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Sevgili Gençler, 

YKS-2020 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tatlı bir telaşa kapılacaksınız. Hayatınıza yön vermek, geleceğinizi şekillendirmek  

için en iyisini isteyeceksiniz. Bu sizlerin en doğal hakkı. Doğayı, tarımı ve üretmeyi seviyorsanız ve bunu bir yaşam biçimi olarak 

kabul ediyorsanız sizleri bölümümüzde görmekten büyük bir kıvanç duyacağımızdan emin olunuz. Yıllardır nitelikli Ziraat 

Mühendisi yetişen bu eğitim yuvasında değerli akademisyenler, laboratuvarlar, kütüphane ve diğer araştırma imkanları sizleri 

beklemektedir. Sizler için bu eseri ortaya koyan ve düşüncelerinin samimiyetle yansıtan öğrencilerimize de ayrıca teşekkür 

ediyorum. Bölümümüz tanıtım filmini de buradan seyredebilirsiniz sevgili gençler. 

Emeklerinizin karşılığını almanızı dileyerek, sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

Görüşmek üzere. 

Prof. Dr. Nilgün Saatçı Mordoğan  
Bölüm Başkanı 

https://toprak-agr.ege.edu.tr/tr-4412/slayt-1.html


 

 

 

 

Merhaba Gençler, 

Bölümümüzde geçmiş yıllardan bu yana “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında toplumda herkesi kapsayan projeler 

yürütüldü. Çok başarılı şekilde sonuçlanan bu çalışmalar hem öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırdı, hem de bizlere birer gurur 

kaynağı oldu. Ancak bu sene Covid-19 salgını nedeni ile sahada proje yürütme şansımız maalesef olmadı. Ancak bölümümüz ikinci 

sınıf öğrencileri, bu ders kapsamında bir tanıtım materyali hazırlayarak sizlere tercih aşamasında yardımcı olmak istediler. 

Umarım beğenirsiniz ve sizlere faydalı olur. Şu an incelemekte olduğunuz bu tanıtım kitapçığının hazırlanmasında emeği geçen 

ikinci sınıf öğrencilerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. 

Sizlerle de proje yapmak dileğiyle, sağlıcakla kalın. 

Doç. Dr. Ali Rıza Ongun 
“Topluma Hizmet Uygulamaları”  
Ders ve sınav sorumlusu 
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BENİM HAKKIMDA: Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 2. sınıf 

öğrencisiyim. Tarımın en yaygın olduğu bölgelerden biri 

olan Antalya’da yaşıyorum. Babam uzun yıllardır ihracatla 

uğraştığı için ister istemez kendimi hep bu sektörün 

içinden sayabiliyordum. Aslında lisede ziraat mühendisi 

olma gibi bir hayalim yoktu. Bunun sebebi ise meslek 

seçimlerinde başarı sıralamasının yarattığı yanıltıcı algı 

oldu. Başarıyı, en iyisi olabileceğime inandığım meslek 

seçimini yaparak elde edebileceğimi anladığımda 

tercihlerimi yaptım. 

NEDEN İZMİR? İzmir’de okumayı seçme 

sebebim, daha çok üniversite hayatımı sosyal anlamda 

kaliteli geçirebilmek içindi. Bunun yanı sıra İzmir, yaşam 

tarzımı rahatlıkla sürdürebileceğim ve aynı zamanda 

kendimi daha rahat hissedeceğim bir şehir. 

NEDEN EGE ÜNİVERSİTESİ? Ege 

Üniversitesi diğer birçok bölümde olduğu gibi Ziraat 

Mühendisliği konusunda da en iyi üniversitelerden birisi. 

Çok fazla uygulamalı ders içeriğiyle, sadece teorikte 

bırakmayarak bir yandan da işe direkt atılabilecek gençler 

yetiştiriyor. 2. sınıfın 2.dönem sonunda yer alan stajla 

mesleki anlamda becerileri erkenden kazanmamıza 

olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra birçok topluluğu mevcut. 

Bu da sosyalleşmemize ve hayata bakış açımızın 

genişlemesine etki ediyor. Üniversiteyi çıraklık eğitimi 

aldığımız bir yer olarak değil, hayata hazırlanarak bir 

yandan ilgi duyduğumuz meslekte başarılı olabilmemizi 

bir yandan da kendi vizyonumuzu oluşturabileceğimiz 

farklı bir yer olarak görmeye başlamam da Ege 

Üniversitesi’nin bana kattığı en büyük düşüncedir. Aynı 

zamanda Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlilerin 

başarıları çok yüksektir. Öğretim görevlileri bilinçli, kaliteli 

ve başarılıdır. Öğrencilere bilgileri sadece kitaplarla değil 

kendi bilgilerini ve deneyimlerini de katarak aktarıyorlar. 

NEDEN ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ? Artan 

nüfus ile birlikte gelişen tarım sektörü Ziraat 

Mühendisliğinin değeri artıyor. İnsanın temel 

ihtiyaçlarından biri beslenmedir bu yüzden tarım ön 

planda tutulmadır. Tarım uygulamalarından elde edilen 

ürünler ne kadar kaliteli olursa insan varlığı ve sağlığı da 

bununla birlikte iyileşir. Benim Ziraat Mühendisliğini tercih 

etmemdeki sebep ise toprak-bitki-insan arasındaki 

ilişkinin üretim ve tüketimden daha fazlası olduğunu 

düşünmemdi. Dünyamızı yüksek binalar kurarak 

düzeltemeyeceğimizin bilincine vararak Ziraat Mühendisi 

olmak istediğime karar verdim. 

NEDEN TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME? 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünü tercih 

etmemdeki mantık tamamen kaliteli ürün elde etmek için 

kaliteli toprak şartlarına ihtiyacımız olduğu inancımdı. Kıt 

kaynak olan toprağı elde tutamadıktan, doğru 

işleyemedikten sonra bitkinin varlığından, dolayısıyla 

insanlığın varlığından söz edilemez. Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümü sadece bitkiyi değil aynı zamanda 

toprağı da ele alarak bu iki temeli birlikte değerlendiren 

bir bölümdür. Toprak Bilimi, toprağın daha bilinçli şekilde 

işlenmesini ve ekosistemde bozulmalar olmadan bu 

dünyada yer edinebilmemizi öğretir. Bitki Besleme ise 

bilinçli işlenen toprağın, yapısına göre seçilen bitkileri 

daha kaliteli ve daha verimli şekilde ürün elde 

edebilmemizi öğretmeye yardımcı olur. 

Bu bölüm;,Tarım ve Orman Bkanlığı,Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi 

birçok kamu kurumlarında iş olanağı sağlar.Aynı zaman 

özel sektörde; gübre fabrikaları,özel toprak ve bitki analiz 

laboratuarları,inorganik ve organik gübre pazarı, organik 

tarım işletmeleri, sera işletmelerinde çalışılabilir.               

     

 

DİLAN ÜREGEN 

 



 

 

 

 

Küçüklüğümden beri doğayı, hayvanları ve onlarla iç içe 

olmayı çok seviyorum. Bir mesleği, aslında okumak 

istediğiniz bir bölümü seçerken önce kendinizi 

bilmelisiniz. Bunun için kendize ilk önce “Ben bunu 

seviyor muyum?”, “Bununla mutlu olur muyum?” gibi 

sorular sorun. Bunu sadece mesleki anlamda değil, 

hayatınızın her anında yapmalısınız. İşte bu yüzden, bu 

bölümün bana göre olduğunu düşündüm ve masa 

başında iş yapamayacağımı anladım.  

Fakültemizin içinde birçok bölüm bulunmakta, 

hangi bölümü seçerseniz seçin mezun olduğunuzda 

ziraat mühendisi olacaksınız ve çoğu şeyi bilmek 

zorundasınız. Hayvancılıktan anlamam diyip geçmek 

yerine bir miktar bilginiz yine de olmalı. Sadece 

yöneldiğiniz uzmanlık alanınız bölümünüze göre 

şekillenecek. 

 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünü neden seçtim, 

ondan bahsedeyim. Öncelikle herşeyin yetiştiği yer toprak 

bunun yanı sıra bitkinin büyümesi için suyun yanında bir 

de bitki besinlerine ihtiyacı var. İşte bunları daha çok 

öğrenmek için bu bölümü seçtim. Bölümümüz laboratuar 

içerikli (ki diğer bölümlerde de bu var), toprak ve yaprak 

analizleri gibi diğer analizleri öğreniyor, toprağın ve 

bitkinin neye ihtiyacı olduğunu bu analizleri yaparak 

buluyoruz.  

Antalya’da yaşıyorum fakat İzmir’de okumayı tercih ettim. 

Çünkü bir Ege Üniversiteli olmanın ayrıcalıklı olduğunu 

düşündüm ve gerçekten de öyle olduğunu anladım. 

Tercih zamanınızda umarım bir etkisi olur. Şimdiden 

başarılar...  

 

 

İzmir Bornova, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, 2018 

 

 

Okulumuzda çeşitli kulüpler de bulunmakta. Ben TEMA 

gönüllüsüydüm. Gezisinden bir kare. 

 

Bölümümüzün mikrobiyoloji laboratuarında gönüllü 

yardımcı oluyordum. 

 

CEREN EKİZ 

 



 

 

 

    

      

 

 Merhaba sevgili gençler. Ben Cihangir. 

Memleket Fethiye 48.5. Fethiye Ömer Özyer 

Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Denize 

girmeyi, balık tutmayı, futbol(14 yıl) ,voleybol(6 yıl) 

,satranç oynamayı(8 yıl) , deephouse, türkü, pop, 

rock kısaca her müziği dinlemeyi, günbatımlarını, 

stratejik bazı bilgisayar oyunlarını ( FİFA’da 

affetmem bu arada ), yeni yerler gezmeyi, 2006 

jaguar arabaları, arkadaşlarımla sabahlara kadar 

eğlenmeyi suyunu çıkartmayı, dram ve komedi 

filmlerini, Alex De Souza’yı, yalnızlığıma çekilip 

yazmayı, kitap okumayı, Nicos kazancakis’i, bütün 

ege ve akdeniz adalarını, komik memleketimin 

insanları videolarını, Serik şivesini, koşuya çıkmayı 

ve bu hayatı baya baya seviyorum.  

      Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

bölümünü seçmem de ailemin tarımla uğraşıyor 

oluşunun etkisi vardı. Ülkedeki git gide yapılmak 

istenmeyen herkesin şehirde yaşamak istediği 

ortamda ileriyi düşünerek yapacak kimseler 

kalmadığında çok avantajlı olacağını düşünmem itti 

beni bu bölüme. Çocukluktan beri bu alanda farklı 

hayallerimin oluşunu da atlamamak gerekir. 

Geçmişten bu yana her zaman yiyecek sektörünün 

ayakta kalışı, tarımın bir ülkenin ilerlemesinde en 

önemli kaynak olması da seçme nedenlerimden. 

Bitkinin hastalıklarını hemen hemen bütün çiftçiler 

bilirken, peyzajı hayal gücüne ve araştırma 

tutkusuna sahip herkes yaparken, bahçe bitkilerini 

ve tarla bitkilerini benim bölümüm kapsarken bu 

bölümü seçmeden edemezdim.  

Sizlere Türkiyede örnek olarak 

gösterilen ve önümüzdeki yıllarda yapılacak 

olanlarla birlikte örnek üniversite olacak olan Ege 

Üniversitesinden bahsetmek istiyorum. Sadece 

sınırlı sayıda üniversitelerde olan bir kampüsü var, 

kocaman ve fakülteleri tek bir kampüste. Birçok okul 

gibi beton yığını değil, yeşillik bitmez. Kocaman ve 

tarih kokan ağaçları, her tarafta bulunan 

uzanabileceğiniz çimler yeşil bir kampus olduğunu 

gösteriyor. Şehrin her yerine yakın konumu, 

Türkiye’nin sayılı hocalarına sahip ender ve eski bir 

okul olması üniversitemizi daha çekici yapıyor. Her 

türlü projenize destek verecek, özel okulları 

aratmayan teknolojilere sahip bu okulda olduğum 

için çok mutluyum.  

 

      Hayatı boyunca deniz kıyısında 

yaşamış birisi olarak bence İzmir, üniversite tercihi 

konusunda en doğru konum. Denize girebileceğin, 

sürekli kıyısına kendini atabileceğin müthiş bir şehir. 

Ulaşım sorunu olmayan ender büyükşehirlerden de 

biri. Nereye gidersen git en fazla 30 dakika sayılır. 

Eğlence hayatı ise olmazsa olmazlardan. Kendinizi 

geliştirme açısından hemen hemen her imkana 

sahip bir şehir. Israrla tavsiye ediyorum.  

  

CİHANGİR CANER 

 



 

 

 

 

Küçüklükten beri hep hayalim basketbolcu olmaktı 10 

seneden fazladır basketbol oynadım farklı farklı 

takımlarda ama elimde bir mesleğimin de olması 

gerektiğini düşündüm. İlk senemde mezuna kaldım, 

kazandığım sene daha düşük bir sıralama yaptım daha 

verimli çalışamadım sanırım. Ziraat Mühendisliği okumak 

hiç aklımda yoktu tercih döneminde yazdığım bir bölüm 

oldu, sonuçta kazandım ve açıkçası pişmanda değilim. 

Hep İzmir’de okumayı istemiştim Ege Üniversitesi 

yazmamdaki en büyük sebep buydu. Benim üniversitede 

geçirdiğim bu 2 sene çok dolu dolu geçti. 

Burada anlattıklarımdan ayrı olarak çok fazla daha 

etkinliklere katıldım. 

Gezginler 

topluluğu ile birçok kamp yaptım                  

 

24 saat tren yolculuğu ile Doğu Anadoluyu gezdik 

 

Gezginler ile dağın zirvesine tırmandım.      

 

Aynı ekip ile Uludağ a kayak yapmaya gittik. 

 

Arkadaşlarım ile müzik festivaline gittim.          

 

Amerikan Futbol Takımı ile yenilgisiz çeyrek finale çıktık.                                                                                           

(Sonrası Korona virüs yüzünden iptal oldu) 

 

 

 

ALPER ÇOMARLI 

 



 

 

 

   

Merhaba, ben Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme bölümü 3.sınıf öğrencisi Gürkan 

Özkan. Okulum hakkında düşüncelerimi 

söyleyerek size fikir sahibi olmanızda yardımcı 

olmak istedim. Öncelikle okulumuz Türkiye’de 

kampüs olarak sayılı üniversitelerden birisi. 

Gerek yeşillik olarak gerek büyüklük olarak 

güzel bir kampüse sahip. Bizim fakültemiz 

(Ziraat Fakültesi) olukça geniş ve güzel bir 

konuma sahip. Eğitim olarak da bilmelisiniz ki 

gerçekten disiplinli ve iyi bir eğitim alıyoruz. Bu 

size zor olarak gözükmesin, ileride sizin 

kariyeriniz için önemli olacak. Fakültemizdeki 

bölümlerin en iyi öğretim üyelerine sahip 

olduğunu düşünüyorum. Üniversite ortamına 

başlarda alışamamıştım fakat zaman geçtikçe 

ben de ortama alışmaya başladım ve şimdi 

üniversite yıllarımın keyfini çıkartmaya 

bakıyorum.  

Kampüsün Bornova’nın merkezinde 

bulunması bizim için bir avantaj. Küçük park gibi 

bir eğlence merkezine yakın olması sizi dersin 

stresinden biraz olsun uzaklaştırır ve 

eğlenmenizi sağlar.  

Şehir olarak baktığımızda ise İzmir, ulaşımı 

kolay ve istediğiniz her yere metro sayesinde 

ulaşabileceğiniz bir şehir. İzmir de sadece 

sıkıntı olarak gördüğüm, evde kalmak isteyenler 

için ev kiralarının fazla olması. Bu durum 

gerçekten insanın canını sıkıyor. Ama size 

tekrar söyleyebilirim ki üniversite bakımından bir 

sıkıntı yok. Gerek eğitim olsun gerek kampüs 

olsun istediğinizi veren bir yer. Ziraat 

fakültesinde okuyan bir öğrenci olarak size 

bunu söyleyebilirim; öğretmenlere sadece 

öğretim üyesi olarak bakmayın, ders bitiminde 

olsun başka zamanlarda olsun oturup bir çay 

içebileceğiniz bir arkadaş olarak görebilirsiniz. 

 

 Genel olarak güzel bir 

üniversiteye ve güzel bir fakülteye sahip 

olduğumu düşünüyorum. Ege Üniversitesi’nden 

mezun olduğunda iş bulmada daha avantajlı 

olursun çünkü Ziraat alanında Türkiye’nin en iyi 

üniversitelerinden biri. Öğretim üyeleri ve 

uygulamalı dersleriyle de bunu kanıtlıyor.  

Arkadaşlar size söyleyeceklerim bu kadar, 

kendiniz için iyi olanı ve istediğiniz işi yapın ki 

yaptığınız işten zevk alın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜRKAN ÖZKAN 

 



 

 

 

 

Merhaba, ben Yiğit. 26 Eylül 

1997 İzmir doğumluyum. Öncelikle, bu 

bölümü seçmemde ailemde yetiştiricilik 

yapan insanların olması ve Ege 

Üniversitesi’nin ülkenin köklü ve iyi bir Ziraat 

Fakültesine sahip olması etkili oldu. Ziraat 

Türkiye’de artık çok daha fazla ihtiyaç 

duyulmaya başlanan bir alan. Kendi 

ürünlerimizi yetiştirip, kendimize yeten bir 

ülke haline geldikten sonra ihracat ağırlıklı 

bir ülke olmak için ziraat alanına ciddi 

anlamda önem verilmeli. Benim ailemde bu 

işle uğraşan insan olması veya olmaması bir 

şeyi değiştirmiyor çünkü artık bu alana 

yönelen her insana gerekli maddi destek 

sağlanılıyor. Sadece kendi ürünlerinizi 

yetiştirmek değil, ziraatın birçok iş imkanı da 

mevcut. Örneğin açacağınız bir Zirai İlaç 

Bayisi veya devlet kadrosunda, özel 

sektörde çalışma imkanı gibi birçok avantajı 

var. İyi ki bu üniversiteyi tercih etmişim. 

Ziraat, geleceğin mesleği olacak. 

 

 

Ege Üniversitesi 40. Kültür, sanat ve spor şenliği 

 

Botanik bahçesi, canlı bitki koleksiyonu 

 

65 yıllık köklü bir fakülte 

 

 

 

 

YİĞİT ÇAKIROĞLU 

 



 

 

 

Öncelikle kendimi tanıtacak olursam ben 

Emre YILMAZ. Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Çanakkale’de 

doğdum büyüdüm. Yazın Çanakkale'de, geri kalan 

sürede de okulumdan dolayı İzmir’de yaşıyorum. 10 yılı 

aşkın süredir amatör olarak futbol oynuyorum. Okuduğum 

bölümü seçerken öncelikle ilk düşüncem mutlu 

olmayacağım bir hareket yapmamak idi. Yıllardır içinde 

bulunduğum bir ortam olduğu için tarım, toprak, bitkiler 

hep hayatımın bir parçasıydı. Spor Bilimleri, Toprak 

Bölümü, Bitki Koruma Bölümü tercihlerim arasındaydı. 

Toprağın hayat için önemini sizlere anlatmama gerek 

yoktur sanırım. Yıllardır hayatımızı bize kazandıran, biz 

bir veriyorsak bize on geri veren yapıyı öğrenip, gelecek 

hayatımda da meslek olarak yapmalıyım diyerekten 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünü tercih ettim. 

Ben Çanakkaleli olduğum için İzmir'i tercih 

ederken birbirine benzer şehirler olduğundan dolayı 

İzmir’e gitmemin mantıklı olacağını düşündüm. İzmir, 

Çanakkale’nin büyük hali şeklinde olduğunu daha 

önceden gözlemlemiştim. 10. sınıftayken Ege 

Üniversitesine gezimiz vardı. Bu gezi sonrası okulu çok 

beğendim ki zaten ülkemizdeki çok değerli, sayılı 

kampüslerden biridir okul kampüsümüz. Abimin de 

İzmir’de okuyor olmasıyla İzmir tercihim kesinleşmeye 

doğru gidiyordu. Biliyordumki okulumuzun Ziraat 

Fakültesi, Türkiye'nin kendi alanında en iyisiydi. Bu 

değerde olan bir ortamda, bu güzel kampüste okumak ve 

yıllarımı geçirmek benim için çok güzel olacaktı. Okula ilk 

başladığım günden beri öğretim görevlilerinin 

tecrübelerini, bilgi birikimini ve kalitesini üzerimde 

hissettim. Fakültenin birçok branşta takımları var. Ben 

futbolla ilgilendiğim için futbol takımında oynuyorum. İlgisi 

olan arkadaşlar takıma girdikleri andan itibaren aile 

ortamı havasını çok iyi bir şekilde soluyacaklardır. 

Buradaki arkadaşlıkları üniversite hayatı boyunca devam 

edecektir. Kurulan takım, yıl boyunca fakülteler arası 

futbol ve futsal maçlarında boy göstermektedir. Derslere 

gelecek olursak, anlatılan şeyleri dinlerseniz öğrendiğinizi 

hissedebileceğiniz bir eğitim süreci geçirirsiniz. Arazi ve 

laboratuvar dersleri teorik anlatımı tamamlayacak şekilde 

yapılmaktadır.  Bölümün en güzel yanı size takan öğretim 

görevlileri yok arkadaşlar, o hikayeler burada yaşanmaz. 

Herkese sağlıklı günler dilerim. 

 

 

    (Aralık 2018, Tıp Fakültesi Futsal Maçı)        

 

 (Nisan 2019, Mühendislik Fakültesi Maçı) 

 

 ( Kasım 2018, Morfoloji Dersi) 

EMRE YILMAZ 

 



 

 

 

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünü seçerken, 
Ziraat Fakültesindeki diğer bölümler arasında kalmıştım. 
Ziraat Fakültesindeki bölümleri araştırdığımda kendimi en 
yakın bulduğum Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
bölümüydü. Toprağı, bitkileri, doğayı sevmemin de 
bölümü seçmemde etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 
açık havada çalışmaktan hoşlandığım ve araştırma 
yapmayı sevdiğim için bölümümüz açık havada ve 
laboratuvar ortamında çalışma imkanı sunduğundan 
ziraat alanının bana uygun olduğu kanısına vardım. 

Toprak, bitki örtüsünün beslendiği 
kaynakların ana deposudur. Toprağın bu tanımından 
bölümümüzün ziraat alanının temelini oluşturduğunu 
görebiliyoruz. İnsan ve hayvan yaşamının 
sürdürülebilirliği için temel ihtiyaçların başında 
beslenmenin geldiği dünyamızda bölümümüzün önemi de 
ortada. 

Üniversitemizin Türkiye genelinde 
bölümümüzde birinci olması ve 65 yıllık köklü bir geçmişe 

sahip olması Ege Üniversitesini seçmemde etkili oldu. 
Tüm fakülteler tek bir kampüste olduğu için büyük bir 
kampüs ve içerisinde 60 bine yakın öğrencinin eğitim 
alması bize sosyal bir üniversite ortamı yaratıyor. Bahar 
şenlikleri, tiyatro, mizah fest vb. etkinlikler de bu sosyal 
ortamı canlandırıyor. 

İzmir’i seçmemde, şehrin öğrencilere birçok sosyal 
aktivite sunması, ulaşımın rahat ve uygun olması, 
insanların çoğunlukla güler yüzlü, sevecen, yardımsever 
olması gibi faktörler etkiliydi. 

 

Tiyatro etkinliği- Penelope 2019 

 

Ege Mizah Fest-7 

 

 

Bahar Şenlikleri-2019 Emre Aydın Konseri 

 

Kampüsün içinde UniBike ile keyifli bir aktivite 

 

 

ESRA NAVDAR 

 



 

 

 

21 yaşındayım, Çanakkale’de doğup büyüdüm.2017 

yılında Çanakkale Anadolu Lisesi’nden mezun 

oldum.2018 yılında Ege Üniversitesi Ziraat 

Mühendisliği’ni kazandım. 

Merhabalar, okuyacağınız bölümü seçmek 

adına size tecrübe açısından benim nasıl bir yol izlediğimi 

aktarmak istiyorum. 

  Öncelikle hedefimi lise 3. Sınıfta belirleyip üniversite 

sınavına bir hedef doğrultusunda çalıştım. Bu yolculukta 

ulaşmak istediğiniz bir hedefinizin olması kimi zaman 

yorulduğunuzda veya başaramayacağınızı hissettiğinizde 

devam etmenizi sağlayan en büyük etken, bunu 

unutmayın. Gireceğiniz sınav, sizin hayat temelini üzerine 

kuracağınız mesleğinizin kapısını açacak anahtarınız. Bir 

o kadar önemli olan bu sınav bir yandan da hayatınızın 

sonu değil bunu da sakın unutmayın. Eğer istediğiniz 

hedefe ilk girişte ulaşamazsınız, tekrar deneyebilirsiniz 

veya adapte olabileceğinizi düşünüyorsanız istediğiniz 

bölümle ortak bir yani olup olmadığına bakarak okumayı 

tercih edebilirsiniz. Size tavsiyem, kesinlikle herhangi bir 

bölümü okuyup ‘üniversite mezunuyum’ diyebilmek adına 

veya yaşıtlarınızla aynı dönemde okuyabilmek adına hiç 

bilmediğiniz ancak mezun olduğunuzda yanlış yaptığınızı 

anlayacağınız bir karar almayın. Tabii ki bu, hayattan 

beklediklerinizle de ilgili. Fakat iyi, kaliteli bir gelecek 

istiyorsanız bu yazdıklarım doğrultusunda oturup bir 

düşünün. 

Benim asıl hedefim veterinerlik okumaktı. Son yılımda 

çalışmaya başlayarak ilk kez girdiğim üniversite 

sınavında bu hedefime ulaşamadım. Sıralama olarak pek 

yakın olmayışıma rağmen tercih listemde seçen olmaz, 

boş kontenjan kalır diyerek Türkiye’deki bütün Veterinerlik 

bölümlerini yazdım. Otuz tercih hakkımdan geriye 

kalanları ise biyolojiyi sevdiğimden sağlık bölümleriyle 

doldurmuştum. Bu dönemde size tavsiye verenlere kulak 

asmamazlık etmeyin ama tamamen sizi 

yönlendirmelerine de izin vermeyin. Hayat sizin hayatınız 

ve sevmediğiniz bir mesleği onlarca yıl yapmak 

istemezsiniz, maaşı güzel olsa dahi emin olun. 

Dolayısıyla bir hedefiniz varsa bu mesleğin içinde 

olanlardan tavsiye alın, hedefiniz yoksa ilginiz olan 

alanların mesleklerini yapan kişilerden bilgi alın. Ben, 

tercihler açıklanıp istediğim yer olmayınca mevcut 

kazandığım bölüme yerleşmeyip okul puanımı korumayı 

ve sınava bir yıl daha hazırlanmayı seçtim. İkinci 

denememde de olmayınca ortak yanlarından biri olan 

biyolojiden yürüyerek on yedinci tercihim olan Ege 

Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’ne 

yerleştim. Evet, arkadaşlar korkmayın benim gibi birçok 

kişi var hedefine ulaşamayıp yeni yollara yönelen, önemli 

olan güzel bir gelecek için elinizden geleni yapmak. Yolun 

sonunda kimse yolda kaç kere düştüğünüzü, yolu 

kaybedip tekrar bulmaya çalıştığınızı hatırlamıyor, bana 

güvenin tabii her şeyden önce en çok kendinize! 

  Her şey istediğiniz gibi olmayabilir önemli olan 

elinizdekine adapte olup olamayacağınız. Ben bölümümü 

seviyorum ve benim tabirimle ‘bitki doktoru’ olmak için 

sabırsızlanıyorum. Benim gibi bir yoldan geçebilirsiniz 

veya olana kadar deneyebilirsiniz hayat sizin. Güzel bir 

temel atmanın önemini unutmayın lütfen. Umarım her şey 

istediğiniz gibi olur olmazsa da pes etmeyip başka yollar 

deneyin ya da istediğiniz yoldaki taşları atıp o yola girene 

kadar pes etmemeyi. Eminim biri mutlu sonla bitecektir, 

hoşça kalın! 

             

 

 

 

2.Sınıf Bölüm derslerimizin 

uygulamasını işlerken (2019) 

Uygulama derslerimizde ekim-dikim yaparken 

(2019) 

BİLGE İREM DİRGEN 

 



 

 

 

 

 Ziraat Mühendisi olmayı 

istememin asıl nedeni müzikten sonraki 

tutkumun doğayla uğraşmak olduğu ve 

bitkilere olan ilgimdir. Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme bölümünü tercih etmemin 

nedeni ise köklü bir üniversite olup Ziraat 

Fakültesinin uzun bir geçmişi olmasıdır. 

Ben İstanbul’dan geliyorum, birçok 

anlamda İzmir çok güzel insanların 

barındığı bir şehir. Fakültemiz kendini 

geliştirmek isteyen insanlara öğretici olup 

yönlendiren çok güzel öğretmenlere 

sahip bir fakültedir. Üniversitenin 

konumu da çok iyi olup şehrin her 

noktasına çok rahat ulaşımı 

sağlayabiliyor.  

Ziraat, doğayla ilgili ne 

üretmek istersek onun eğitimini en iyi 

alabileceğimiz, ıslah çalışmalarına 

katılabileceğimiz ve daha birçok imkana 

ulaşabileceğimiz ucu çok geniş bir alan. 

Ziraat Fakültesine ait “Skeç Müzik” isimli 

kulüpte şarkı söyledim, “Modern Dans ve 

Dans Tiyatrosu” kulübünde dans eğitimi 

aldım. Gezilere katıldım. Kütüphanemiz 

ise bilgi deposu ve bölümle alakalı ne 

ararsak bulabileceğimiz ölçüttedir. Ben 

Ege üniversitesine geldiğim için çok 

mutluyum.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

FATMA ORTAÇ 

 



 

 

 

Ziraat alanına küçüklüğümden beri hevesim vardı. 

Üniversite tercih zamanımda tüm tercih haklarımı 

doldurmadan istediğim Ziraat Fakültesi programlarını 

yazmıştım. Yerleştirme sonuçları açıklandığında Toprak 

Bilimi ve Bitki Besleme bölümünü kazanmıştım. İlk 

yılımda isteğe bağlı hazırlık okuyarak hem üniversite 

hayatına güzel bir başlangıç yaptım hem de yabancı 

dilimi geliştirmek adına kendime güzel şeyler kattım. 

Bölümümü seçmemde; İstanbul’da doğmuş büyümüş ve 

yaşayan bir Amasyalı olarak memleketime her gittiğimde 

doğaya hayran kalmam ve memleketimde uzun zamandır 

tarım işleriyle uğraşmam etkili oldu. İzmir’de olma 

sebebim ise büyükşehirden kopmadan ülkenin en iyi, en 

eski ve en donanımlı Ziraat Fakültesi’nde okuyabiliyor 

olmam.  

 

Çekirdekten yetişen ziraatçi ben. 

 

İstanbul’da kendi yetiştirdiğim meyvelerden, nar ağacım. 

 

Haşhaş hasadı sonu. Mutluluğumun sebebi sanırım 

dönüyor olmamız. 

 

Ders arasında içerisindeki bitkilerle de eğlenebildiğimiz 

bir fakülteye 

 

Elimle topraktan çıkarmak zorunda kaldığım sarımsak. 

Sanırım toplaması en zor bitki. 

 

Uygulama derslerimizde tarlaya gittiğimizde olmuş 

mandalinler. Ders bittiğinde artık o kadar da olmuş 

değillerdi. 

 

.   

MERTCAN DURAK 

 



 

 

 

 

 

 1998 İstanbul doğumluyum. 

Küçüklükten beri doğaya ve ağaca 

düşkünlüğüm var. Büyüdükçe bu 

düşkünlüğüm daha da arttı. Memleketim 

Malatya/Pötürge’de antep fıstığı 

yetiştiriciliği yapmaya başladığımızda 

aldığım haz inanılmazdı. Ve bunun 

hayatım boyunca sürmesini istiyordum. 

İstanbul da bahçeli bir eve 

taşındığımızda her şey netleşmişti. Kışın 

yiyeceğimiz tüm ürünleri yazın yetiştirip 

buzluğa koyuyorduk. Salça yapıyorduk 

ve aldığım haz hala aynıydı. Ve o an 

bunu hayatım boyunca yaşamak 

istediğime karar verdim. Üretim yapmak, 

kendine yetebilmek çok hoşuma 

gidiyordu ve hala daha gidiyor. Bunun 

için okumam gereken alanın ziraat 

olduğuna karar verdim.  

Bu alan da ufak bir araştırma 

yaptım ve ziraat alanının en iyi olduğu 

Ege Üniversitesi’ni seçtim. İzmir’in de 

güzelliği hep beni büyülemiştir. Böyle bir 

yerde üniversite okuyor beni çok tatmin 

ediyor. Güzel bir başlangıç yapamasam 

da sonraki senelerim çok güzeldi. Okulun 

Amerikan Futbol takımında oynamaya 

başladığımdan beri arkadaşlarım ve 

çevrem çok daha güzelleşti, okumaktan 

zevk almaya başlamıştım. Okulumuzda 

okumaya karar verirsen futbol takımını 

görmeye bir gel ve bana selam ver! 

Umarım iyi bir üniversite dönemi 

geçirirsin. Kendine iyi bak, sınavı unut, 

yeni ve zor bir hayata başla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARIŞ CAN TAŞTAN 

 



 

 

 

   Ben lisedeyken eşit ağırlık 

öğrencisiydim ve Hukuk bölümünü 

istiyordum. Hukuk olmaz ise ailem tarım 

işi ile uğraştığından aklımda bir de Ziraat 

Mühendisliği vardı. Hukuk bölümünü 

kazanamadığımdan dolayı Ziraat 

Mühendisliğini tercih ettim. Zaten İzmir 

çok istediğim bir şehirdi. Ege 

Üniversitesinin de çok aktif ve güzel bir 

üniversite olduğunu bildiğim için bu 

bölümü ve üniversiteyi tercih ettim. 

Tercih ettiğim için de çok memnunum. 

Okulumuzun eğitim ve sosyal aktivite 

ortamı çok iyi. Hem üniversite 

bünyemizde hem de Ziraat Fakültesi 

bünyesi altında birçok öğrenci topluluğu 

var. Ben iki tane topluluğa üyeydim ve 

ikisinde de çok güzel vakitler geçirdim 

. 

 

Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Kavaklıdere Turu 

 

Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu Tanışma 

Etkinliği 

 

  

ALİ ŞİRİN 

 



 

 

 

    Okumuş olduğum Fethiye 

Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi ben 11.sınıfta 

iken İzmir Ege Üniversitesi’ne gezi 

düzenlemişti. O geziye bende gitmiştim ve iyi ki 

de gitmişim. O gezi benim Ege Üniversitesine 

bakış açımı değiştirdi. Gezi yaparken İzmir’de 

çok eğlenmiştik bundan dolayı İzmir’de okumak 

istedim. Hem de Ege Üniversitesinde okuyan 

arkadaşlarım vardı. İstediğim meslek de Ziraat 

Mühendisliğiydi. Kendimize ait Zirai İlaç Bayii 

dükkanımız ve seralarımız olduğundan mesleği 

yakından tanıyordum ve bu benim hedefimi 

belirledi. Hedefim Ziraat Mühendisliğiydi. Gezi 

bitti, Fethiye’ye geri döndük. Sonrasında 

11.sınıf bitti, 12.sınıf olduk. Hedefim olan Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesini rahat rahat 

kazanırım düşüncesiyle üniversite sınavına 

çalışmadım. 12.sınıfta sınava son 1 ay kala 

biraz çalışmıştım. İkinci sınava girdik çıktık. Ben 

kesin istediğim yeri kazanacağımı 

düşünmüştüm fakat sınav sonucu açıklandıktan 

sonra bu düşüncem değişti. Kazanamayacağım 

endişesi ile tercihler açıklanana kadar 

tedirgindim. Tercihlerimi ailem ile birlikte 

yapmıştık, 24 tercihin hepsi ziraattı. Ben Bitki 

Koruma bölümünü istiyordum ama istediğim gibi 

olmadı. Ama bu benim için önemli değildi 

önemli olan sonucun İzmir olmasıydı. 

Tercihlerin açıklandığı gün saat 00.00 gibi 

sonuçları görmüştüm. İstediğim yer olmuştu ve 

bu beni çok mutlu etmişti. Ailemden habersiz 

tercihlerimin yerini değiştirmiştim. Eğer 

değiştirmeseydim şu anda Aydın Adnan 

Menderes de Bitki Koruma okuyor olacaktım. 

Ve iyi ki de tercihlerimin yerini değiştirmişim 

diyorum.  

Tercihlerin açıklandığı günün 

sabahında mutlu bir şekilde uyanmıştım. 

Hemen yurtlara baktım. İlk sene olduğu için 

mecbur yurtta kaldım. Ege Yurdu buldum ve 

ailemle birlikte telefondan kayıt yaptırdık. 3-5 

gün sonra ailemle yurda bakmaya gittik. İzmir 

serüveni başlamıştı. Eylülün sonu gibi okulların 

açılmasıyla artık tamamen İzmirli oldum. 

Üniversitede 1.sınıf 1.dönem dersleri 

beklediğimden zordu. 2.dönem dersler 

beklediğimden kolaydı. Sonuç olarak tekrardan 

üniversite sınavına giriyor olsam yine de İzmir 

de okumayı seçerdim. 

 

 

  

EMRE YİĞİT 

 



 

 

 

      Tercih zamanımda aklımda 

birçok bölüm vardı. Puanıma göre “Ne 

yapsam?”, “Hangi bölümü tercih etsem? ” diye 

kendime sorular sorup düşünüyordum. Fakat 

sadece tek bir şeyin kararını verebilmiştim, 

İzmir’ de okumak istiyordum. Bu isteğimin 

tercihimi yaparken büyük bir etkisi oldu. Aslında 

aklımda ziraat mühendisliği hiç yoktu. Ailemin 

isteğiyle bu mesleği tercih ettim. Toprak Bilimi 

ve Bitki Beslemeyi tercih etmemin sebebi ise 

toprağın yaşamın kaynağı ve tüm canlıların 

kullandığı bir hazine olmasıydı. Bu bölümü 

kazandığımda ilk kendime sorduğum soru 

“Mutlu muyum?”oldu. Çünkü insan hayatta 

mutlu olduğu şeylerden zevk alır ve başarılı 

olur. Okulun başlarında çoğu zaman hata 

yaptığımı düşünüp, neden bu bölümde 

olduğumu sorguladım. Zaman ilerledikçe; 

derslere girip, alanında iyi öğretmenlerden ders 

aldıkça bölümümü sevdim ve birçok düşüncem 

bu doğrultuda değişti. Düşüncemin 

değişmesinde doğayı sevmem ve açık alanda 

vakit geçirmekten hoşlanmamın da etkisi var. 

 

Bu bölümü tercih etmek isteyenlere şunu 

söyleyebilirim; her insanın karakteri ve hayalleri 

farklıdır, insan neyi istediğini en iyi kendi bilir. 

Benim ya da başkasının önermesi ne kadar bu 

bölümü tercih etmenizde etkili olur bilemem. 

Sadece bu bölümün size ve yaşamınıza çok 

şey katacağını söyleyebilirim.  

 

 

 

  

AYŞE NUR SEÇİM 

 



 

 

 

 

 

HAYATIM; İZMİRE GELİŞİM 

 İzmir’e ilk gelişim, Mersin’in Tarsus 

ilçesinde okuduğum Abdulkadir Bengi Anadolu 

Lisesi’nin İzmir’e okul gezisi düzenlemesiyle 

gerçekleşti. Bu geziden sonra İzmir’i çok beğenmiş 

ve sevmiştim. İzmir’e gelmek hep hayalimdi. Geri 

döndüğümde, normal lise yıllarım devam ederken 

artık bir bölüm seçmem gerekiyordu yani ne 

okuyacağıma karar vermem gerekiyordu. Bu konuda 

ailemle konuştuk. Asıl hedefim oyunculuktu ama bir 

yandan da babamın da mesleği olan ziraatı okuyup 

kendimi garantiye almalıydım. Çünkü herkesin de 

bildiği gibi sinema ve televizyon sektöründe 

tutunmanız, kendinizi ispat etmeniz haylice zor bir 

durum. Artık aklımdaki fakülte ve hedeflediğim şehir 

belliydi. Geriye kalan fakültenin içinden bir bölüm 

seçmek ve sınava girip çıkıp sıralamamı görmekti. 

Sınava girip çıkıp puan ve sıralama sonuçlarım 

açıklandıktan sonra sıralamama uygun olan bu 

bölümü seçtim ve seçtiğim bu bölümden pişman 

değilim. Sınıfımdan ve arkadaşlarımdan gayet 

memnunum, hayatım güzel ilerlemekte. İzmir’e 

geldikten sonra dernek çatısı altında olan Egeli 

Gezginler Derneği’ne girdim. Burada güzel 

arkadaşlar edinip, güzel yerlere kamplar yapıyor ve 

güzel bir şekilde eğleniyoruz. 

 

 

 

 

 

 

  

MERT ÖZMEN 

 



 

 

 

 

 

       

     Gelecek hayallerinizi 

gerçekleştirmek için yapmanız gereken ilk şey 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin bir üyesi 

olmak. Bu büyük ailenin bir parçası olduktan 

sonra hayatınızda neler mi değişecek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHMET YILMAZ 

 



 

 

 

 

Üniversiteye başlamadan 

önce İstanbul’da yaşıyordum ve orada 

çok fazla üniversite olmasına rağmen 

gönlümde yatan üniversite Ege 

Üniversitesi idi. Türkiye’nin en başarılı 

üniversitelerinden olan Ege Üniversitesi 

hayalim ve hedefim olmuştu. Asıl 

istediğim bölüm Bilgisayar Mühendisliği 

olsa da ikinci hedefim Ziraat Mühendisliği 

idi. Puanım Ziraat Mühendisliği 

bölümlerine yetince ve hayalimdeki 

üniversite olunca hiç düşünmeden tercih 

ettim. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

bölümü olmasının özel bir nedeni yok. 

Açıkçası bu bölüm hakkında da pek bir 

bilgim yoktu. Hatta ilk sınıfta birçok kez 

bırakmayı düşündüğüm de oldu fakat 

ikinci sınıfa geçtiğimde bu düşüncem 

kayboldu. Derslerin içeriği, laboratuvarda 

öğrenme imkanı, tarlada uygulamalı 

eğitim, staj, hocaların bilgisi beni cezp 

etti ve bu yolda yürümeye karar verdim. 

Ege Üniversitesi Ziraat alanında 

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden 

biridir. Okulda aldığınız eğitimin yanında 

kendinizi geliştirdiğiniz takdirde çok iyi 

yerlere gelebilirsiniz. 

Ege Üniversitesi çok 

büyük ve çeşitli faaliyetlere sahip bir 

üniversite. Kendi ilgi alanlarınıza göre 

öğrenci kulüplerine katılabilir, geniş bir 

arkadaş grubu oluşturabilirsiniz. Ben ilk 

senemde hem bisiklet hem de karikatür 

kulübüne kaydolmuştum fakat kendimde 

ikisine de yetenek görmeyince bırakmak 

zorunda kalmıştım. Aynı zamanda Ziraat 

Fakültesi bünyesinde olan topluluklara 

üye olarak toplulukların dönem 

aralarında yaptıkları şehir dışı 

seminerlerine de katılabilirsiniz. Eğer 

aklınızdaki meslek Ziraat Mühendisliği 

ise hiç tereddüt etmeden Ege 

Üniversitesini tercih edebilirsiniz.   

 

 

  

ELİF ERSOY 

 



 

 

 

Merhaba Arkadaşlar, 

Adım Okan DEMİRCİ. Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 2. 

Sınıf öğrencisiyim. Öncelikle neden bu okulu 

seçtiğimi açıklamak isterim sizlere. 

Lise okuduğum yıllarda tatil aylarında İzmir’e gelme 

fırsatı bulmuştum ve İzmir’deki ablam beni 

tesadüfen Ege Üniversitesi kampüsünü gezdirdi ve 

o sıralarda kendi kendime bir söz verdim, ne olursa 

olsun böyle güzel, yeşili bol, oksijeni bol bir okulda 

okuyacağım diye, şu anda da isteğime ulaştım. 

Aslında çocukken hayal ettiğim mesleğe 

ulaşamamıştım ama burda şu an çok mutluyum ve 

hiç pişman değilim. Özellikle fakülte ve bölüm bana 

çok güzel özellikler kazandırdı. Bölümümü seçerken 

çok araştırma yaptım. Ülke genelinde birinci sırada 

gelen bir bölüm, toprak bilimi ise insan hep 

görmediklerini merak eder ya, ben de toprağın 

altında, içinde neler olup bittiğini çok merak 

ediyordum. Bitki besleme zaten insan gıdasının, 

insanın yaşamını sağladığı için herkes merak edip 

ilgisi olması gerektiğini düşünüyorum ve şu anda bu 

bölümde olduğumdan dolayı şanslı hissediyorum 

kendimi. 

Bölümde o korktuğunuz genelleme 

yaparak dedikodusu yapılan hiçbir hoca yok, tam 

tersi hepsi cana yakın, sizin bir adım daha 

ilerleyebilmeniz için elinden gelenin fazlasını 

yapmakta, hatta o hocalardan başta gelenlerden 

birisi de benim danışman hocam, genel olarak ders 

saatlerim bittiğinde müsait olduğum vakitlerde bana 

laboratuvarda birçok analizi öğretiyor, meslek 

yıllarımda bunların hepsinin bana bir artı olarak geri 

döneceğine inanıyorum. 

Konu İzmire gelecek olursa zaten biliyorum ki şu 

anda üniversite hayali kuran arkadaşlarımın 

akıllarında ilk sırada olduğunu düşünüyorum. 

Evet arkadaşlar, İzmir Ege Üniversitesi tam da 

hayalini kurduğunuz gibi. 

 

 

2019, Ziraat Fakültesine ait bahçelerden                                           

Mandarinlerin tadına bakarken  

 

 

 

 

 

OKAN DEMİRCİ 

 



 

 

 

 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

Ben Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümünden İlker Gülcan. Bu 

bölümü seçerken aklımda üç bölüm 

vardı: ziraat mühendisliği, harita 

mühendisliği ve fizyoterapi. Hem aile 

işim olması dolayısıyla hem de 

yaşadığım bölgede daha çok iş imkanı 

olması sebebiyle bu bölümü seçtim. 

İzmir zaten hep istediğim bir şehirdi. Ege 

Üniversitesi, hem çok yönlü hem de 

seçtiğim bölümde başarılı bir eğitim 

vermesi dolayısıyla Ege Ziraat 

Fakültesine geldim. Ege Üniversitesi, 

öğrenci toplulukları olarak da çok fazla 

seçeneğe sahip bir üniversite. Herkes 

kendi zevkine göre mutlaka bir topluluk 

bulabilir. Ben de bisiklet topluluğuna 

üyeydim. 

 

 

EBİT KAVAKLIDERE TURU (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLKER GÜLCAN 

 



 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ /TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ –

BESLEME BÖLÜMÜ /2.SINIF    

  Aslında bu mesleği seçerken pek fazla 

zorlanmadım çünkü ben çiftçi çocuğuyum, 

küçüklükten beri bağda bahçede büyüdüm ve 

ailemin sayesinde tarımı sevdim. Ege 

Üniversitesini tercih ederken ise 

araştırmalarıma göre bence Türkiye’nin en iyi 

ve en köklü ziraat fakültesi bu üniversitede idi. 

Ege Üniversitesinde kendimi hem sosyal hem 

de akademik alanda geliştireceğime inanmıştım 

ve şimdi geldiğim noktada ise hiç yanılmadığımı 

anladım. İyi ki bu üniversiteyi ve bu bölümü 

tercih etmişim.   

 

Uygulama Dersinden Bir Görüntü, 2019 

 

Ege Üniversitesi Bahar Şenlikleri, 2019 

 

 

Laboratuvar Uygulama Dersi, 2019 

 

Skeç topluluğu ile karagöl gezisinden bir görüntü 

HASAN TOY  

 



 

 

 

                

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME  

   Küçüklükten beri hayalim olan meslek 

aslında pilotluktu ama bu hep benim için bir hayal 

olarak kaldı. Lise dönemimde çok çalışkan bir 

öğrenci değildim bu yüzden hedeflerime 

ulaşamadım ve mezuna kaldım. Ziraat mühendisliği 

okumayı sınavıma birkaç ay kala karar verdim. 

Ziraat mühendisliğini seçmemdeki en büyük önem 

ailemdir. Ailem de bu işlerle uğraştıkları için bana 

yardım edeceklerini söylediler o yüzden bu bölümü 

tercih ettim. İlk bu bölümü kazandığım için mutlu 

değildim, isteyerek geldiğim bir yer değildi çünkü. 

Burada 2 senem geçti ve çok mutluyum. İyi ki bu 

bölümü seçmişim,    iyi ki burdayım diyorum. 

 

 

Gezi ekipleri ile kamplara katıldım.                      

 

İlk kez tüplü dalış yaptım. 

 

Uludağa kayak yapmaya gittim                                  

 

     Bursaspor maçını kale arkasından izledim (TEXAS) 

 

 

 

CENK SARI 

 



 

 

 

Neden ziraat mühendisliği? 

Yaklaşık iki yıl önce tercih yaparken kendime bu 

soruyu sordum ve doğayı, toprağı sevdiğimi, 

severek ve isteyerek yapabileceğim bir meslek 

olduğunu fark ettim. Aslında laboratuvar 

ortamına çok meraklıydım ama tereddütlerim 

vardı, araştırdım ve ziraatin kendi içinde farklı 

bölümlerinin olduğunu ve bu bölümlerin 

bazılarında laboratuvarda da çalışabileceğimi 

öğrendim, o yüzden Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümünü tercih ettim.  

İlk senem fakülteme, 

derslerime ve arkadaş ortamına adapte olmakla 

geçti. İkinci senemde hocalarımızın tavsiyesi 

üzerine, laboratuvarda analiz yapan 

hocalarımızla  gönüllü olarak çalışmalar 

yapmaya başladık. Derslerimizde de 

laboratuvara gidiyoruz ama bazılarımız gönüllü 

olarak da ders dışında gidiyoruz. Laboratuvarda 

eğlenceli ve bilgi birikimli güzel zaman 

geçiriyoruz.  

 

ÜNİVERSİTEMİZİN BOTANİK BAHÇESİ 

             (MART 2019) 

 

 

FAKÜLTE BAHÇESİ 

 

 

BERNA İŞSEVER 

 



 

 

 

21 yaşındayım, Aydın’da doğup büyüdüm.2017 

senesinde Özel Uğur Temel Lisesinden mezun 

oldum. 2018 yılında Ege Üniversitesi Ziraat 

Fakültesini kazandım. 

Merhaba, bu serüveni nasıl yaşadım, 

nasıl yol izledim sizlere aktarmak ve size tecrübe 

amaçlı yazmak istiyorum.  

Aslında söylemek gerekirse, başta hiçbir hedefim 

yoktu ve nasıl yapacağımı bilmiyordum. Korkularım 

elbet vardı, gelecek kaygısı ya da meslek seçimim 

doğru olacak mı diye düşüncelerden kendimi 

alamıyordum. Hal böyleyken biraz stresli görünsem 

de hiç stres yapmayıp çalışmalarımı düzensiz 

tutmuştum. Liseden mezun oldum, sınav geçti ama 

mezuna kalacağımı biliyordum. Ve öyle de oldu. 

Mezuna kalmak şu açıdan kötü oluyor: o ortama bir 

an önce ulaşmak istiyorsunuz, kendinizi rahat 

hissetmek ve daha fazla sorumluluk almak 

istiyorsunuz. En önemlisi de kendi içinizle 

savaşmak. Ama mezun senemi öyle disiplinli ve öyle 

düzenli çalıştım ki hedef bile oluşturmuştum 

kendime. Endüstri mühendisliği istiyordum. 

Denemelerim sınavlarım da güzel geliyordu, 

hedefim doğrultusundaydı. Sonuç zamanı geldi ve 

sonuç yine istediğim gibi değildi. Tercih yaparken 

yanınızda gerçekten hedef gösterebilecek biri çok 

önemli. Bana destek veren bir abim vardı. Birlikte 

yaptık ve sonuçlar açıklandığında beni mutlu edecek 

bir sonuca ulaştım. Bu meslek açısından çok 

avantaja sahibim. Annem ziraat mühendisleriyle 

çalışıyor, yakınımıza ait şirket var özelde iş 

imkanına sahibim. Aslında içine girdiğinizde cidden 

sevdiğiniz bir meslek. Yapılan çalışmalar, izlenilen 

yollar sizlerde merak uyandırıyor ve içine çekiyor. 

Aslında çalışırken ve okurken zevk 

alabileceğiniz bir bölüm ve meslek olacaktır. Ege 

Üniversitesi tercihi her açıdan çok güzel. Kendinizi 

geliştirebilme olanağınız çok fazla. Ben voleybol 

oynayan biriyim ve fakülte takımında bunu devam 

ettirebilme şansım oldu. Umarım yaşadığım süreç 

sizi güçlendirir ve kendinize bir pay çıkartabilirsiniz. 

Mezuna kalmakta hiçbir sakınca yok. Üniversite 

okuyacağım diye üniversite okumak pek anlamlı ya 

da “arkadaşlarım ordalar ben de orada olayım“ diye 

bir bölüm yazmamanızı tavsiye ederim. Ve 

okuduğunuz bölümden zevk almanızı. ☺ 

 

Fakülte takımıyla maçımızdan bir  kare. 

                  

      

 

 

 

 

 

YAREN TAŞTAN 

 



 

 

 

Öncelikle kendimi tanıtarak 

başlayım. Ege Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme bölümüne, başka bir üniversite ve 

bölümden geçiş yaparak geldim. Önceki üniversitem 

doğup, büyüdüğüm Ankara şehrindeydi. Mesleki 

açıdan hangi bölümü okuma konusunda hangi 

sıralama veya puan kriteri açıkçası benim için 

belirleyici bir şey değildi. Lise dönemimde ne kadar 

yüksek puan alırsam alayım yine de ziraat ile ilgili bir 

meslek hayatımın olmasını istiyordum. Bununla 

beraber üniversite sınavı bittikten sonra araştırma 

yapmak için birçok üniversite ve bölüm gezdim. 

Ankara, Aydın, Çanakkale’deki Ziraat Fakültesi 

hocalarına danıştıktan sonra kilit nokta olarak bu 

bölümün aslında ne kadar önemli olduğunu gördüm 

ve tercihimi de bu yönde gerçekleştirdim. İnanın 

hangi meslek veya bölümü tercih ederseniz edin, 

üniversite sınavı ve tercih dönemi çoğu insan için 

zor geçiyor. Kişisel olarak bilime olan yatkınlığım ve 

aynı zamanda daha özgür koşullarda bir meslek 

hayatı yaşama isteği beni bu mesleğe itekledi. 

Özellikle de İzmir şehrinde okumak gibi de bir 

hayalim vardı. Her ne kadar başkentten gelen birisi 

olarak alışması zor bir şehir olsa da şehrin kendi 

ritmine ve huzurunu bir kere tadarsanız inanın 

vazgeçmek istemeyeceğiniz bir yer haline geliyor 

İzmir. Şimdi sizlere bu fakültede geçen 2 yılımı 

özetlemek isterim.  

Ziraat mühendisliği tek bir meslek gibi 

dursa da birçok kürsünün bütünüdür. 2 yıl boyunca 

bütün kürsülerden ders alarak diğer bölümlerle 

tanışıp genel bilgi elde ediyorsunuz. Sonraki 

dönemlerde kendi kürsünüze odaklansanız da bu 

bölümü seçmek sadece Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme okuyacağınız anlamına gelmiyor. Bütün 

alanlarda bilgi sahibi olan birisi haline gelmeniz 

gerekmektedir. Sizlere naçizane tavsiyem bu 

süreçte ne yaptığınızdan pek emin olmadığınız bir 

an gelecektir mutlaka, bu noktada da mesleğimizin 

ne kadar büyük kapsamda olduğunu ve değerli 

hocalarımızın aslında katkıda bulunurken, bizlere 

her defasında bir anahtar verdiğini unutmayın. Bu 

anahtarlar bütününde teorik ve özellikle uygulamalı 

olarak çok güzel işler başaracağınızı da farkına 

varın. Bol bol gezin ve teknik gezilere katılın. Belki 

de bu bölümün en güzel yanlarından birisi de 

gezdiğiniz yerlerde okuduğunuz bilim açısından her 

zaman yeni şeyler keşfetmenizdir. Ege Üniversitesi 

gerçekten çok güzel bir kampüse sahip. Öğrenci 

toplulukları, spor tesisleri, yemekhane gibi konularda 

içiniz rahat olsun. Bu konuda Türkiye’de kendine yer 

edinmiş sayılı üniversiteler arasına girmiş bir 

üniversiteyi tercih ediyorsunuz demektir.  Bu 

üniversitede çok güzel zamanlar geçirdim ve 

önümdeki yıllarda burayı tanıdıkça daha iyi yıllar 

geçireceğime inanıyorum. Kendi mesleğiniz ve bu 

şehirdeki yaşantınız için her zaman istekli olun, 

heyecanınızı ve enerjinizi kaybetmediğiniz sürece 

bu bölümü seçerek aslında ne kadar yerinde bir 

karar verdiğinizi siz de göreceksiniz.  

 

 

 

EGE ÇELİK  

 



 

 

 

Ben üniversite sınavı sonuçlarımı 

öğrendiğimde, aklımda sadece çocukluk 

hayalim olan makine mühendisliği vardı ve 

ailem dahil beni iyi tanıyan insanlar bana ziraat 

okumamı söylerken makine mühendisliğine tek 

tercih yaparak istediğim okula ve hayalime 

kavuşmuştum. 

 3 yıllık hayalimin sonucunda 

gerçekten istediğim şeyin makine mühendisliği 

değil de beni tanıyan insanların ısrarla söylediği 

ziraat mühendisliği olduğunu geç de olsa fark 

ederek İzmire geri dönüp aslında ilk gün 

yapmam gereken şeyi yapıp, Ege 

Üniversitesinde Ziraat Bölümüne giriş yaptım ve 

gerçekten bu bölümü okudukça, toprak ile 

yakınlaşıp belki de dünyanın en değerli 

olgusunun üretmek olduğunu anlayıp 

bölümümü her geçen gün daha çok seviyorum.  

 

Foçada bulunan çiftliğimizde çalıştığım her gün 

kendim hakkında asla masa başı insanı 

olmadığımı, sahada ve hareket halinde 

olmaktan ne kadar büyük mutluluk duyduğumu 

öğrendim.  

Umarım üniversitemden, bölümüm konusunda 

kendimi yetiştirebileceğim kadar yetiştirmiş, 

olanaklarımın çoğunu kullanmış bir ziraat 

mühendisi olarak çıkarım ve meslektaşlarım ile 

toprağımızı korumak için elimizden geleni 

yapar, üretir ve ürettikçe mutlu oluruz. 

 

 

 

 

 

 

ÇAĞIN ORGÜN ALTINOK 

 



 

 

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünü tercih etmeden 

önce birkaç mühendislik bölümü arasında kalmıştım. En 

sonunda, tercihimi, gerek bölümün iş avantajlarından 

gerekse yıllardan beridir üreticilik yapmamız dolayısıyla 

bu bölümden yana kullandım. Daha sonra bu bölümü 

hangi üniversitede okuyacağıma karar vermeliydim. 

Okuyacağım üniversite ne kadar önemli, sosyal hayatıma 

ve kişisel gelişimime olan etkisi ne düzeyde olur gibi 

birçok soru vardı kafamda. Tüm bu sorulara cevap olarak 

uzun bir araştırma sonucunda tercihimi Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesinden yana kullandım. Ege Üniversitesi, 

gerek sosyal ortam gerek ulaşım gerek herkesin de çok 

bildiği üzere ziraat alanında verdiği eğitimden dolayı beni 

en çok cezbeden üniversite oldu. İkinci senemin sonunda, 

bölümüm ve üniversitem hakkında söyleyebileceğim tek 

bir şey varsa o da burayı tercih etmemden dolayı asla 

pişman olmadığımdır. Tarımı seven herkesin gönül 

rahatlığıyla yazmasını tavsiye ederim. 

 

 

          

 Elmalı / Antalya’daki seralarımızda online derse girmeye 

çalışıyorum 

 

Uygulama dersinde okulumuzun tarlalarını fotoğraf 

çekinerek değerlendirdiğimiz zamanlar. 

 

 

Ziraat Cafe’ de 

ders arasında 

geçirdiğimiz hoş 

vakitlerden. 

 

Köyümüzün en neşeli olmasa da en fotojenik küçükbaşı. 

 

Fakülte topluluğumuz olan SKEÇ’in Karagöl trekking 

gezisinden. 

 

 

CAFER YILMAZ 

 



 

 

 

 

    Merhaba, ben İlkercan 

Özdemir. Öncelikle size kendimi tanıtayım: Ben 

İzmir’in Tire ilçesinde doğup büyüdüm. 

Eğitimime İzmirde devam ettikten sonra 

üniversite hayatımıda İzmirde devam ettirme 

kararı aldımdım. Aile büyüklüklerimin zeytin 

bahçeleri vardı, zamanında onlarla birlikte hasat 

yapmıştık. Ailem toprakla uğraşmayı çok 

seviyorlar. Onlara yardımcı olmak, onlardan 

gelen bilgileri değerlendirmek istiyordum, bu 

yüzden Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümünü seçtim. Bu bölümü seçme amaçlarım 

da toprağı korumak, toprağı tanıtmak, toprağı 

daha verimli hale getirmek içindi. Ziraat 

mühendisliği benim için hep etkili olan bir 

meslektir. Ben, ziraat mühendisliğini doktorluk 

ile aynı düzeyde görüyorum bir nevi biz de bitki 

doktoru olarak geçiyoruz. 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak, 

üniversitemizin ziraat alanında geniş ve 

kullanışlı çalışma alanları olmakla birlikte, 

donanımlı bir üniversite olduğu için eğitim 

görevlilerimiz alanında uzman kişilerdir. 

Üniversitemizin en iyi yanlarından biri de 

donanımlı laboratuvarlara sahip olmasıdır. 

Teorikte gördüğümüz dersleri uygulama 

yaparak daha iyi pekiştirip öğrenme imkanı 

sunmak yalnızca bölüm derslerinin yanında, 

çeşitli aktivitelere de imkan sağlamaktadır. Ege 

Üniversitesi sosyal bir üniversite olduğu için 

gelecek olan arkadaşları çok güzel aktiviteler 

beklemektedir. Tercihlerinizde başarılar 

diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

İLKERCAN ÖZDEMİR 

 



 

 

 

 

  Ben Şadiye Turanlı. Bu benim ikinci 

üniversitem. İlk üniversitemi 2013 yılında 

tamamladım. Aslında okuduğum bölümde kalarak iş 

hayatıma devam etme fikri hep kafamdaydı ama 

sonra eşimle tanıştım ve 2014 yılında evlendim. 

‘ASLA EVLENMEM’ derken  her şey nasip işte. 

2016 yılında oğlum dünyaya geldi. O dönemden 

sonra iş hayatından uzaklaştım, bebek büyütme 

çabaları işin içine girince çalışmak biraz ertelendi, ta 

ki 2019 yılına kadar. Artık sıkılmaya başlamıştım, 

hayatıma bir yenilik katmak isterken tekrar sınava 

hazırlanmak aklıma geldi. Tekrar üniversite sınavına 

hazırlanmaktansa dikey geçiş hakkımı kullanmak 

istedim. Bunun için dershaneye yazıldım ve sınava 

hazırlandım. Hemşirelik okumak kafamdaydı. Sınav 

sonrası sonuçlar açıklandığında, aklımda hiç ziraat 

mühendisliği fikri yokken eşim ve annem sayesinde 

bu bölümü yazmaya karar verdim. Çünkü kendi 

arazilerimiz var ve hemşirelik mesleği beni tatmin 

etmeyecekti. Mantıklı geldi, ama çok da isteyerek 

yazmamıştım. Sonuçlar açıklandıktan sonra değişik 

bir hisse kapıldım, sevinmek değil ama yapabilirim 

ben bunu diyerek başladım okula. Bölüme 

başladıktan sonra aslında ilgi ve yeteneğimin bu 

meslek doğrultusunda olduğunu fark ettim. Eşimin 

mesleğinden dolayı günlük hayatımızda 

kullandığımız yöntemleri, okuduğum bölümde almış 

olduğum derslerle ve uygulamalarla pekiştirdikçe ve 

bunun notlarıma olumlu doğrultuda yansıdığını 

gördükçe bölümüme olan ilgim ve isteğim daha çok 

arttı. İzmiri tercih etme sebebim, Ege Üniversitesinin 

Türkiye’deki diğer üniversitelerin Ziraat 

Fakültelerinden daha iyi derecede olmasıdır. Bu 

düşüncemin bölümümü okumaya başladıktan sonra 

daha doğru olduğu kanaatine vardım. Belki ilgi ve 

isteklerim doğrultusunda olan mesleği sınıf 

arkadaşlarıma göre geç keşfetmiş gibi gözükebilirim 

ancak içimde gerçekten istekli bir ziraat 

mühendisinin olduğunu hissetmek bana keyif 

veriyor. Doğayla iç içe olmak hiç bu kadar keyifli 

olmamıştı. İYİ Kİ EGELİYİM, İYİ Kİ GELECEĞİN 

ZİRAAT MÜHENDİSİYİM   
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TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

BÖLÜMÜNÜ NEDEN TERCİH ETTİM 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü mezunu olmanın 

her zaman için bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, üniversitelerin 

öğrenim programında bulunan ve lisans seviyesinde 

öğrenim vererek yetişmiş insan gücü ihtiyacının 

karşılanmasında etkili olan bir bölümdür. Ülkemiz verimli 

topraklara sahip, coğrafi konum olarak tarım yapmaya 

uygun arazi yapısına sahip, iklimsel olarak tarım için 

yeterli düzeyde olduğundan, tarım ülkemiz için son 

derece önemlidir. Tam bu noktada Toprak Bilimi ve Bitki 

Besleme Bölümünün önemini artmaktadır.Diğer 

bölümlerinde kendi açısından zorlukları vardır. Ancak bir 

bitki koruma bölümü mezununun bitki hastalığını tespiti 

sonucunda önereceği ilaç belli iken, bitki besleme ile ilgili 

bir sorunun tespitinin iyi bir gözlem, iyi bir tecrübe ve bitki 

beslemeyi iyi bilmekten geçtiğine inanıyorum. Tarımı, 

toprak ve bitkiyle uğraşmayı sevmem ve Tarımsal üretime 

ilgi duymam beni bu bölüme yönlendirdi. Toprak Bilimi ve 

Bitki Besleme bölümü öğrencisi olmaktan gurur 

duyuyorum. 

EGE ÜNİVERSİTESİNİ TERCİH 

ETME SEBEBİM 

İzmir gibi güzel ve gelişmiş bir şehirde bulunuyor olup 

Kampüse gerek otobüs gerek metroyla çok rahat 

ulaşılmaktadır. Ege Üniversitesinin çok yönlü Sosyal, 

Kültürel ve Mesleki açıdan iyi bir eğitim sağlamasının 

yanında, alt yapılar bakımından da çok yönlü imkan 

sunmasıdır. Üniversitemizin sosyal alanda birçok etkinliği 

bulunmaktadır. Bunlar arasında yüzme, tiyatro, sinema ve 

diğer çeşitli aktivitelerin bulunduğu söylenebilir. 

NEDEN İZMİR İLİ? 

İş güvenliği uzmanı olarak çalıştığım birimin İzmirde 

olması ve yine aileminde İzmirde oturuyor olması nedeni 

ile okuma imkanımın daha kolay olacağını düşünerek 

İzmirde üniversite eğitimi almak istedim. 

TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

BÖLÜMÜNÜ TERCİH EDENLERDE OLMASI 

GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR? 

-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen 

bilimlerine ilgi duyan, 

-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, tarımsal üretimlere ilgi 

duyan, 

-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen 

-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, 

-Mekanik yeteneğe sahip, 

-Açık havada çalışmaktan hoşlanan, 

-İnsan ilişkileri gelişmiş, 

-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir. 

Eğer sizde de bu yönler ağır basıyorsa sürdürülebilir bir 

hayat istiyorsanız Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Toprak Bilimi Bitki Besleme Bölümüne bekliyoruz. 

 

 

İLKNUR ERDEMLİ 



 

 

 

 

  Üniversite tercihimi yaparken 

Ege Üniversitesi’ni seçmemin nedeni öncelikle 

İzmir’de yaşıyor olmam oldu. Sonrasında ise 

Ziraat Fakülteleri arasında Ege Üniversitesi’nin 

en iyiler içinde yer alması kararımı vermemde 

büyük rol oynadı. Ziraat Fakültesini seçmemde, 

insanlık var olduğu sürece tarım sektörüne 

duyulan ihtiyacın son bulmayacağını ve 

sürdürülebilir bir meslek olduğunu düşünmem 

etkili oldu. Çalışma konularının geniş olması da 

beni teşvik etti. Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme 

bölümünü tercih etmemde arazide ve 

laboratuarda çalışma imkanının olmasının etkisi 

var. Özellikle de laboratuar çalışmalarına 

duyduğum ilgiden dolayı bölümü tercih ettim. 

Bölüm derslerinde uygulamaların arazide ve 

laboratuar ortamlarında yapılma imkanın 

olmasının ileri ki meslek hayatımıza hazırlanma 

konusunda bize yardımcı olacağını 

düşünüyorum. 

 

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesinde 

 

 

Bölüm hocalarımızın laboratuar çalışmalarına 

yardım ederken 

 

 

 

 

 

 

AYSEMA DEMİRTAŞ 


