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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.  



Ziraat Fakültesi  

 5 

 

 



 Ege Üniversitesi 

 6 

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-damızlık-
hammadde 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-zararlılar-
yabancı 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, doğa-
kültür 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 45 işgünü staj yapmak 
zorundadır. Stajlarının 10 işgününü Fakültemizin Menemen 
Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 35 işgününü de kendi eğitim 
programlarının uygun gördüğü özel veya kamu kurum ve 
kuruluşlarında yaparlar. 

Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren 
Fakültemizde, şu anda 2000’nin üzerinde lisans öğrencisi eğitim-
öğretim 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 
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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 
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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 bilgi-
görgülerini 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  
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ 

BÖLÜMÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ  

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nün temelini 20 Mayıs 
1958 tarihinde Üniversite Senatosu kararıyla kurulan 
"Kültürteknik ve Zirai İnşaat Kürsüsü" oluşturmaktadır. Kürsüler 
dekanlığa bağlı iken; 1975 yılında 1750 sayılı Üniversite yasası 
gereğince Bölüm esasına geçildiğinden kurulan Toprak Bölümü 
içerisinde yer almıştır. 1982 yılında ise "Kültürteknik Bölümü" 
adı altında ayrı bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümün adı, 1991 
yılında "Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü" olarak 
değiştirilmiştir. 

BÖLÜM BAŞKANI VE YARDIMCILARI 

Bölüm Başkanı ; 

-Prof. Dr. İ.Hakkı TÜZEL 

Bölüm Başkan Yardımcıları ; 

-Prof. Dr. H.Baki ÜNAL, 

-Doç. Dr. Erhan AKKUZU 
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BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ 
Ünvan / Adı Soyadı Email / Telefon Uzmanlık Alanı 

Prof. Dr. Süer ANAÇ suer.anac@ege.edu.tr  
+90 232 311 26 35 

Sulama, Sulama Suyu Kalitesi, Su 
Yönetimi 
Irrigation, Quality of Irrigation Water, 
Water Management 

Prof. Dr. Musa AVCI musa.avci@ege.edu.tr  
+90 232 311 14 24 

Arazi Toplulaştırması, Sulama 
Sistemleri Yönetimi 
Land Consolidation, Management of 
Irrigation Systems 

Prof. Dr. İ. Hakkı TÜZEL hakki.tuzel@ege.edu.tr  
+90 232 311 14 26 

Sulama 
Irrigation 

Prof. Dr. M. Ali UL m.ali.ul@ege.edu.tr  
+90 232 311 14 27 

Sulama, Hidroloji 
Irrigation, Hydrology 

Prof. Dr. Şerafettin AŞIK serafettin.asik@ege.edu.tr  
+90 232 311 25 74 

Tarımsal Drenaj, Hidroloji, Sulamada 
Atık-su Kullanımı, Sulama Sistemleri 
Yönetimi, Su Kalitesi 
Agricultural Drainage, Waste-water 
Use in Irrigation, Management of Irr. 
Systems, Hydrology, Water Quality 

Prof. Dr. H. Baki ÜNAL baki.unal@ege.edu.tr  
+90 232 311 27 38 

Tarımsal Yapılar, Toprak Su 
Korunumu, Sulama Sistemleri 
Yönetimi 
Agricultural Structures, Soil-Water 
Conservation, Management of 
Irrigation Systems 

Doç. Dr. Erhan AKKUZU erhan.akkuzu@ege.edu.tr  
+90 232 311 29 12 

Sulama, Sulama Sistemleri Performansı 
Irrigation, Performance of Irrigation 
Systems 

Doç. Dr. Yasemin S. KUKUL 
KURTTAŞ 

senem.kukul@ege.edu.tr  
+90 232 311 16 55 

Sulama, Sulama Suyu Kalitesi, 
Sulamada Atık-su Kullanımı 
Irrigation, Quality of Irrigation Water, 
Waste-water Use in Irrigation 

Doç. Dr. Gülay PAMUK 
MENGÜ 

gulay.pamuk@ege.edu.tr  
+90 232 311 27 28 

Tarımsal Meteoroloji, Sulama 
Agro-Meteorology, Irrigation 

Doç. Dr. Murat KILIÇ kilic.murat@ege.edu.tr  
+90 232 311 26 38 

Su Kaynakları Yönetimi, Sistem 
Optimizasyonu 
Water Resources Management, System 
Optimization 

Ar. Gör. Emrah ÖZÇAKAL emrah.ozcakal@ege.edu.tr  
+90 232 311 26 39 

Sulama, Jeoistatistik 
Irrigation, Geostatistics 

Ar. Gör. Hatice GÜRGÜLÜ hatice.gurgulu@ege.edu.tr  
+90 232 311 14 25 

Sulama, Hidroloji 
Irrigation, Hydrology 

Ar. Gör. Ulaş TUNALI ulas.tunali @ege.edu.tr  
+90 232 311 29 28 - 13 

Sulama 
Irrigation 

Ar. Gör. İlkay ALKAN ilkay.ozturk@ege.edu.tr  
+90 232 311 29 28 - 21 

Tarımsal Yapılar 
Agricultural Structures 

Ar. Gör. Zafer Ali SERBEŞ zafer.ali.serbers@ege.edu.tr  
+90 232 311 29 28 - 12 

Sulama, Jeoistatistik 
Irrigation, Geostatistics 

mailto:suer.anac@ege.edu.tr
mailto:musa.avci@ege.edu.tr
mailto:hakki.tuzel@ege.edu.tr
mailto:m.ali.ul@ege.edu.tr
mailto:serafettin.asik@ege.edu.tr
mailto:baki.unal@ege.edu.tr
mailto:erhan.akkuzu@ege.edu.tr
mailto:senem.kukul@ege.edu.tr
mailto:gulay.pamuk@ege.edu.tr
mailto:kilic.murat@ege.edu.tr
mailto:emrah.ozcakal@ege.edu.tr
mailto:hatice.gurgulu@ege.edu.tr
mailto:emrah.ozcakal@ege.edu.tr
mailto:ilkay.ozturk@ege.edu.tr
mailto:zafer.ali.serbers@ege.edu.tr
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BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEN DERSLER VE 
İÇERİKLERİ   

Arazi Toplulaştırması 

Arazi toplulaştırmasının önemi ve gerekliliği, arazi 
toplulaştırma yöntemleri ve prensipleri, arazi toplulaştırma 
yasaları ve ilgili kurumlar, toplulaştırma planı hazırlama süreci 
(toplulaştırma kararının alınması, parsel ve işletme verilerinin 
toplanması, arazi derecelendirmesi, yol ve kanal planlaması, yeni 
parsel dağıtım planının hazırlanması), arazi toplulaştırması ile 
toprak reformu arasındaki ilişki, arazi toplulaştırmasında 
bilgisayar kullanımı, arazi toplulaştırmasının yararları. 

Drenaj Sistemleri Tasarımı 

Tarım alanlarında drenaj sorunları ve sorunların belirlenmesi 
için verilerin elde edilmesi. Drenaj sistemleri tasarım kriterleri. 
Yüzey drenaj: Açık drenaj sistemlerinin tipleri. Drenaj 
kanallarının projeleme kriterleri. Yüzey altı drenaj: Borulu drenaj 
sistemlerinin tipleri. Borulu drenaj sistemlerinin projelenmesi. 
Mol drenajı. Borulu drenajda kullanılan malzeme ve makineler. 
Borulu drenaj sistemlerinde kullanılan sanat yapıları. 

Hidrolik 

Temel kavramlar, Borulu sistemlerin hidrolik hesabı, Laminer 
ve Türbulanslı Akım, Enerji Kaybı, Sürekli yük kayıpları için 
eşitlikler, Yersel enerji kaybı katsayısı, Serbest yüzeyli akımlar, 
serbest yüzeyli akımlarda enerji kaybı, Özgül enerji , Nehir ve sel 
rejimlerinin özellikleri, Hidrolik sıçrama, Akım ölçümleri 
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Hidroloji 

Hidrolojinin tanımı ve önemi, hidrolojik çevrim, yağış, 
buharlaşma, infiltrasyon, yeraltı suyu, yüzeysel akış, nehir ve 
ırmaklarda akım ölçümleri, hidrolojide olasılık ve istatistik 
yöntemler. 

Meteoroloji 

Tarımsal meteorolojinin amacı ve önemi, atmosferin yapısı, 
atmosfer kirlilikleri ve kültür bitkilerine zararları, hava, iklim ve 
iklim elemanları, iklim elemanlarının bitkisel ve hayvansal üretim 
üzerine etkisi, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen 
meteorolojik olaylar, küresel iklim değişikliği ve tarım ve su 
kaynakları üzerine etkisi. 

Ölçme Bilgisi 

Ölçü birimleri, basit ölçme aletleriyle yatay ölçmeler ( 
uzunlukların ölçülmesi, dik açıların çakılması, konum planlarının 
çıkarılması), planimetre, alan hesapları, nivelmanla yükseklik 
ölçmesi, profil nivelmanı ve yüzey nivelmanı, topografik 
haritaların çizilmesi ve yorumlanması, GPS’in temel esasları. 

Su Kaynakları Planlanması 

Dünya ve Türkiye su kaynakları, planlama kavramı ve modeli, 
su kaynaklarına ilişkin yasal ve kurumsal yapı, su kaynakları 
planlama verileri ve yönetimi, optimizasyon modelleri, alternatif 
planların formülasyonu ve değerlendirilmesi, su kaynakları 
planlamasında ekonomik analiz, su kaynakları projelerinde 
çevresel etki değerlendirme 
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Sulama 

Sulamanın tanımı ve önemi, sulamanın yararları, sulamanın 
tarihçesi, toprak-su-bitki atmosfer ilişkileri, sulama yöntemleri. 

Sulama Suyu Kalitesi 

Temel tanımlar ve birimler, sularda bulunan başlıca aynan ve 
katyonlar ile bazı ağır metal ve iz elementler, sulama suyu 
analizleri, sınıflandırmada dikkate alınan temel kalite ölçütleri ve 
sınıflandırma sistemleri, damla sulama sistemlerinde tıkanma 
sorunları ve giderilme yöntemleri, tuzluluğun bitki gelişimine 
etkisi, toprakta su-tuz dengesi ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve 
sodyumlu toprakların iyileştirilmesi. 

Tarımsal Yapıların Tasarımı 

İşletme merkezinde tarımsal yapıların yerleşme düzenin 
planlanması, tarımsal yapıların tasarımında çevresel ilişkiler, 
tarımsal yapılarda iklimsel çevre denetimi esasları, ısı dengesi, 
ahır, ağıl ve kümes gibi üretim yapılarının planlanması ve 
projelenmesi, depolama ve koruma yapılarının planlanması ve 
projelenmesi, gübre yönetim sistemlerinin planlanması ve 
projelenmesi, metraj ve keşfin çıkarılması, tarımsal yapılara 
ilişkin örnek tasarım projelerinin hazırlanması. 

Teknik Resim 

Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı, çizgi çizme tekniği, 
geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, görünüş tamamlamak, ölçek 
ve ölçülendirme, kesit görünüşler, perspektif resimler, yapı 
(mimari) ve sulama projelerinde kullanılan lejant bilgileri, yapı 
projelerinin hazırlanması, örnek bir tarımsal yapı projesi çizimi. 
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Malzeme Bilgisi 

Malzeme ve yapı malzemesinin tanımı ve sınıflandırması, 
malzemenin genel özellikleri (mekanik, fiziksel, kimyasal, termik 
ve akustik özellikleri), tarımsal yapılarda yaygın kullanılan 
malzeme örneklerinin (metaller, doğal taşlar, toprak, ahşap, 
agregalar, bağlayıcılar, harçlar, beton, plastikler, koruma ve 
yalıtım malzemesi) üretimi, özellikleri ve yapılarda kullanım 
amaçları ve şekilleri. 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI İLİŞKİLER 

Yurtiçinde faaliyet gösteren kamu kuruluşları (Devlet Su İşleri, 
Tarım ve Köy İşleri  Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı araştırma 
enstitüsü ve teşkilatları) ve Tarımsal sulama ve drenaj sistem 
unsurlarını tasarlayan, üreten ve pazarlayan firmalar, Sera yapı 
malzemesi ve sera inşası konusunda çalışan şirketler, Arazi 
tesviyesi yapan firmalar, Sulama birlikleri ve kooperatifler ile sıkı 
bir iletişim halindedir.  

Yurtdışında ise European Commission, FAO, IAEA,  United 
Nations Development Program, OECD , DLO gibi kuruluşlar ile 
çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. 

STAJ OLANAKLARI 

Bölüm öğrencileri, kamu kuruluşlarında, özel sektörde veya 
bölümde staj olanağı bulurlar. 
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İŞ OLANAKLARI 

Bölümümüz mezunları, aşağıda belirtilen kamu kuruluşlarında 
veya özel sektörde çalışma olanağı bulurlar. 

Kamu Kuruluşları: 
– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
– Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
– Bakanlıklara bağlı Araştırma Enstitüleri ve Teşkilatlar 

Özel Sektör: 
– Tarımsal sulama ve drenaj sistem unsurlarını tasarlayan, 

üreten ve pazarlayan firmaları  
– Bitkisel ve hayvansal üretim yapı ve tesislerini tasarlayan, 

inşa eden ve bu tesislerde kullanılan donanımları pazarlayan 
şirketler 

– Arazi tesviyesi yapan firmalar 
– Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri 

BÖLÜMÜN SAHİP OLDUĞU EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA OLANAKLARI  

Bölümde araştırma ve eğitimde kullanılan ölçme, sulama, 
drenaj, tarımsal inşaat ve hidrolik laboratuarları bulunmaktadır. 
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İLETİŞİM ADRESİ  

E.Ü. Ziraat Fakültesi,  
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (B Blok Kat:2), 

Bornova/İzmir 
Tel : +90.232 311 26 37 

Email: sulama@mail.ege.edu.tr 

İLETİŞİM KURULACAK AKADEMİK 
PERSONEL 

Ar. Gör. Emrah ÖZÇAKAL 
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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 




