tablo, şekil hazırlama ve sunulma yolları. Dipnot ve 

alıntı gösterme, referans verme sistemleri. APA ve diğer uluslararası yazım kuralları. Bilim 

etik kuralları ve etik dışı davranışlar. 

 

TAB 500 Tez Çalışması (0 1 0) 

 

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı 

Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez 

danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.  

 

TAB 590 Seminer (3 0 0) 

 

Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının 

ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı bir derstir.  

 

TAB 700 Uzmanlık Alan Dersi (6 0 0) 

Yüksek lisans tez çalışması aşamasında danışman öğretim üyesini öğrenci ve öğrencilerine 

tez çalışmalarına ilişkin bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman 

öğretim üyesi tarafından belirlenir. 

BAHAR YARIYILI 

TAB 502 Organik Tarımdaki Gelişmeler (3 0 3) 

Organik tarım ve ilkeleri, organik tarım üretim ve tüketim seyri, kalite kontrol sistemi, toprak 

kalitesi ve verimliği uygulamalarındaki gelişmeler,  bitki besleme ve gübre uygulamalarındaki 

gelişmeler, organik hayvan yetiştiriciliğindeki gelişmeler, bitki koruma uygulamalarındaki 

gelişmeler, organik işletmelerde planlama ve ekonomi, türkiye ve dünyada organik tarımın 

geleceği, organik tarımda yasal durum.  

 

TAB 504 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi (3 0 3) 

 

Tohum ve tohumluk ne demektir, tohum üretiminde  ekolojik istekler, tohum morfolojisi ve 

fizyolojisi, çimlenme ve çimlenme aşamaları, tohum işleme aşamaları, tohum depolama ve 

önemi, tohum ve tohumluk ne demektir, tohum üretiminde  ekolojik istekler, tohum 

morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme ve çimlenme aşamaları, tohum işleme aşamaları, tohum 

depolama ve önemi. 

TAB 506 Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteye Etkili Faktörler (3 0 3) 

Önemli yem bitkilerinin ot için yetiştirciliğinde ve meralardan elde edilen verimin 

yüksekliğinin yanında, ot kalitesinin ve hazmolunabilmesinin de yüksek olması için gerekli 

olan bütün yetiştiricilik hususları ele alınacaktır.  

 

 



 

TAB 508 Yeni Doğal Yem Kaynakları (3 0 3) 

 

Ülkemizin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve tarım arazilerinde yabancı ot özelliği 

gösteren otsu bitkiler; çayır düğmesi, sarmaşıklar, horoz ibiği, ebegümeci, çoban değneği, 

hindiba, aslan dişi, devetabanı, sinir otu ile odunsu bitkiler; defne, kocayemiş, yabani zeytin, 

şimşir, ökse otu, pırlan meşesi, yabani incir, yabani asma gibi bitkilerin kaba yem olarak 

kullanılmaları, besin değerleri ve besleme özellikleri. 

  

 

TAB 510 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri (3 0 3) 

 

Kültür bitkilerinin melezlenmesi dersinde; Tarla Bitkileri ile yapılacak melezleme 

çalışmalarında dikkat edilmesi gereken temel prensipler, tarla ürünlerinin çiçek yapıları, 

döllenme şekilleri, kullanılan emaskulasyon ve melezleme teknikleri ile elde edilen 

tohumların ekimi ve F1 bitkilerinin yetiştirilmesi gibi bitki ıslahçılarının bilmesi gereken 

temel konular uygulamalı olarak incelenecektir. 

 

TAB 512 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik (3 0 3) 

 

Genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin tanımlanması, bu bitkilerin dünyadaki durumları, 

potansiyel faydaları ve zararları, biyogüvenlik tanımı ve kapsamı, biyogüvenlik yasası, 

biyogüvenlik yasasına olan eleştiriler. 

 

TAB 514 Tarımsal Denemelerin İstatistiksel Değerlendirilmesi (3 0 3) 

 

t testi,  X
2
 testi,   basit,  kısmi ve çoklu regrasyon ve korelasyon testleri, kovaryans, bazı 

varyans analiz metodları  (ortogonal kıyaslamalar, augmented, counfounding, lattice’ ler,  

rectangular, cubik latisler, latis kareler deneme desenleri), stabilite testleri ve rakamların 

grafiklerle yorumlanması. 

 

TAB 516 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri (3 0 3) 

 

Tahılların yapısının ve çeşitlerinin tanınması, tahıl çeşitlerinin botanik ve kimyasal 

bileşimlerinin kavranması, tahıl çeşitlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, analiz 

metotlarının kavranması, tahılın tarladan tüketiciye kadar geçirdiği bütün aşamalardaki kalite 

kontrol metotlarının belirlenmesi, analiz sonuçlarını açıklamak ve yorumlamak, standartlar ve 

mevzuatlar. 

 

TAB 518 Biyolojik Azot Fiksasyonu (3 0 3) 

 

Baklagil cins, tür ve çeşitlerinin azot fiksasyon kapasiteleri, azot döngüsü ve azot fiksasyonu, 

serbest azot fiksayonu, simbiyotik azot fiksasyonu, nitrifikasyon, asimilasyon, amonifikasyon, 

denitrifikasyon, azot fiksasyonuna etki eden dış faktörler, aşılama, aşılamada dikkat edilecek 

hususlar. 

 

TAB 520 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri (3 0 3) 

 

Baklagillerde kaliteye etki eden iç ve dış faktörler, ülkemizde tarımı yapılan fasulye, nohut, 

mercimek, bakla, bezelye ve börülcenin fiziksel ve kimyasal kalite özellikleri, bakım 



 

işlemlerinin ve çevre koşullarının kalite üzerine etkisi, kalite özelliklerinin pazarlamadaki 

payı. 

 

TAB 522 Hücre ve Doku Kültürü (3 0 3) 

 

Doku kültürünün botanik temelleri, laboratuvar, kültür ortamının hazırlanması, eksplantların 

hazırlanması, rejenerasyon teknikleri, rejenere bitkilerin sera ve tarla koşullarına alıştırılması, 

doku kültürü teknikleri (kallus, embriyo, meristem, anter, çiçek, sürgünucu, kökucu, yaprak, 

sap, hücre, protoplast kültürleri), tarla bitkileri ıslahında doku kültüründen yararlanma 

olanakları (hatların hızlı çoğaltımında, kısır melezlerin üretiminde, gen bankasında 

depolamada, genetik mühendisliği teknikleri ile gen aktarımında, haploid ve dihaploid bitki 

üretiminde, hastalıksız bitki üretiminde), doku kültürünün sorunları. 

TAB 524 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi (3 0 3) 

Bitkisel yağlar, bitkisel yağların önemi, dünyada ve türkiye’de bitkisel yağ üretim ve 

tüketimi, bitkisel yağların kimyasal yapısı (yağ asitleri ve gliserol). Dünya’da ve Türkiye’de 

yağ bitkisi üretimi ve önemi, ayçiçeği, kolza, soya, yerfıstığı, aspir, susam, jojoba, haşhaş 

bitkilerin sistematiği, özellikleri, iklim ve toprak istekleri, tarla hazırlığı, gübre, sulama ve 

çapa istekleri, hastalık ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri, hasat, harman, kurutma ve 

depolanması, yağ bitkileri konularında yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi ve 

tartışılması. 

TAB 526 Genotip x Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri (3 0 3) 

Genotip ve çevrenin tanımı, çevrelerin seçimi, genotip sayısı, parametrik ve parametrik 

olmayan stabilite yöntemleri, yorumlanması,  bitki ıslahında genotip X çevre interaksiyonun 

önemi. 

TAB 528 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri (3 0 3) 

Çayır merada botanik kompozisyon, çayır-meraların karakterleri, mera durumları ve etkili 

faktörler, çeşitli bitki formasyonları, özellikle çayır-mera formasyonları, vejetasyonun 

kalitatif ve kantitatif karakterleri ve bu karakterlerin ölçülmesinde kullanılan önemli etüd ve 

ölçme yöntemleri, kuadrat, lup, transekt ve nokta yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı 

bilgiler. 

 

TAB 530 Çim Alanlarının Tesis ve Yönetmi (3 0 3) 

 

Yeşil alanların farklılık ve fonksiyonları, Türkiye ve Dünyada yeşil alan kültürü, yeşil 

alanların gelişiminde ve ekolojik koşulların etkisi, yeşil alan amaçlı toprak hazırlığı, torak 

yapısı ve kullanılan farklı materyallerin yeşil alan gelişiminde etkisi, yeşil alanlarda kullanılan 

buğdaygillerin morfolojik özellikleri ve genel karekterleri, yeşil alanlarda tohum 

karışımlarının hazırlanmasında dikkate alınacak genel ilkeler, yeşil alanların tesisinde 

kullanılan farklı yöntemler, yeşil alanların biçimi, sulama ve gübreleme, yabancı ot hastalık 

ve zararlı kontrolü, yeşil alanların kullanım alanları, ağır kullanım altında olan yeşil alanlarda 

yönetim, yeşil alanların genel sorunlar. 

 

 

 



 

TAB 532 Yem Bitkileri Tohumluk Üretimi (3 0 3) 

 

Yembitkileri önemi ve özellikleri, önemli yem bitkileri, yem bitkileirnin yetiştirlme şekilleri, 

yem bitkisi tesisinin esasları, yem bitkileri yetiştiriciliğinde tohumluk, yem bitkilerinde 

döllenme biyolojisi, yem bitkilerinde döllenme sorunları, tohumluk yetiştiriciliğinde ekoloji, 

tohumluk yetiştiriciliğinde bakım, tohumluk yetiştiriciliğinde hasat, tohum depolama, 

çimlenme fizyolojsi, yem bitkilerinde çimlenme sorunları ve çimlenmeyi arttırıcı işlemler 

 

TAB 532 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı (3 0 3) 

 

Proje konusu belirleme, bilgi toplama, proje planlama, proje değerlendirme ve rapor yazma, 

projeyi sunma, bilim / sahte-bilim ayrımı ilişkisi, bilim ve bilimsel araştırma, bilimsel 

makalenin temel yapısı, literatürün taranması, değerlendirilmesi ve analizi, makale başlığı 

nasıl belirlenir ve yazar ismi (isimleri) nasıl yazılır, giriş ve yöntemler, referans gösterme ve 

etik kurallar, referans verme sistemi. 

 

ETK 500 Bilim Etiği (2 0 0) 

 

Bilimsel rapor hazırlama teknikleri, bilimsel yazımda uygulanması gereken temel kurallar, 

teknikler. Bilimsel metinlerin yazılması, tablo, şekil hazırlama ve sunulma yolları. Dipnot ve 

alıntı gösterme, referans verme sistemleri. APA ve diğer uluslararası yazım kuralları. Bilim 

etik kuralları ve etik dışı davranışlar. 

 

TAB 500 Tez Çalışması (0 1 0) 

 

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Anabilim Dalı 

Başkanlığının önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez 

danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır.  

 

TAB 590 Seminer (3 0 0) 

Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının 

ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı bir derstir. 

TAB 700 Uzmanlık Alan Dersi (6 0 0) 

 

Yüksek lisans tez çalışması aşamasında danışman öğretim üyesini öğrenci ve öğrencilerine 

tez çalışmalarına ilişkin bilgileri aktardığı teorik bir derstir. Ayrıntılı içeriği her bir danışman 

öğretim üyesi tarafından belirlenir.  

 

 
 


