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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.
15

Ege Üniversitesi

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.

17

Ege Üniversitesi

ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ ve BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü;1958 yılında “Bitki Besleme ve Toprak
Kürsüsü” adı altında kurulmuş olup, 1963 yılında Toprak Kürsüsü
ve Bitki Besleme Kürsüsü olarak ikiye ayrılmıştır. 1971 yılında
bölüm, Bitki Besleme ve Kültürteknik bölümlerini de kapsayacak
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı (YÖK) tarafından 1982 yılında yeni bir düzenlemeye
gidilmiş ve bu kapsamda ayrı olan Bitki Besleme Bölümü ve
Toprak Bölümü birleştirilerek, Toprak Bölümü adı altında
birleştirilmiş; Kültürteknik Bölümü ise ayrı bir bölüm olarak
yeniden yapılanmıştır. Son olarak, 14.06.2010 tarihinde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan bir kararla
“Toprak Bölümü” olan bölüm adı “Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü” olarak değiştirilmiştir.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimi
Anabilim Dalı ve Bitki Besleme Anabilim Dalı olmak üzere iki
Anabilim Dalına sahiptir. Bölümümüz; Bitki Besleme, Toprak
Etüd ve Haritalama, Toprak Fiziği, Toprak Genetiği ve
Sınıflandırma, Toprak Kimyası, Toprak Mikrobiyolojisi ve
Biyokimyası, Toprak Mineralojisi, Toprak ve Su Korunumu ve
Toprak Verimliliği olmak üzere 9 bilim dalında faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bölümün ilk kurulduğu yıllarda eğitimin yapıldığı
barakalardan birinin görüntüsü aşağıda görülmektedir.
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Bölümün kuruluş amacı; tarımın en önemli parçasını oluşturan
“Toprak” olgusunun derinlemesine ve tamamen bilimsel esaslar
çerçevesinde incelenerek, bu kıt varlıktan optimum düzeyde
yararlanmak, onu korumak, bitkisel üretimin artırılması için
toprak-bitki-su ilişkilerini araştırmak ve bilimsel sonuçlar
üretmektir. Bunun yanında bir diğer kuruluş amacı da, “Toprak
Mühendisleri”ni yetiştirmek ve onlara toprak sevgisini
aşılamaktır.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünün en önemli
hedefleri, yenilenemez doğal varlığımız olan toprakların
korunması, daha verimli bir şekilde kullanılması ve tarımsal
üretimin arttırılması yönünde bilimsel çalışmaların yapılmasıdır.
Bu amaçla ülkemizde var olan toprak kullanımı ve verimlilik
sorunlarını çözmek için kültür bitkilerinin beslenme ve
gübrelenmesine yönelik faaliyetler arazi ve laboratuvar
araştırmaları ile birlikte yürütülmektedir. Bu konularda yeni
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teknikler ve programlar geliştirilmesi
sürdürülmektedir.

yönünde çalışmalar

Bitirilmiş ve devam eden projelerden elde edilen bulguların
etkin bir yayım sistemi ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak,
pratik sonuçların çiftçi bazında kullanımını gerçekleştirmenin ülke
ekonomisi
ve
geleneksel
tarımın
bilimsel
temellere
dayandırılmasında önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.
Diğer üniversiteler, tarımsal kuruluşlar özel sektör ve yurt
dışındaki benzer kuruluşlar ile iletişimi arttırarak bilgi alışverişinin güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesi artarak
sürdürülecektir.
Gelecekte ülke tarımını yönlendirecek ziraat mühendislerinin
ve bölümün eğitim ve araştırmacı kadrosunu oluşturacak
akademisyenlerin belirli bir program dahilinde eğitimlerine özen
göstermek Toprak ve Bitki Besleme Bölümü’ nün üzerinde
hassasiyetle durduğu stratejileri arasındadır.
Bölümümüz laboratuvar alet ve ekipmanlarının modern
teknolojiye uygun olarak geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası
entegre projelerle yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerin arttırılması
yönünde çalışmalar sürdürülecektir.
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sınıflandırması; toprak mineralojisi
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BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEN DERSLER VE
KISA İÇERİKLERİ
Bilgisayar
Bilgisayar donanımlarının ve Wındows’ un tanıtımı; WORD,
EXCEL ve POWER POINT paket programları ile çalışmak
Analitik Kimya
Atom ve yapısı; kimyasal eşitlikler ve hesaplamalar; gazlar,
sıvılar ve katılar; asitler ve bazlar arasındaki reaksiyonlar;
çöktürme ve çözünürlük; organik kimya; kimyasal bağlar; alifatik
bileşikler; aromatik bileşikler
Bitki Fizyolojisi
Bitki hücreleri; fizyolojik davranışları; su ve fizyolojik
etkinliği; bitkilerde su alınımı, taşınımı ve stomalarla kaybı;
mineral madde ve organik madde taşınımı; fotosentez merkezleri;
fotosentezin moleküler yapısı; solunum ve solunumun moleküler
yapısı; bitki besin maddeleri ve iyonik davranışları; hormonlar ve
enzimlerin fizyolojik ilişkileri; bitki stres faktörleri ve tarımsal
yansımaları
Toprak Bilgisi
Toprak ana materyali; toprak oluşumu; toprağın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özellikleri; toprağın organik maddesi;
toprakların sınıflandırılması
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Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
Toprak ana materyali; toprak oluşumu; toprağın fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özellikleri; toprağın organik maddesi;
toprakların sınıflandırılması; bitkisel materyalin yapısal
bileşenleri; bitki beslenmesinde gerekli elementler; makro ve
mikro elementlerin miktar ve görevleri; mineral elementler;
organik ve inorganik gübre kaynakları
Bitki Besleme
Bitkisel materyalin yapısal bileşenleri; bitki beslenmesinde
gerekli elementler; makro ve mikro elementlerin miktar ve
görevleri; mineral elementler; organik ve inorganik gübre
kaynakları
Jeoloji – Jeomorfoloji
Mineraller; kayalar; tektonik; orojenez; stratigrafi; jeolojik
zamanlar
Laboratuvar Tekniği
Analiz için bitki ve toprak örneklerinin hazırlanması; kuru
madde ve kül miktarını belirlemek; bitki ve toprakta N, P, K, Ca,
Mg, Na, Fe, Zn, Cu, Mn, B analizi; Ca ve Mg belirlemek; toprağın
fiziksel ve su kalite analizi
Gübreler ve Gübreleme
Kimyasal gübreler (üretimi, özellikleri ve kullanımı); organik
gübreler (ahır gübreleri, yapay ve doğal organik gübreler,
kompostlar ve yeşil gübreler); gübrelemeye etki eden faktörler;
gübreleme yöntemleri (temel gübreleme, başa/üst gübreleme,
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yağmurlama sistemi ile gübreleme, sulama ile gübreleme); meyve
ağaçlarının gübrelenmesi; sebzelerin gübrelenmesi; örtüaltı
yetiştiricilikte gübreleme
Toprak Genetiği ve Sınıflandırması
Toprağın genel özelliği ve içeriği; toprağı oluşturan mineraller
ve kayalar; toprağı oluşturan ana özdekler; toprak morfolojisi ve
horizonlar; toprak oluşumu; toprak sınıflaması
Toprak Fiziği
Toprak fazları; toprağın fiziksel özellikleri; toprak tekstürü;
toprak strüktürü; toprak suyu; toprakta suyun tutulması; toprakta
su hareketi; kil mineralleri; toprak havalanması; toprak termal
rejimi ve toprak sıcaklığı; toprak kolloidleri; toprağın
fizikokimyasal özellikleri; toprak fiziksel özelliklerinin analiz
yöntemleri
Toprak Kimyası
İyon değişim mekanizması; katyon değişim mekanizması;
toprak bileşenleri; bitki besin fiksasyonu; kireç ve kireçlemenin
toprak verimliliği üzerine etkisi; sülfür uygulamasının toprak
verimliliği üzerine etkisi; topraktaki tampon çözeltiler
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
Toprakta mikrobiyolojik araştırma yöntemleri; toprakta başlıca
organizma grupları; toprak mikroorganizmalarının ekolojileri;
toprak verimliliği ile toprak organizmaları arasındaki ilişkiler;
toprak mikroorganizmalarının toprakta katıldığı başlıca döngüler
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Sulama Suyu Kalitesi ve Türkiye Suları
Su kalitesinin ve tuzluluğun tarımdaki önemi; sudaki anyonlar
ve katyonlar; su kalitesi analizleri; su kalitesi kriterleri; su kalitesi
sınıflama sistemleri; toprakta su-tuz dengesi; yıkama
gereksinimleri; tuzlu toprakların iyileştirilmesi
Bitki Biyokimyası
Hücre,
membranlar,
organeller,
stress
koşullarında
organellerdeki değişiklikler; proteinler, gruplandırılmaları,
yapısal, depo, transport, koruyucu, kontraktil ve toksinler;
enzimler, aktiviteleri, isimlendirilmeleri, sınıflandırılmaları,
koenzim ve prostatik gruplar; fotosentez, karbonhidratların
sentezi; glikoliz, alkol ve süt asidi fermentasyonları; kreps
döngüsü, solunum, fotorespirasyon; lipidler; bitkilerde azot
metabolizması, baklagillerde N2 fiksasyonu, amino asitler,
sentezleri, gruplandırılmaları
Moleküler Biyoloji
Hücre çekirdeğinin yapısı; nükleik asitler; DNA yapısı,
görevleri; kromozom yapısında DNA ve proteinler; RNA yapısı;
ribozomal, mesenger, transfer, 5S-RNA ve virüs RNA; DNA
replikasyonu; hücre dışı sistemlerde DNA sentezi; genetik kod,
triplett, amino asit aktivasyonu; t-RNAya bağlanma; protein
sentezi; transkripsiyon ve translasyon; protein sentezini
engelleyici maddeler; antibiyotikler; mutasyon
Araştırma Deneme Metotları
Denemelerin
planlanması,
uygulanması,
yürütülmesi,
değerlendirilmesi ve yorumu; deneme düzen ve desenleri;
tekerrürsüz denemeler; temel istatistik tanımlar ve testler;
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ortoganal karşılaştırmalar; tek faktörlü denemeler; matematik
modelleri ile deneme desenleri; tek faktörlü denemelerde özel
konular (eksik bloklu desenler, eksik parseller, augmented
desenler vs.); iki faktörlü denemeler; üç faktörlü denemeler; üç
faktörlü
deneme
düzenleri;
eşit
nitelikli
seviyelerin
karşılaştırılması;
doz
nitelikli
seviyelerin
ortogonal
karşılaştırılması; ”yer”, ”yıl” ve “yer-yıl” birleştirilmeleri; ikili
ilişkiler; transformasyonlar.
Organik Yetiştiricilikte Bitki Besleme Teknikleri
Organik tarım yönetmeliğinin bitki besleme açısından
incelenmesi; organik tarımda kullanılan organik ve inorganik
girdiler; düzenleyiciler, rotasyon, yeşil gübreleme
Bahçe ve Sera Bitkilerinin Gübrelenmesi
Kimyasal gübreler (konvansiyonel, suda çözünebilir, foliar
gübreler); organik gübreler (çiftlik gübresi, yapay-yerli organik
gübre, kompostlar ve yeşil gübre); gübreleme metodları (temel
gübreleme, üst gübreleme, serpme gübreleme, yağmurlama
gübreleme, damla gübreleme); meyvelerin gübrelenmesi;
sebzelerin gübrelenmesi; örtü altı bitkilerinin gübrelenmesi; süs
bitkilerinin gübrelemesi
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
Toprak fazları; toprak elementlerinin mekaniksel davranışları;
toprak sıkışması; toprak kıvamı; büzülme; atterberg limitleri;
konsolidasyon; gerilme ve gerinim; topraklarda şev
stabilizasyonu; toprak dinamik özellikleri ile tarım alet ilişkileri
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Toprak Kirliliği
Atmosfer kirliliği; su kirliliği ve su kirliliğinin arıtılma
metodları; toprak kirliliği; pestisitler ve pestisit kirliliği; arıtma
çamuru, toprak kirliliğinde arıtma çamurunun kullanılması, arıtma
çamurunun toprak üzerine etkisi; gübrelerin toprak kirliliği
üzerine etkisi; ağır metal kirliliği; toprak ve ağır metal kirliliğine
karşı alınan önlemler
Toprak ve Su Koruma
Türkiye' de toprak erozyonu, erozyon tipleri; su erozyonu
(etkili faktörler, su erozyonu tipleri); uluslararası toprak kaybı
tahmin denklemi; toprak ve su korunumu uygulamaları (kontür
sürüm, şeritsel ekim, anızlı ve malçlıtarım, teraslama); rüzgar
erozyonu ve kontrolü
Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi
Kimyasal ve organik gübrelerin özellikleri; gübreleme
metodları; buğdaygillerin ve mısırın gübrelenmesi; endüstri
bitkilerinin (pamuk, patates, şeker pancarı, tütün, ayçiçeği)
gübrelenmesi; yem bitkilerinin gübrelenmesi
Toprak Etüd ve Haritalama
Toprak etüd ve haritalamanın kullanıldığı alanlar; toprak
haritaları ve özellikleri; toprak harita çeşitleri; kartografik
özdekler, arazi çalışma tasarımı; arazide toprakların etüd ve
haritalanması; arazide toprakların örneklenmesi; arazi kullanım
yetenek sınıfları
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Peyzaj ve Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi
Bitki besleme genel özellikleri; gübreler ve gübreleme bilgisi;
önemli bazı tasarım bitkilerinin gübrelenmesi
Toprak Verimliliği
Toprak verimliliğinin önemi ve ilkeleri; toprak verimliliği
kanunları (minumum yasası, mitcherlich yasası); toprak özellikleri
(toprak kolloidleri, toprak reaksiyonu, toprak biyolojisi, toprak
suyu, bitki besin maddeleri)
Verimlilik Analizleri ve Değerlendirilmesi
Verimlilik analiz teknikleri; bitki analizlerinin amaçları;
bitkilerdeki besin maddesi içeriğine etki eden faktörler; bitki
örneklerinin analize hazırlanması; besin maddelerinin bitkilerdeki
yeterlilik, eksiklik ve kritik konsantrasyonları; bitki ve toprağın
kimyasal analizlerinde önemli noktalar; analizlerde yapılan
hatalar, bunları elimine etme yolları ve hata yüzdesinin
hesaplanması; kuru madde ve kül tayini; bitkilerde N, P, K, Ca,
Mg, Na, Zn, Fe, Cu, Mn, B analizleri ve optimum değerleri;
toprak örneği alma ve analize hazırlama; toprakta N analizi;
toprakta P analiz yöntemleri; toprakta K analiz yöntemleri;
değişebilir Ca ve Mg belirlenmesi; mikro elementlerin
belirlenmesi; analizler doğrultusunda gübreleme programının
hazırlanması
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan algılamanın temel ilkeleri; hava fotoğraflarının ve
uydu görüntüleri işlemesine yönelik sistemlerin tanıtılması;
uzaktan algılama tekniğinin tarımda kullanılması; coğrafi bilgi
sisteminin temel prensipleri; verilerin tanımlanması ve coğrafi
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veri tabanı oluşturulması; veri analizi, yönetimi ve sorgulama
işlemleri
Türkiye Toprakları
Türkiye topraklarına giriş; uluslararası sınıflandırma
sistemlerine ek olarak ordo, sub-ordo, büyük grup sınıfları içinde
sınıflandırılmaları; oluşumları; genel özellikleri; Türkiye içinde
dağılımı; örnek profiller, analitik özellikler; tarımsal kullanım
potansiyelleri hakkında bütün bilgi; verimlilik ve genel
kullanımları

YURTİÇİ VE YURTDIŞI İLİŞKİLER
 Yurtiçi Gübre Sektörü, Ticaret Borsaları, İl Özel İdareleri,
İzmir Kalkınma Ajansı ve Belediyeler ile eğitim, proje ve toplantı
düzenleme ile ilgili ilişkiler
 International Potash Institute – IPI ile eğitim, toplantı
düzenleme ve araştırma desteği ile ilgili ilişkiler
 Justus Liebig University Giessen – Almanya ile öğrenci
değişimi ve araştırma işbirliği
 Czech University of Life Sciences Prague (CULS) – Çek
Cumhuriyeti ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işbirliği
 Bydgosczc University of Technology and Life Sciences
Faculty of Agriculture Department of Soil Science and Protection
– Polonya ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işbirliği
 The Faculty of Geo-Information Science and Earth
Observation (ITC) of the University of Twente – Hollanda ile
öğrenci ve öğretim üyesi değişimi işbirliği
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STAJ OLANAKLARI
 Bağcılık Araştırma Enstitüsü
 Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri
 Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri
 DSİ Bölge Müdürlükleri
 Fide ve Tohum Üreten Firmalar
 Gübre Fabrikaları ve Diğer Gübre Üreten Firmalar
 Organik Tarım ile Gıda Güvenliği Sertifikasyon ve Kontrol
Şirketleri
 İl Kontrol Laboratuvarları
 Orman Bölge Müdürlüklerinin Toprak Laboratuvarları
 Özel Sektördeki Organik yada Geleneksel Tarım Yapan
İşletmeler
 Özel Toprak-Bitki-Su Analiz Laboratuvarları
 Seracılık Yapan İşletmeler
 Sulama Birlikleri
 Şeker Fabrikaları
 Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri
 Tarımsal Araştırma Enstitüleri
 TARİŞ Ar-Ge Laboratuvarları
 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüleri
 Zeytincilik Araştırma Enstitüsü
 Ziraat Fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümleri
 Ziraat Odalarının Toprak-Bitki-Su Analiz Laboratuvarları
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İş olanakları
Bölüm öğrencilerimizin staj imkanı bulduğu her birimde ayrıca
iş imkanları da bulunmaktadır. Bunların yanında,
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlar
 Gübre Satış Firmaları
 Meslek Yüksek Okulları
 Tarım Kredi Kooperatifleri
 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri
 Tarım Sigorta Şirketleri
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 Tarımsal Kredi Veren Çeşitli Kamu ve Özel Sektör
Bankaları
 TİGEM' e Bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri
 Zirai İlaç Firmaları
 Zirai Karantina Müdürlükleri

Bölümün gerçekleştirdiği ilkler
 Ülkemizde ilk çöp gübre fabrikasının kurulma önerisinin
dile getirilmesi ve ilk kez çöp gübresinin fiziksel ve kimyasal
analizleri (1960 – 1961),
 Ülkemizde ilk yaş yakma yöntemiyle bitki (yaprak)
analizleri,
 Tarımsal amaçlı ağaç envanteri ve rekoltenin ilk defa uydu
görüntüleri kullanılarak belirlenmesi,
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 Zeytin ağaçlarının taç genişliklerine göre koordinatlarıyla
birlikte envanterini çıkaran ilk yarı otomatik yazılımın
hazırlanması (2010),
 Radar uydu görüntüleri ile tarım topraklarında toprak
özelliklerinin belirlenmesi (2004),
 Potasyumlu gübre kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar
(araştırmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri) (1973),
 Potasyumlu gübreleme ile ilgili ilk bilimsel toplantılar
(1976)
Bölümümüzün ülke çapında gerçekleştirdiği ilklerdendir.

BÖLÜMÜN SAHİP OLDUĞU
ARAŞTIRMA OLANAKLARI

EĞİTİM

VE

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Ülke topraklarının ve
bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretecek
çözümleri üzerinde çalışmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş
uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi
başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuvarları, deneme
tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir.
Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı
sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay,
seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda
çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere
aktarılmaktadır.
Bölüm laboratuvarları resmi ve özel kuruluşlar ve çiftçilere
açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak
verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri
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yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili
hizmetler de vermektedir.
 Analitik Kimya ve Radyoizotop Laboratuvarı
 Bilgisayar Odası
 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuvarı
 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı
 Deneme Tarlası (60 da)
 Kütüphane
 Lisans ve Lisansüstü Derslikleri
 Öğrenci Uygulama Laboratuvarı (2 adet)
 Rutin Analiz Laboratuvarı
 Sera (2 adet, toplam 545 m2)
 Toprak Etüt ve Haritalama Laboratuvarı
 Toprak Fiziği Laboratuvarı
 Toprak Genetiği Laboratuvarı
 Toprak Kimyası Laboratuvarı
 Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Laboratuvarı (2
adet)
 Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuvarı
 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı
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BÖLÜM PERSONEL SAYISI
Bölümümüzde, 13 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 4
Doktor Araştırma Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi, 2 Yüksek
Mühendis (Dr.) ile 6 İdari ve Teknik Personel görev yapmaktadır.
Bölüm laboratuvarlarından bazıları ile analizlerde kullanılan
bazı alet ve cihazların resimleri aşağıda verilmiştir.
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Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı

Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
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Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi

Alev Spektrofotometresi
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Kolorimetre

Spektrofotometre (UV-visible)
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Azot yakma cihazı

Azot Destilasyon Cihazı
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Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuvarı
Yapay Yağmurlama Düzeneği

Bölümümüzün sahip olduğu; 30 dekar deneme tarlası (zeytin
bahçesi), 200 m2 lik sera ve 200 ağaçlık mandarin bahçesi de
üretim ve araştırma faaliyetlerimize destek olmaktadır. Deneme
tarlalarımız ile seralarımızdan görüntüler aşağıda verilmiştir.
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Bölüm Seralarından Bir Bölüm

Bölüm Seralarından Bir Başka Görünüm
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Bölüm Serasındaki Bir Denemeden Görüntü

Bölüm Deneme Bahçelerinden Birinin Görünüşü (Mandarin Bahçesi)
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Bölüme Ait Zeytin Deneme Bahçesinden Bir Görünüm
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İLETİŞİM ADRESİ
Adres

:

Telefon

:

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi A Blok
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 35100
Bornova – İzmir
00 90 232 311 26 82

Belgegeçer

:

00 90 232 388 92 03

E-posta

:

toprak@mail.ege.edu.tr

Web (Ağ)

:

http://agr.ege.edu.tr/toprak

İLETİŞİM KURULACAK AKADEMİK
PERSONEL
Prof. Dr. Huriye UYSAL(Bölüm Başkanı)
Telefon

:

00 90 232 311 15 11

Belgegeçer

:

00 90 232 388 92 03

E-posta

:

huriye.uysal@ege.edu.tr
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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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