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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
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ
Tarla Bitkileri Bölümünün temelini, Ege Üniversitesi
Senatosunun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulan şu kürsüler
oluşturmuştur:
1. Agronomi Kürsüsü (Başkan: Prof. Dr. Osman Tosun)
2. Zirai Genetik ve İstatistik Kürsüsü (Başkan: Prof. Dr. Orhan
Düzgüneş)
Bu iki kürsü 21.02.1961 tarihinde birleştirilerek “Agronomi ve
Genetik Kürsüsü” adı verilmiştir. 1966 ve 1967 ‘ de buna
aşağıdaki iki kürsü ilave edilerek bu grubun kürsü sayısı üçe
çıkmıştır:
1. Agronomi ve Genetik Kürsüsü (21.02.1967)
2. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kürsüsü (07.03.1967)
3. Agroekoloji ve Genel Bitki Islahı Kürsüsü (23.05.1967)
1750 Sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra “Kürsülerden
Oluşan Bölüm Sistemi” ne geçilmiş ve bu üç kürsüden oluşan “
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü” senatonun
04.03.1975 tarihli kararı ile kurulmuştur. Üniversitelerde
Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 18.02.1982 tarihinde
yürürlüğe girmesinden sonra ise bu üç kürsü birleştirilerek
bugünkü Tarla Bitkileri Bölümü oluşturulmuştur.
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Tarla Bitkileri Bölümünde 3 bilim dalından oluşan tek bir
anabilim dalı vardır. Bunlar;
1. Agronomi
2. Bitki Islahı ve Genetiği
3. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri bilim dallarıdır.

BÖLÜM BAŞKANI VE YARDIMCILARI, BİLİM
DALI BAŞKANLARI
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. A. Esen Çelen
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Emine Bayram
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç Dr. Emre İlker
Agronomi Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emine Bayram
Çayır – Mera ve Yem Bitkileri Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu
Bitki Islahı ve Genetiği Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Muzaffer Tosun

20

Ziraat Fakültesi

BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİNİN ÜNVANI,
ADI SOYADI, E-MAIL ADRESLERİ, TELEFON
NUMARALARI VE UZMANLIK ALANLARI
Bitki Islahı ve Genetiği Bilim Dalı:
Prof. Dr. Önder Çaylak
Bitki Islahı ve İstatistik
onder.caylak@ege.edu.tr - 0(232)3111431
Prof. Dr. Muzaffer Tosun
Bitki Islahı, Genetik ve Tahıllar
muzaffer.tosun@ege.edu.tr - 0(232)3111429
Prof. Dr. Zihin Yıldırım
Bitki Islahı, Biyoteknoloji
zihin.yildirim@ege.edu.tr - 0(232) 3111434
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Bitki Islahı, Biyoteknoloji
necdet.budak@ege.edu.tr - 0(232) 3112679
Doç. Dr. Fatma Aykut Tonk
Bitki Islahı ve Genetiği, Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji
fatma.aykut@ege.edu.tr - 0(232)3112252
Doç. Dr. Emre İlker
Bitki Islahı ve İstatistik
emre.ilker@ege.edu.tr - 0(232)3112256
Zir. Müh. Dr. Gülsüm Öztürk
Bitki Islahı ve Doku Kültürü
gulsum.ozturk@ege.edu.tr - 0(232) 3112687
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Uzm. Dr. Refika Akçalı Giachino
Bitki Islahı ve Genetiği, Biyoteknoloji
refika.akcali@ege.edu.tr - 0(232) 3112676
Uzm. Dr. Nesrin Örçen
Bitki Islahı ve Genetiği
nesrin.orcen@ege.edu.tr - 0(232)3112250
Araş. Gör. Deniz İştipliler
Bitki Islahı ve Genetiği, Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji
deniz.istipliler@ege.edu.tr - 0(232)3112980
Agronomi Bilim Dalı:
Prof. Dr. Emine Bayram
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Agronomi
emine.bayram@ege.edu.tr - 0(232)3111611
Prof. Dr. Metin Altınbaş
Agronomi
metin.altinbas@ege.edu.tr - 0(232)3111432
Prof. Dr. Naci Algan
Endüstri Bitkileri, Ekolojik Tarım
naci.algan@ege.edu.tr - 0(232)3111430
Yard. Doç Dr. Mithat N. Gevrek
Çeltik Tarımı, Biyolojik Tarım, Çevre Kirliliği
mithat.gevrek@ege.edu.tr - 0(232)3111433
Arş. Gör. Çiğdem Sönmez
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Agronomi
cigdem.sonmez@ege.edu.tr - 0(232)3112298
Zir. Müh. Dr. Sıdıka Ekren
Tütün ve Kalite
sidika.ekren@ege.edu.tr - 0(232)3112299
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Zir. Müh. Dr. Özgür Tatar
Bitki Fizyolojisi, Tahıllar
ozgur.tatar@ege.edu.tr - 0(232)3112289
Çayır – Mera ve Yem Bitkileri Bilim Dalı:
Prof. Dr. Rıza Avcıoğlu
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Çim Bitkileri,
Fizyoloji
riza.avcioglu@ege.edu.tr - 0(232)3112983
Prof. Dr. Hikmet Soya
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri
hikmet.soya@ege.edu.tr - 0(232)3112973
Prof. Dr. A. Esen Çelen
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri, Tarla Bitkileri
esen.celen@ege.edu.tr - 0(232)3111428
Doç. Dr. Hakan Geren
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri, Çim Bitkileri ve Silaj
hakan.geren@ege.edu.tr - 0(232)3112674
Doç. Dr. Behçet Kır
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri, Yoncalar ve Tohumluk Üretimi
behcet.kir@ege.edu.tr - 0(232)3112297
Arş. Gör. Dr. Gülcan Demiroğlu
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri, Çim Bitkileri ve Mısır
gulcan.demiroglu@ege.edu.tr - 0(232)3112295
Arş. Gör. Dr. Y. Tuncer Kavut
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri, Silaj
tuncer.kavut@ege.edu.tr - 0(232)3112675
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BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEN DERSLERİN
ÇOK KISA İÇERİKLERİ
Bilgisayar:
Ders, öğrencilerin yazma, formatlama, yazdırma ve
kaydetme gibi bilgisayar operasyonlarına ait becerilerini
geliştirmeye yöneliktir.
Temel İstatistik:
Öğrenciler, bilimsel yöntemler kullanarak kendi başlarına
deneme yapabilecek düzeye getirileceklerdir.
Tarımsal Ekoloji:
Doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik
faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve
sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak tarımsal faaliyetlerin
planlanması amacına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi
sağlanacaktır.
Genetik:
Bitki ıslahı, sitogenetik, moleküler biyolojinin ilkeleri,
moleküler biyoteknoloji derslerinin temelini oluşturacak
bilgilerin edinilmesi, kalıtsal özelliklerin tanıtılması
amaçlanmıştır.
Bitki Fizyolojisi:
Bitkilerin temel fiziksel, kimyasal ve çevresel davranışları
ile tarımsal yorumların üretilmesinin öğretilmesi, bitkisel
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üretimde doğru kararları üretmek için bilgi verme esasına
dayanmaktadır.
Tarla Tarımı:
Türkiye'nin tarım bölgelerinde, tarım sistemleri ve tarımsal
ekosistemleri tanıtmak amaçlanmaktadır.
Organik Tarım:
Bu dersin amacı, doğayı tahrip etmeyen yöntemlerle,
insanlarda toksik etki yapmayan tarımsal ürünleri üretmek için
uygulanabilecek yöntemlerin açıklanmasıdır.
Endüstri Bitkileri:
Endüstri bitkilerinde, üretim ve kalite tekniklerini belirlemek
ve yorumlamak amaçlanmaktadır.
Tohumluk:
Tohumluk kavramı, tohumluk
yöntemleri
ve
belirlenmesinin
dayanmaktadır.

değerlerinin saptanma
öğretilmesi
esasına

Araştırma Deneme Metotları:
Tarımsal araştırmaların istatistiksel düzeyde analizlerinin
yapılması, yorumlanması ve farklı deneme desenlerinin
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yem Bitkileri:
Baklagil ve buğdaygiller familyası ile diğergiller’e mensub
yembitkilerinin, sürdürülebilir tarım kapsamında yetiştirilme
tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
25

Ege Üniversitesi

Tarım Hukuku:
Bu dersin içeriğinde Türkiye’nin hukuk yapısı, taşınırtaşınmaz malların özellikleri, arazi toplulaştırılması, sular
hukuku, kamulaştırma hukuku ve taşınmaz malların
değerlendirilmesi ile bilirkişilik ve tarımsal sigorta hukuku yer
almaktadır.
Bitki Doku Kültürleri:
Modern yetiştirme tekniklerinin
uygulanması amaçlanmaktadır.

(in-vitro)

pratikteki

Tahıllar:
Tahılların ekonomik önemini, adaptasyonunu, morfolojisini,
fizyolojik olayları, hastalık ve zararlılarını ve tüketim alanlarını
tanıtmak.
Tarla Yabancı Bitkileri:
Tarla tarımı yapılan alanlarda karşılaşılan yabancı bitkilerin
tanıtılması, kontrolü ve mücadele yöntemlerinin anlatılması.
Yemeklik Dane Baklagiller:
Baklagillerin genel özellikleri ve önemli dane baklagil
bitkileri hakkında bilgiler vererek, tarımsal ihraç ürünlerinden
olan, ancak son yıllarda üretiminde büyük azalmalar görülen bu
grup bitkilerin üretimini arttırmayı özendirmek amaçlanmıştır.
Moleküler Biyoteknoloji:
Çağımızın en popüler bilimi haline gelen biyoteknolojinin,
moleküler biyolojik temellerinin verilmesi. Lisansüstü
programlarımızda yer alan " Bitki Islahının Moleküler İlkeleri",
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"Bitki Islahında Genetik Sistemler" gibi derslerin alt yapısının
oluşturulması hedeflenmiştir.
Genel Bitki Islahı:
Üstün verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşit
geliştirmek amacı ile bitkilerin genetik yapılarını yeniden
düzenlemeye
yönelik
çalışmaların,
yöntemlerini
ve
uygulamalarını öğretmek.

Çayır–Mera:
Dünyamızdaki kara parçalarının 1/4’ünü temsil eden çayırmer’alar ve hayvancılığın temeli oluşturan yem bitkilerinin
önemi, üretimi ve ıslah tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Tarla Bitkilerinde Projelendirme:
Proje hakkında genel bir altyapı oluşturmak. Üretim ve
araştırma projeleri hazırlatmak.
Mesleki Uygulamalar:
Tarla bitkileri hakkında temel konuları pratiğe dönük olarak
öğrencilere aktarmak.
Tibbi ve Aromatik Bitkiler:
Tıbbi ve aromatik bitkilerin Dünya'da ve Türkiye'de önemini
anlamak, bu grup bitkileri tanıtmak, genel yetiştirme
prensiplerini öğretmek, özellikle Türkiye için ekonomik önemi
olan bitkilerin tanıtılması ve kültürü.
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Özel Bitki Islahı:
Temel çeşit geliştirme yöntemlerinin ve uygulamalarının
öğrencilere aktarılması hedeflenmiştir.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI İLİŞKİLER
Tarla bitkileri bölümü çeşitli araştırma ve eğitim
faaliyetlerinde farklı ülkelerle uluslararası işbirliği içindedir.
Bunlardan başlıcalar Almanya, Bulgaristan ve Avusturalya’da
bulunun çeşitli birim ve kuruluşlarla ile yürütülen araştırma
faaliyetleridir. Bunun yanında Erasmus değişim programı
çerçevesinde Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ile ikili
işbirlikleri yürütülmektedir. Ülkemizde ise DPT, Tübitak,
Ebiltem ve Tarım bakanlığına bağlı çeşitli birimler ile araştırma
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

STAJ OLANAKLARI
Tarımsal üretim yapan firmalar, tarımsal ürünlerin işlendiği
fabrikalarda (yem, şeker, konserve, salça, sigara, baharat sanayi
vb.), tohumculuk şirketleri, gübre ve tarımsal ilaç pazarlayan
özel kuruluşlar ile ayrıca bölüm bünyesinde ve DAAD bursu ile
Almanya’da staj yapma olanağı mevcuttur.

İŞ OLANAKLARI
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım İl ve İlçe
Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, diğer çeşitli
resmi kuruluşlar, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal
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ürünlerin işlendiği fabrikalar (yem, şeker, konserve, salça,
sigara, baharat sanayi vb.), yeşil alan yapımı ve bakımı,
tohumculuk şirketleri, gübre ve tarımsal ilaç pazarlayan özel
kuruluşlar.
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İLETİŞİM ADRESİ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 35100
Bornova-İzmir / TÜRKİYE
Tlf: 0 232 311 26 79
Fax: 0 232 343 24 74
E-mail: tarla@ege.edu.tr
Web: http://agr.ege.edu.tr/tarla

İLETİŞİM KURULACAK AKADEMİK
PERSONEL
Prof. Dr. A. Esen ÇELEN
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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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