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Ege Üniversitesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ziraat Fakültesi dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda
saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın
akademik işbirliği içindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde
yapılmış 30’un üzerinde işbirliği anlaşması vardır ve bunlara her
yıl yenilerinin eklenmesine devam edilmektedir. Akademik
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yapılmakta,
karşılıklı
öğretim
elemanı
ile
öğrenci
değişimleri
gerçekleştirilmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.
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Bu anlaşmalar aracılığıyla öğretim elemanlarımız bilgigörgülerini arttırmak ve ders vermek için, öğrencilerimiz ise
eğitim almak ve stajlarını yapmak üzere yurt dışına gitmektedir.
Fakültemiz öğrencileri ERASMUS ve IASTE gibi değişim
programları yanında bölümlerimizin ikili anlaşmaları çerçevesinde
de Avrupa ve Amerika’ya gitmektedir. Bu programlar
çerçevesinde Fakültemize de yabancı ülkelerden öğretim
elemanları ve öğrenciler gelmektedir.
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
SÜT TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ
Süt Teknolojisi Bölümü'nün temelini, 1958 yılında senato
kararıyla açılmasına karar verilen ve aynı yıl Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesinden naklen başkanlığına atanan Prof. Dr. Rauf
Cemil
tarafından
kurulan,
Süt
Teknolojisi
Kürsüsü
oluşturmaktadır.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa dayalı olarak
üniversitelerde akademik teşkilat yönetmeliğinin 1982 yılında
geçerlilik kazanması ile kürsüler Anabilim Dalı şekline
dönüştürülmüş, yönetmeliğin 13. maddesi gereği Süt Teknolojisi
Anabilim Dalı, Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü içinde yer
almıştır.
1990 yılında Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü kapatılarak,
Süt Teknolojisi Anabilim Dalı, Süt Teknolojisi Bölümüne
dönüştürülmüştür. İlk olarak 1990–1991 eğitim-öğretim
döneminde öğrenci alarak lisans eğitim-öğretimine başlayan
bölüm; Süt Teknolojisi adı altında Ziraat Fakültelerinde lisans
eğitim-öğretimini yapan 3 bölümden biridir.
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KÜRSÜ ve BÖLÜM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Rauf Cemil ADAM
Prof. Dr. Hasan YAYGIN
Prof. Dr. Sıddık GÖNÇ
Prof. Dr. Necati AKBULUT
Prof. Dr. Sıddık GÖNÇ
Prof. Dr. Necati AKBULUT
Prof. Dr. Özer KINIK

(1958 - 1975)
(1975 - 1985)
(1985 - 1995)
(1995 - 2004)
(2005 - 2007)
(2007 - 2010)
(2010 – 2012)

Prof. Dr. Gülderen OYSUN

(2012 -

)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde eğitim veren
Süt Teknolojisi Bölümü’nün eğitim ve öğretim programı,
öğrencilere süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin kalitesinin
korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt
yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik
bilgi donanımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bölüm, süt
sanayine mühendis düzeyinde teknik elemanlar kazandırmaktadır.
Bölümün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve enstrümental
araştırmalarının, öğrenci uygulamalarının yürütüldüğü 6 adet
laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümde öğrencilerin süt ve
mamulleri üretimini yakından görmelerini ve uygulama
yapmalarını sağlayan ve de öğrencilerin boş zamanlarında gönüllü
olarak çalıştıkları pilot süt işletmesi faaliyet göstermektedir.
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Anabilim Dalı
Süt Teknolojisi
Bilim Dalı
Süt Teknolojisi
Bölüm Çalışma Alanları
 Çiğ süt hijyeni, kalitesi ve güvenliği
 UHT içme sütü üretim teknolojisi,
 Peynir ve peynir çeşitleri teknolojisi
 Yoğurt, ayran, kefir, probiyotik süt ürünleri
 Fonksiyonel süt ürünleri
 Ekolojik süt ürünleri
 Toplam Kalite Yönetimi - ISO-HACCP kavram ve
uygulamaları
 Süt mikrobiyolojisi ve saf kültürler
 Sütçülük artıklarının değerlendirilmesi

BÖLÜM FAALİYET ALANLARI
 Süt ve ürünleri üretim prosesleri, yeni süt ürünleri
geliştirme, süt ürünlerinin kalite kriterlerinin ve raf ömürlerinin
belirlenmesi üzerine araştırmalar.
 Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisi, saf kültür üretimi ve bu
kültürlerin süt ürünlerinde kullanımı, bakteriyofaj üzerine
araştırmalar.
 Bölümümüzde, sektörden gelen süt ve süt ürünleri örnekleri
analiz edilerek sonuçlar ilgili kuruluşlara rapor halinde
sunulmaktadır.
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 Bölümümüz pilot süt işletmesinde üretilmekte olan kefir,
peynir ve dondurma sayesinde Fakültemiz Döner Sermayesine
önemli katkı sağlanmaktadır.
 Bölümümüzde güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelere
paralel olarak yürütülen çok sayıda araştırma yapılmakta ve
yapılan araştırmaların sonuçları ulusal ve uluslararası kaliteli
dergilerde yayınlanmaktadır.
 Süt Sanayi ile güçlü işbirliği yaparak, paylaşımcı bir birim
olabilmek için sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalar
yapmaktadır. Farklı firmalar ile üniversite sanayi işbirliği
anlaşmaları imzalanmıştır.

BÖLÜM BAŞKANI VE YARDIMCILARI
Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Gülderen OYSUN
Süt Teknolojisi Bölüm Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Gökhan KAVAS
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Süt Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Süt Mikrobiyolojisi

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi, Probiyotik ve Prebiyotik Süt Ürünleri

Süt Mikrobiyolojisi, Bakteriyofajlar, Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi, Süt Mikrobiyolojisi, Çiğ Süt Kalitesi

Süt Teknolojisi, Fermente Süt Ürünleri

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi

Süt Teknolojisi, Gıda Mühendisliği

Süt Teknolojisi, Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Gülderen OYSUN

Prof. Dr. Necati AKBULUT

Prof. Dr. Özer KINIK

Prof. Dr. Harun R. UYSAL

Prof. Dr. Sibel AKALIN

Doç. Dr. Gökhan KAVAS

Doç. Dr. Harun KESENKAŞ

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ

Araş. Gör. Dr. Nayil DİNKÇİ

Araş. Gör. Dr. Gülfem ÜNAL

Uzm. Dr. Gülşah ENDER

Zir. Müh. Dr. Oktay YERLİKAYA

Araş. Gör. Aslı AKPINAR

Araş. Gör. Elif ÖZER

Araş. Gör. Merve AÇU
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BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEN DERSLER
Bilgisayar:
Bilgisayarın tanımı, tarihçesi, mantığı, sayısal sistemler, donanım,
giriş – çıkış birimleri, işlemciler, yan bellekler, dış bellekler, çevre
üniteleri, yazılım, sistem programları, işletim sistemleri, Windows
95/98/2000/XP kurma, işletim sistemini kullanma ve işletim
sisteminin temel özellikleri, MS Office programları, internet ve
internet Explorer kullanımı.
Genel Mikrobiyoloji:
Mikroorganizmaların özellikleri, sınıflandırılmaları, hücre bilgisi,
prokaryotik ve ökaryotik hücreler, bakteriler, küfler, mayalar,
virüsler,
gelişme
koşulları,
mikrobiyal
metabolizma,
mikroorganizmaların sayımı, izolasyon ve identifikasyonu,
mikroorganizmalardan yararlanma.
Gıda Bilimi ve Teknolojisi:
Gıdaların bileşimleri, hububat teknolojisi, bitkisel yağ teknolojisi,
et ve et ürünleri üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi, meyve ve sebze
işleme ve değerlendirme teknolojisi, şeker, şarap, sirke, bira ve
alkollü içkiler teknolojisi, gıda güvenliği sistemleri, gıda katkı ve
yardımcı maddeleri.
Süt Kimyası ve Biyokimyası:
Sütün tanımı, bileşenleri, bileşenlerin beslenme yönünden
önemleri, kimyasal yapıları, reaksiyonları, oluşum mekanizmaları ve
beslenme fizyolojisi yönünden önemleri incelenecektir.
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Süt Mikrobiyolojisi:
Önemli bakteri familya ve genuslarının tanıtılması, laktik asit
bakterileri, maya ve küfler, bozulmaların kimyası ve
fermantasyonlar, mikrobiyal hastalıklar ve zehirlenmeler.
Laboratuvar Tekniği:
Bu dersin kapsamında süt ve ürünleri analizlerinde kullanılan
çeşitli laboratuvar teknikleri, kullanılan malzemeler ve aletler
anlatılıp, tanıtılacaktır. Deneye hazırlık, yapımı ve sonuçların analizi,
kimyasal hazırlama ve hesaplamaları, enstrümental analiz teknikleri
anlatılacaktır.
Depolama ve Soğutma Tekniği:
Süt ve süt ürünlerinin muhafazasında kullanılan temel
yöntemlerin tanıtımı ile süt ve süt ürünlerinin özellikleri üzerine
yararlanılan yöntemlerin etkisi irdelenecektir.
Beslenme ve Süt Ürünleri:
Süt ve ürünlerinin; diyetteki önemi, besin öğesi ve enerji içeriği,
sağlık üzerindeki yararlı etkisi, bebeklikten yaşlılık dönemine kadar
farklı evrelerde insan sağlığı ve beslenme üzerindeki önemi.
Temel Hesaplama Teknikleri:
Enerji ve kütle transferindeki bazı temel kavramları ve kanunları
anlamak. Momentum transferini, kütle ve enerjiyi formulize etmek
ve mühendislik olaylarını bu kavramlara uyarlamak.
Süt Endüstrisinde İşlem Mühendisliği:
Süt ve ürünlerinin üretiminde temel işlemlerde mühendislik
kavramları ile üretim proseslerinin etkinliğini hesaplayabilme, üretim
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sürecinde kullanılan alet ve ekipmanın prosese uyumu ve amaca
uygun çalışma bilgisi.
Süt Endüstrisinde Saf Kültür:
Saf kültürü oluşturan mikroorganizmaları görebilmek,
tanıyabilmek ve incelemek için uygun boyama teknikleri konusunda
bilgi sahibi olma becerisi teorik bilgiler ile edinilen pratik
kazanımları iyi kullanarak mikroorganizmaları temel özelliklerine
göre ayırt etme becerisi endüstriyel olarak kullanılmakta olan kültür
çeşitlerini ve tiplerini öğrenerek süt ürünlerinin özelliklerini
yansıtacak kültür kombinasyonları hazırlama becerisi.
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol –I:
Temel mikrobiyolojik analiz bilgileri, kültürel ve mikroskobik
sayım yöntemleri, patojen ve indikatör bakteri aranması, probiyotik
ve laktik kültürler, personel, alet ve ekipman kontrol yöntemleri.
İçme Sütü Teknolojisi:
İçme sütü teknolojisi dersi kapsamında sütün besleyici nitelikleri,
içme sütü üretim teknolojileri ve bu teknolojilerin sütün bileşimi
üzerine etkisi üzerinde durulmaktadır.
Süt Endüstrisinde Kuruluş ve Organizasyon:
Dersin ilk bölümünde süt tesisi kurulumunda ön mühendislik
çalışması, fizibilite raporu hazırlanmasında dikkat edilecek konular,
projenin ekonomik değerlendirilmesi ele alınacaktır. İkinci
bölümünde işletmede organizasyon, mühendis - işletmeci – yönetici
kavramları, işletmelerde organizasyon şemaları, bireylerde karar
alma ve yaratıcılık özellikleri işlenecektir.
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Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri:
Gıda katkı maddelerinin ve yardımcı maddelerin tanım ve
sınıflandırılması, bu konudaki yasal düzenlemeler, süt ürünlerinde
kullanılan gıda katkı maddeleri ve yardımcı maddeler ile bunların
kullanım amaç ve miktarları.
Süt Endüstrisinde Biyoteknoloji:
Ders Moleküler Mikrobiyoloji, DNA Replikasyonu, protein
sentezi, gıda sanayiinde kullanılan mikroorganizmaların (Starter,
Kültür) genetik olarak düzenlenmesi.
Süt Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon:
Mikroorganizmalar
ile
sanitasyon
arasındaki
ilişkinin
aktarılmasına bağlı olarak, temizlik ve dezenfeksiyon konusunda
bilgiler verilerek, bu alanda kullanılan maddelerin özellikleri ve
kalite güvence ve sanitasyon programının gelişimi konularında bilgi
sahibi olma.
Yoğurt ve Benzeri Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi:
Yoğurt ve benzeri fermente süt ürünlerinin tarihi, sınıflandırılması
ve özellikleri, yoğurt üretim teknolojisinin ve yoğurt oluşum
biyokimyasının ayrıntılı olarak irdelenmesi, yoğurt benzeri fermente
süt ürünleri üretim teknolojisi.
Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol II:
Kalite ve kalite kontrolünün tanımı, kalite kontrolünün amaçları
ve kalite kontrolü etkileyen faktörler, kalite kontrolde genel
prensipler, kalite düzeyinin belirlenmesinde objektif-subjektif ve
direkt–indirekt değerlendirmeler, her bir ürün bazında fiziksel ve
kimyasal analizlerin uygulanması, duyusal analiz yöntemleri.
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Krema ve Tereyağı Teknolojisi:
Krema ve tereyağı standartları, bileşimi ve beslenme yönünden
önemi, hammadde özellikleri ve üretim prosesi arasındaki ilişkiler,
tereyağının ambalajlanma ve muhafazası ile görülen hata ve
bozulmalar incelenecektir.
Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Teknolojisi:
Koyulaştırılmış süt ve süt tozu teknolojisi ile ilgili konuların
prensibi ve teknolojisi anlatılacaktır.
Süt Endüstrisinde Gıda Güvenliği Sistemleri:
Bu derste öğrencilere gıda mevzuatı hakkında temel bilgileri
vermek, gıda mevzuatı temel ilkeleri, tüketici hakları, uluslararası ve
ulusal standartlar, Codex Alimentarius Komisyonu, Türkiye'de gıda
mevzuatı ve gıda kontrolü, ISO-9000 ve Türk Standartları Enstitüsü
ile değişik gıda güvenlik sistemleri hakkında bilgiler verilecektir.
Peynir Teknolojisi:
Peynir üretim teknolojisinin genel ilkelerini öğretilecektir. Dünya
ve Türkiye’de üretilen önemli peynirler, yan ürünlerden
bahsedilecektir.
Dondurma Teknolojisi:
Dondurma ve benzeri ürünlerin tarihi, içeriği ve özellikleri
hakkında
bilgi
verilmesi,
dondurma
üretim teknolojisi
anlatılmaktadır.
Sütçülük Artıklarının Değerlendirilmesi:
Sütçülük atıklarının değerlendirilmesi dersi kapsamında atıkların
besleyici nitelikleri, atık ve artık değerlendirme teknolojileri
vurgulanmaktadır.
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Süt Endüstrisinde Kalite Kontrol III:
Makro bileşenlerin analizlerinde ve az sayıda örnek ile çalışılırken
genel kimyasal analizler uygulanabilirken çok sayıda örneğin kısa
sürede analizlerinde enstrümental analiz metodlarına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Ders
kapsamında
enstrümental
analizler
incelenecektir. Süt ve ürünlerinin mikro komponent analizleri ve
enstrümanları irdelenecek, duyusal değerlendirilmesiyle objektif
enstrümental veriler kıyaslanacaktır. Spektrofotometri, kromatografi,
viskozite, tekstürprofil analizi, Kjeldahl, Milkotester vb.
enstrümental analiz yöntemleri ders kapsamında verilecektir.
Süt Endüstrisinde İşlem Kontrol Uygulamaları:
İşlem kontrolde temel kavramlar, süt endüstrisinde ölçüm ve
kontrol sistemleri, matematiksel modelleme, performans testleri,
otomasyon ve işlem kontrol modelleri yeni ürün geliştirme stratejileri
ve yeni ürün konsepti.
Uygulamalı Endüstriyel Eğitim:
Uygulamalı olarak işletme ziyaretleri, sektörde çalışan kişilerden
seminer alarak tecrübelerin paylaşılması. Süt ve süt ürünlerinin
tüketici tercihinde duyusal değerlendirme tekniklerinin önemi.
Diploma Tezi – 1 ve 2:
Öğrencilerin danışmanları kontrolünde belirlenen tez konularını
araştırması ve sonuçlarını sunum ve basılı hale getirmesi.
Seçmeli Dersler
Gıda Mevzuatı
Tarımsal Yayım ve İletişim
Süt Ürünleri Pazarlaması
Süt İşletmelerinde HACCP Uygulamaları
Süt İşletmelerinde İş Güvenliği
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Organik Süt Üretimi
Süt İşleme Mühendisliğinde Özel Konular
Süt ve Süt Ürünlerinde Mikrobesin Ögeleri
Süt İşletmelerinde Dizayn
Süt Ürünlerinde Ambalaj
Teknik İngilizce
Teknik Almanca
Ticaret Hukuku
İmitasyon Süt Ürünleri

YURTİÇİ VE YURT DIŞI İLİŞKİLER
Bölümümüz yurt geneline yayılmış süt sanayi işletmeleri ile iyi
ilişkiler içerisindedir. Bu kapsamda bu işletmelerde öğrencilerimize
staj imkanı, mezunlarımıza ise iş imkânı sağlanmaktadır. Özellikle
bölgemizdeki işletmelerle ortak çalışmalar ve araştırma projeleri
yürütülmektedir, ayrıca bu işletmelere danışmanlık hizmetleri
verilmektedir. Aynı şekilde bölgemizdeki süt üretici birlikleri ve
kooperatiflerin (Tire, Gönen, Ödemiş, Seferihisar) yanı sıra çeşitli
kamu kurum ve kuruluşları, odalar (İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi
Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Odası) ve
sivil toplum örgütleri ile de yakın ilişkilerimiz ve çalışmalarımız
mevcuttur.
Bölümümüzün yurtdışı ile bağlantıları ise son yıllarda
gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde geliştirilmiştir. Bu
kapsamda özellikle Justus – Liebig Üniversitesi (Gieβen –Almanya)
ile IAESTE aracılığı ile karşılıklı stajyer öğrenci değişim
programımız mevcuttur. Bunun yanında Justus-LiebigUniversität
(Gieβen - Almanya), CzechUniversity of Life Sciences Prague (Çek
Cumhuriyeti), Faculty of Agriculture University of Sarajevo (Bosna
Hersek) ile sayıları her geçen gün artan farklı ülkelerdeki
üniversitelere ERASMUS kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı
değişim imkânları sağlanmaktadır.
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STAJ OLANAKLARI
 Süt ve Ürünleri Üreten İşletmeler
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleri, İl Kontrol
Laboratuvarları
 Hıfzıssıhha Enstitüleri – Özel Laboratuvarlar
 Büyük Şehirlerde Kurulan Akredite Olan Özel Laboratuvarlar
 Türk Standartları Enstitüsü
 Gıda Katkı Maddesi Üreten İşletmeler.

İŞ OLANAKLARI
1.Süt ve Ürünleri Üreten İşletmeler
• Yoğurt, Ayran üretim işletmeleri
• Dondurma üretimi fabrikaları
• Tereyağı-reçel-zeytin (kahvaltı paketi hazırlayan) işletmeler
• Peynir işletmeleri (Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri, İzmir Tulum
Peyniri, Eritme Peyniri)
• Pastörize-UHT içme sütü üreten işletmeler
2.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
3.Dış Ticaret Müsteşarlığı - İthalat ve İhracatta İstihdam
4.Ticaret Odaları - Meslek Komiteleri
5.Sanayi Odası - Meslek Komiteleri
6.İhracatçılar Birliği - Meslek Komiteleri
7.Bölgesel Borsalar ve Borsalar Birliği -Laboratuvarlarda
8.Hıfzıssıhha Enstitüleri – Laboratuvarlarda
9.Tarım İl Müdürlükleri
10.Belediyeler
11.Büyük Şehirlerde Kurulan Akredite Olan Özel Laboratuvarlar
12.ISO ve HACCP Belgeleri Eğitimi ve Sertifikası Veren Özel
Kuruluşlarda
13.Türk Standartları Enstitüsü
14.Milli Prodüktivite Merkezi
15.Ambalaj Üretimi Yapan İşletmeler
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16.Katkı Maddesi Üreten İşletmeler
17. Süper ve Hipermarketler
18. Özel Çalışan Laboratuvarlar
19. Sertifikasyonlu Denetleyici

BÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER
 Türkiye’de ilk “Beyaz Peynir Sempozyumu”nun düzenlenmesi
(22- 23 Aralık 1983).
 1982 yılından bu yana tane kefir, 1999 yılından bu yana sıvı
kefir üretimi ve DSS kanalı ile satışı.
 1986-1990 yılları arasında İzmir Tarım İl Müdürlüğü ve
Manisa Tarım İl Müdürlüğü ile “Yoğurt Ustası” , “Peynir Ustası”
yetiştirme sertifika programları.
 1985 – 1993 Yılları arası sıvı yoğurt kültürü üretimi ve süt
işletmelerine DSS kanalı ile satılması.
 Çeşitli yıllarda TSE tarafından çıkartılan süt ve süt ürünleri
standartları hazırlıklarında bilimsel katkı.
 2000 yılında Balıkesir Ticaret Odası ile standart beyaz peynir
üretim projesi.
 2002 - 2004 yıllarında sektörün iki önemli firmasına ikişer yıl
boyunca sanayi ölçeğinde kefir üretimi danışmanlığı.
 2005 Gönen Süt Üretici Birliğine “Çiğ Süt Kalite Kontrol
laboratuvarı” kurulmasında danışmanlık hizmeti.
 2000 yılından bu yana; Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir
Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile çeşitli yıllarda ortak
toplantı ve konferanslar. Odaların çeşitli komisyonlarında üyelik.
Odaların Bakanlıklara gönderdiği raporlara bilimsel katkı.
 2010 yılında “İzmir Tulum Peyniri” coğrafi işaretleme
çalışması
 20-21 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen “2. Ulusal Süt
Zirvesi’ne” bölümümüzün komitelerde yer alıp katılması.
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BÖLÜMÜN SAHİP OLDUĞU
ARAŞTIRMA OLANAKLARI

EĞİTİM

VE

Dershaneler (2 adet)
Barkovizyon, klima, akıllı tahta.
Pilot Süt İşletmesi;
Peynir, Kefir, Dondurma üretimi.
Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarları
Kjeldahl azot-protein tayin cihazı, spektrofotometre, tekstür analiz
cihazı, viskozimetre, soğutmalı ve standart etüvler, otoklavlar, çeker
ocak, ekim dolabı, saf su ünitesi, ultratorax, rotary evoparatör, çeşitli
devirde çalışan santrifüjler, çeşitli hassaslıkta teraziler, aşılama
kabini.
Enstrümental Analiz Laboratuvarları
HPLC

GC (Gaz Kromotografisi),
Kromotografisi).
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(Yüksek

Basınç

Sıvı

Ege Üniversitesi

Pilot Süt İşletmemiz

Öğrenci Uygulama Laboratuvarımız
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