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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.



6

KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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Ziraat
Fakültesi“Faculty of Agriculture

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Horticulture
Department of Plant Protection
Department of Agricultural Economics
Department of Agricultural Machinery and
     Technologies Engineering
Department of Agricultural Biotechnology
Dept. of Agricultural Structures and Irrigation
Department of Field Crops
Department of Soil Science and Plant Nutrition
Department of Animal Science

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Bahçe Bitkileri Bölümü 
Bitki Koruma Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları ve Teknolojileri

Mühendisliği Bölümü      
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Zootekni Bölümü
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1976 yılında kurularak eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine başlayan Ziraat Fakültesi; Türkiye’nin en verimli iki 
ovasına sahip güzel bir deniz şehri olan ılıman iklim kuşağında yer 
alan Samsun’da Üniversitenin Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. 
Deniz kenarında 150 m yükseklikte bir tepede yer alan kampüs, ormanı 
ve yeşil görüntüsüyle oldukça doğal, şehirden fakülte önüne gelen 
hafif raylı sistem treni ile oldukça modern bir yapıya sahiptir. Fakülte 
binası gelişen teknolojileri kullanarak; çağdaş bilgi hizmetlerini en 
üst düzeyde sağlayan Merkez Kütüphane ile kafeler, oyun alanları, 
restoranlar, berber, sinema, kitap-kırtasiye,çok amaçlı alışveriş merkezi 
vb. sosyal imkanların yer aldığı yaşam merkezi arasında yer almaktadır. 
Fakülte öğrencilerine olimpik yüzme havuzunda ve değişik spor 
merkezlerinde spor yapma, bünyesindeki sağlıkla ilgili kurumlarda 
en iyi şekilde sağlık hizmeti alma imkanlarda sunulmaktadır. Fakülte 
bünyesinde, modern bir hayvancılık işletmesi, sera kompleksi ve 
tarımsal üretimin yapıldığı araştırma çiftliği de bulunmaktadır. Nitelikli 
Akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı ile Ziraat Fakültesi, mesleki 
bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye 
hız verebilecek nitelikte ziraat mühendisleri yetiştiren, eğitim kalitesi; 
yaptığı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde bir fakültedir. 

The Faculty of Agriculture, which was established and started educational 
and research-development activities in 1976, is situated within the 
Kurupelit Campus in Samsun; a beautiful seaside city which owns the 
two most fertile plains of Turkey and lies in the mild temperate zone. The 
campus, which is situated on a 150 m high hill at the seaside, has a natural 
structure with its forest and green scenery and a modern structure with 
the light rail system which comes to the faculty from the city center. 
The faculty building lies between the Center Library, which provides 
top-level contemporary information services, and the life center, which 
houses social facilities such as cafes, play fields, restaurants, a hairdresser, 
a cinema, a bookshop and stationery and a comprehensive shopping 
mall. With its qualified academic staff and technological infrastructure, 
The Faculty of Agriculture is an international faculty with its educational 
quality, research and projects which trains modern, sharing agricultural 
engineers equipped with professional knowledge and skills capable of 
accelerating agricultural development.
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Bafra
Araştırma İstasyonu“Bafra Research Station

Ali Nihat Gökyiğit
Araştırma İstasyonu“Ali Nihat Gökyiğit Research Station
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Hayvancılık 
İşletmesi“Livestock Farm

Sera Sitesi“Greenhouse Sites
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Bahçe Bitkileri
Bölümü“Department of Horticulture

Lisans Programı Undergraduate Programme
Bahçe Bitkileri Horticulture

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Bahçe Bitkileri Bölümü, 1982 yılında lisans öğrenimine başlamıştır. 
Bahçe Bitkileri Bölümü eğitim-öğretimin yanında meyvecilik, 
sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri konularında bölge ve ülke 
tarımına katkı sağlamak üzere projeler geliştirmektedir. Bölüm 
çalışmalarında ve eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanılmakta olan 
Fizyoloji 1, Fizyoloji 2 laboratuvarı, Pomoloji laboratuvarı, Süs 
bitkileri laboratuvarı ve Mantar ve Misel üretim laboratuvar olmak 
üzere toplam 5 adet laboratuvar bulunmaktadır.  Ayrıca 1 adet 
iklim odası ve 1 adet soğuk testleme odası bulunmaktadır. Arazi 
uygulamalarının yürütülebilmesi için 150 m2’ lik sebze çoğaltma 
serası, 6 farklı bölmeli 169 m2 cam sera (fizyolojik çalışmalar 
için), 12 adet 120 m2’ lik plastik sera (3 âdeti polikarbonat 
örtülü), 1 adet Süs bitkileri serası (160 m2’lik nem-sıcaklık ve 
sulama kontrollü), 1 adet 130 m2’ lik çoğaltma amaçlı cam sera 
(otomatik havalandırma sistemi, otomatik alttan ısıtmalı ve 
mistleme sistemine sahip fide ve fidan çoğaltma amaçlı cam 
sera), 6 dekar bağ ve farklı meyve türlerinden oluşan (elma, 
kestane, kivi, böğürtlen, ahududu, güzyemişi, maviyemiş vb.) 
meyve bahçeleri mevcuttur.  Bahçe Bitkileri Bölümünde asma, 
değişik meyve ve sebze türleri ile süs bitkilerinin yetiştirme 
teknikleri, çoğaltılması, ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve 
hasat sonrası fizyolojisi konularında eğitim ve araştırmalar 
yapılmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri değişik sebze, meyve, 
bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, örtü altında 
topraksız ve organik yetiştiricilik, bitki fizyolojisi, hasat sonu 
fizyolojisi, sebze tohumculuğu ve biyoteknoloji konularında 
uzmanlaşmışlardır. 

The Department of Horticulture has begun undergraduate 
education in 1982. To contribute to the agriculture of the region 
and country, our department conducts projects about the 
cultivation, breeding, propagation of fruits, vegetables, grapes 
and ornamental plants in addition to providing education. 
The department has 5 laboratories (Mushroom and micelle 
production, ornamental plants, physiology 1, physiology 2, 
and pomology laboratories) used for scientific, practice and 
education activities. Also, we have 1 climate and 1 cold testing 
chamber.  We have a greenhouse of 150 m2 (for vegetable 
propagation), a second greenhouse of 169 m2 with 6 rooms 
(for physiological studies), 12 high plastic tunnels (120 m2) 
(3 covered with polycarbonate), an ornamental greenhouse 
with plastic cover (110 m2 with humidity-temperature and 
irrigation control), a glass greenhouse of 130 m2 (automatic 
floor heating, ventilation and misting system for propagation 
of seedling, plants, saplings and nursery practices), vineyard 
(6 decares) and orchards of different species of fruits 
(apple, chestnut, kiwifruit, blackberry, raspberry, autumn 
olive berry, blueberry. etc. ) are available for field practices. 
Education and researches are performed about cultivation 
techniques, propagation, breeding, biotechnology, 
physiology and postharvest physiology on grape, different 
fruit and vegetable species with ornamental plants in the 
Department of Horticulture. Researchers and lecturers 
are specialized about the cultivation and breeding of 
various vegetables, fruits, grape vines, ornamental plants, 
hydroponic and organic cultivation in greenhouses, 
plant physiology, postharvest physiology, vegetable seed 
production and biotechnology.
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Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopa-
toloji olmak üzere 2 farklı anabilim dalından 
oluşmaktadır. Entomoloji Anabilim Dalının 
amacı, kültür bitkilerinde sorun olan zarar-
lıların teşhisi, biyolojileri ve bunların müca-
delesi hakkında temel bilgileri sağlamaktır. 
Bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden 
olan böcek, akar ve nematodların teşhisi, 
biyolojisi ve mücadele yöntemleri Anabilim 
Dalında yürütülen araştırma faaliyetlerini 
oluşturmaktadır. Anabilim Dalında Akaroloji, 
Entomoloji ve Nematoloji laboratuarları, iki 
adet iklim odası, iki adet 6 bölmeli kontrollü 
sera ve seminer salonu bulunmaktadır.  Fito-
patoloji Anabilim Dalı’nda; bitkilerde hastalık 
oluşturan fungus, virüs, bakteri ve yabancı 
otların teşhislerinin yanı sıra, biyolojileri ve 
kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ile uy-
gulamada ihtiyaç duyulan eksiklikleri gider-
meye yönelik araştırmalar yürütülmektedir. 
Anabilim dalına ait mikoloji, bakteriyoloji, 
viroloji ve herboloji olmak üzere 4 adet la-
boratuvar, 2 adet sera, 1 adet screen house 
ve 2 adet iklim odası bulunmaktadır. Bitki 
Koruma Bölümünde lisans programına ilave 
olarak yüksek lisans ve doktora programları 
da yürütülmektedir.

The Department of Plant Protection 
consists of two divisions, entomology and 
phytopathology. The main objective of the 
Entomology Division is to provide the basic 
knowledge about the identification, biology 
and control of pests in cultivated plants. 
Research facilities at the division focuses 
on the identification, biology and control 
methods of insects, mites and nematodes 
which cause financial crop losses in plant 
production. The division has Entomology, 
Acarology and Nematology laboratories, two 
growth rooms and 2 controlled greenhouses 
with 6 individual sections and a seminar room. 
The Division of Phytopathology conducts 
researches regarding the fungi, viruses and 
bacteria which cause diseases in plants as well 
as studies on weeds, their biology, diagnosis 
of losses due to weeds and the development 
of practical weed control methods. The 
division has Bacteriology, Mycology, Virology 
and Weed Science laboratories, two climate-
controlled glasshouses, one screen house and 
two growth rooms. The Department of Plant 
Protection offers undergraduate, master’s and 
PhD programs.
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Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde 
eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde “Tarımsal İşletmecilik” ve “Tarım Poli-
tikası ve Yayım” adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi 
Bölümünde yürütülmekte olan mastır ve doktora programları, öğrencileri yük-
sek öğretimde, kamu sektöründe ve özel sektörde profesyonel kariyer edinmek 
üzere hazırlayan programlardır. Her bir program ekonomik teori ve sayısal araş-
tırma yöntemlerine ağırlık vermektedir. Programların ders aşamasında öğrenci-
lerin uzmanlaşacağı alanlarla ilgili teori ve analiz metotları problem çözümünde 
kullanılmaktadır. Ders aşamasından sonra öğrenciler sınıfta kazandıkları yete-
nekleri sahada göstermek üzere bir araştırma çalışması yapmaktadır. Mezunlar 
kendi uzmanlık alanlarında en ileri düzeyde eğitim almanın yanı sıra, diğer di-
siplinlerle ilgili sosyal ve mesleki problemlerin çözümünde de yetenekler kazan-
maktadır. Bölümdeki eğitim ve araştırma çalışmaları sadece ulusal düzeyle sınır-
lı değildir. Erasmus ve Mevlana Programları kapsamında bölümün Avrupa’nın 
birçok saygın üniversitesi ile ikili anlaşması bulunmaktadır.

The Department of Agricultural Economics has been continuing undergradua-
te and graduate level academic activities within the Faculty of Agriculture sin-
ce 1991. The department consists of two majors; namely “Agricultural Manage-
ment”, and “Agricultural Policy and Extension”. The Master of Science and Doctor 
of Philosophy programs at the Department of Agricultural Economics provide 
excellent preparation for students seeking professional positions in higher edu-
cation, public services and private industry. Each of these programs are based on 
economic theory and quantitative research methods. This training is combined 
with coursework focusing on the application of the theory and analytical tech-
niques to problem-solve in any of the specialization areas described above. Cour-
sework usually is followed by a research experience that develops the student’s 
ability to apply skills learned in the classroom. Graduates receive excellent training 
in their specialty areas, but perhaps more importantly, they learn how to solve 
social or business problems which require cross-specialty or even interdiscipli-
nary skills. Education and research activities in the department are not limited to 
the national level. Through Erasmus and Mevlana Programs, the department has 
many bilateral agreements with selected universities in Europe which enable the 
exchange of students and academic staff. 
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Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 
1991 yılında kurulmuş olup 1999 yılında lisans öğren-
imine başlanmıştır. Bölümün ana amacı tarım makinaları 
tasarım, geliştirme, seçim, işletim ve kullanım alanlarında 
lisans ve lisansüstü eğitim vermek ve uzman mühendis-
ler yetiştirmektir. Ayrıca tarım makinalarının ulusal ve ul-
uslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla 
denemeler yapılmakta ve rapor düzenlenmektedir. Tüm 
bunların yanında ulusal ve uluslararası konferanslar, kısa 
kurslar ve seminerler bölümün düzenli aktiviteleri arasında 
yer almaktadır. Bölümümüzde; tarım makinaları atölyesi, 
ölçme cihazları laboratuvarı, mekanik ölçme laboratuvarı, 
su çıkartma makinaları laboratuvarı, malzeme laboratu-
varı, enerji teknolojileri laboratuvarı, makina elemanları 
ve mekanizma laboratuvarı olmak üzere 1 adet atölye 
ve 6 laboratuvar bulunmaktadır. Ziraat Mühendislerinin 
çalışabildiği tüm alanlarda çalışabilmelerinin yanı sıra, 
bölüm müfredatında yer alan tarımsal elektrifikasyon, 
doğal enerji kaynakları, sera tekniği, tarım traktörleri, ter-
mik motorlar, ergonomi, toprak işleme mekanizasyonu, 
ekim-dikim gübreleme mekanizasyonu, tarımsal savaş 
mekanizasyonu, hasat-harman mekanizasyonu, hasat 
sonrası işlemler mekanizasyonu, tarım makinaları işlet-
meciliği ve planlama, hayvansal üretim mekanizasyonu, 
tarımda bilgisayar uygulamaları gibi uzmanlık konu-
larında da görev yapabilme bilgi ve becerisine sahip 
olabilmektedirler.

The Department of Agricultural Machinery and Technol-
ogies Engineering was established in 1991 and began 
undergraduate education in 1999. The main aim of the 
department is to train specialist engineers to give de-
sign, development, selection, computer and postgrad-
uate training of agricultural machines. In addition, tests 
and reports are prepared to determine the compliance 
of agricultural machinery with national and interna-
tional standards. Besides these, national and interna-
tional conferences, short courses and seminars are 
regular activities of the department. The department 
has a workshop and six laboratories. These consists of; 
an agricultural machinery workshop; and measuring 
devices, mechanical measurement, machine elements 
and mechanisms, water removal machines, materials 
and energy technology laboratories. Graduates of the 
department can work in all the areas an agricultural 
engineer besides gaining the knowledge and skills to 
perform jobs in specialty fields such as  agricultural 
electrification, natural energy sources, greenhouse 
technology, agricultural tractors, thermal engines, 
agronomy, soil tillage mechanization, manure plant-
ing mechanization, agricultural mechanization in 
war, harvest-threshing mechanization, postharvest 
operations mechanization, agricultural machinery 
management and planning, animal production 
mechanization, and computer applications in agri-
culture which are covered by the department cur-
riculum.
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Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. 
Bölümde 3 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 
Bölümümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim 
verilmektedir. Biyoteknolojik çalışmaların yapılmasına imkân 
verecek altyapıya sahip olan bölümümüzde; genetik çeşitlilik, 
genetik transformasyon, yardımcı üreme teknikleri, epigenetik, 
enzimoloji, mikrobiyoloji, hayvan ve bitki ıslahı üzerine 
araştırmalar yapılmaktadır. Bölümümüzde 3 adet Anabilim dalı 
bulunmaktadır. Bunlar; “Bitkisel Biyoteknoloji”, “Hayvansal 
Biyoteknoloji” ve “Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji” anabilim 
dallarıdır. Bu anabilim dallarının çalışma alanları;

Bitkisel Biyoteknoloji; Genetiği Değistirilmiş Organizmalar, 
DNA dizi analizleri, Bitki Doku Kültürü, Rekombinant DNA 
teknolojileri, Moleküler markör analizleri, DNA, RNA ve Protein 
manipülasyonları, Jel Elektroforezi.

Hayvansal Biyoteknoloji; Moleküler markör analizleri, DNA dizi 
analizleri, Hücre kültürü, Embriyo kültürü ve transferi, DNA, RNA 
ve Protein manipülasyonları, Jel Elektroforezi, Epigenetik.

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji; Kromatografik analizler, 
DNA, RNA ve Protein manipülasyonları, Enzimatik analizler ve 
inhibitör dizayn, Jel Elektroforezi, Protein saflık tayini ve diğer 
protein analizleri, Spektrofotometrik analizler, Rekombinant DNA 
teknolojileri, DNA dizi analizleri.

The Department of Agricultural Biotechnology was established 
in 2009. The department has two research laboratories and 
one laboratory is under construction. Degree programs in 
undergraduate and postgraduate (MSc and PhD) levels are available. 
The department has broad infrastructural facilities for conducting 
almost all biotechnological studies. Our major research topics 
are involved in genetic diversity, genetic transformation, assisted 
reproductive techniques, epigenetics, enzymology, microbiology 
and plant and animal breeding. There are three sub-departments 
in our department; these are “Plant Biotechnology”, “Animal 
Biotechnology” and “Enzyme and Microbial Biotechnology”. Fields 
of studies of these sub-departments are as follows:

Plant Biotechnology; Genetically Modified Organisms, DNA 
sequence analyses, Plant tissue culture, Recombinant DNA 
technologies, Molecular marker analyses, DNA, RNA and Protein 
manipulations Gel electrophoresis. 

Animal Biotechnology; Molecular marker analyses, DNA sequence 
analyses, Cell culture, Embryo culture and transfer, DNA, RNA and 
Protein manipulation, Gel electrophoresis, Epigenetics.

Enzyme and Microbial Biotechnology; Chromatographic analyses, 
DNA, RNA and Protein manipulation, Enzymatic analyses and 
Inhibitor design, Gel electrophoresis, Protein purity determination 
and other protein analyses, Spectrophotometric analyses, 
Recombinant DNA technology, DNA sequence analyses.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve 
Sulama Bölümü, 1984 yılında kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrenci-
leri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak 
vermiştir. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nün amacı toprak ve 
su kaynaklarının optimum kullanımı, korunması ve geliştirilmesi, 
tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre koşullarının oluş-
turulması için gerekli yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve 
yapımı ile, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştiril-
melerini sağlayan etkileri uzun ömürlü önlemlerin alınmasıyla ilgili 
konularda temel bilgileri sağlamaktır. Bölümde, Ölçme laboratuvarı, 
Tarımsal İnşaat Laboratuvarı, Hidrolik ve Sulama-Drenaj laboratuva-
rı, Su Analiz Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Uygulama Laboratuva-
rı, Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı ve seminer salonu bulun-
maktadır.

The Department of Agricultural Structures and Irrigation was estab-
lished in 1984. The first students were admitted in 1992, and the first 
graduates were given as Agricultural Engineers in 1996. The aim of the 
Agricultural Structural and Irrigation Department is to optimize the 
use, conservation and development of the soil and water resources, 
to plan, design and construct the structures and facilities necessary for 
the formation of suitable environmental conditions at various stages 
of agricultural production, and to improve the structural and physi-
cal aspects of agricultural enterprises to provide basic information 
on issues related to taking long-lived measures. The department has 
Measurement, Agricultural Construction, Hydraulic and Irrigation-Dra-
inage, Water Analysis, Computer Aided Application, Remote Sensing 
and GIS Laboratories and a seminar hall.
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Tarla Bitkileri Bölümü, 1976 yılında kurulmuştur. Başlangıçta Tar-
la Bitkileri Yetiştirme ve Islahı adı altında eğitim ve öğretim yapan 
bölüm bünyesinde “Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller”, “Endüstri 
Bitkileri”, Çayır Mera ve Yem Bitkileri” adı altında üç Anabilim Dalı 
bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümünde; bitki yetiştiriciliği ve ıslahı, 
tohumluk üretimi gibi konularda temel bilgilerle donatılmış, kamu 
ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte bilgi üreten, ürettiği bilgi-
yi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, çevreye duyarlı, 
biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan Ziraat Mühendisle-
ri yetiştirilmekte ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek üzere 
lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ayrıca, tarla ta-
rımında yaşanan sorunların çözümüne, yeni çeşitler ve teknolojiler 
geliştirmeye yönelik projeler hazırlanmakta ve yürütülmektedir. 
Lisans eğitiminin amacı, edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı 
olarak tarım sektöründe tarla bitkileri ile ilişkili sorunlara çözümler 
üretebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek 
mezunlar yetiştirmektir. Tarla bitkileri bölümünün hedefi, bilimsel 
standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar 
vericiler ve mezunlarıyla sürekli iletişim halinde olan ve tarım sektö-
rünün karşılaştığı önemli güncel sorunları izleyerek kendini yenileyip 
geliştiren yapısını sürdürmektir. Bölümde, Ziraat Mühendisliğinin te-
melini oluşturan derslerin yanı sıra, tahıllar, yemeklik baklagiller, en-
düstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkilerinin yetiştiriciliği ve ıslahı ile 
tohumculuk konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

The Department of Field Crops was established in 1976. Initially, the 
key discipline was Field Crops Breeding and Improvement, but later 
on, the department also introduced the Cereals and Edible Grain leg-
umes, Industrial Crops and Range-meadow and Forage Crops disci-
plines. The Field Crops Department is raising agricultural engineers 
who have sufficient knowledge and skills to start their career in the 
improvement of cereals, legumes, industrial crops and range mead-
ow and forage crops breeding. The huge number of academic staff 
and the diversity of research works offer flexibility in student’s training. 
The latest development in the field crops department contributes to 
a more efficient and environmental friendly production of plant ma-
terial, protection of biological diversity and effective use of natural 
resources. In addition, new scientific research projects are designed 
with the aim of solving regional as well as national agricultural prob-
lems. Currently, the department is offering national and international 
undergraduate, master’s and PhD degree programs. These programs 
target to educate and train students in the development of new crop’s 
varieties, introduction of new crops, development of abiotic stress 
tolerance in plants and crop management practices in agriculture in 
field and laboratory conditions. The department offers an extensive 
curriculum consisting of basic agricultural engineering courses, biolo-
gy, plant physiology, ecology, soil science, crop breeding techniques, 
experimental techniques and basic field crops courses about cereals, 
legumes, industrial crops, grasslands and forage crops breeding and 
improvement. 



30

Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme Bölümü“Department of
Soil Science and Plant Nutrition

Lisans Programı Undergraduate Programme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Soil Science and Plant Nutrition

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD



31

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, lisans ve lisan-
süstü eğitim vermek ve Karadeniz Bölgesinde bilimsel 
araştırma ve çalışmalara öncülük etmek amacıyla 1991 
yılında kurulmuştur. Bölümün temel amacı, toprak 
yönetimi, korunması, verimliliği ve sürdürülebilirliği 
alanlarında araştırmalar yapmak, teorik ve uygulamalı 
lisans ve lisansüstü eğitim almış, donanımlı toprak bi-
limciler yetiştirmektir. Bölüm “Toprak Bilimi” ve “Bitki 
Besleme” alanlarında iki disiplinden oluşmaktadır. 
Bölüm, toprak fiziği ve mekaniği, toprak biyolojisi ve 
biyokimyası, toprak verimliliği, fotometrik analizler ve 
CBS laboratuvarları, toprak bitki numune hazırlama 
odaları, seralar, kompost birimi ve seminer salonu gibi 
altyapı imkanlarına sahiptir. Bölüm Erasmus+, Mevla-
na ve Farabi değişim programlarının yanı sıra, birçok 
Avrupa ve Asya üniversiteleri ile de uluslararası ilişkiler 
içerisindedir. Bölümde, paydaş kurumlarla işbirliği içe-
risinde bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler yürü-
tülmüş ve yürütülmektedir. Ayrıca bölüm, Toprak Bili-
mi ve Bitki Besleme alanında güncel sorunları çözmek, 
fikir ve araştırma çıktıları alışverişinde bulunmak ama-
cıyla birçok çalıştay, toplantı, seminer, sempozyum ve 
kongreye ev sahipliği yapmış ve yapmaktadır.

The Department of Soil Science and Plant Nutrition 
was established in 1991 in order to offer both 
undergraduate and graduate educational programs 
and to lead scientific researches and studies in the 
Black Sea Region of Turkey. The main objective of the 
department is to make researches in the fields of soil 
management, conservation, fertility, sustainability and 
to raise theoretically and practically well informed 
undergraduate and graduate soil scientists. The 
department consists of two disciplines: “Soil Science” 
and “Plant Nutrition”. The department has various 
facilities such as; soil physics and mechanic, soil biology 
and biochemistry, soil fertility, photometric analysis and 
GIS laboratories, soil-plant sample preparation rooms, 
greenhouses, a composting unit and a seminar room. 
The department has many international relationships 
with many other universities from European and 
Asian countries, besides of Erasmus+, Mevlana or 
Farabi exchange programs. In the department, 
research projects at regional, national or international 
levels had and have been carried out in collaboration 
with stakeholder organizations. Furthermore, the 
department organized several workshops, meetings, 
seminars, symposia or congress on Soil Science and 
Plant Nutrition in order to solve current problems or 
exchange ideas and research findings on the regional, 
national or international level.
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Zootekni Bölümü, hayvansal yiyecek ve elyafın 
güvenli, besleyici ve ekonomik üretimi için eğitim 
ve araştırma sunmaktadır. Bölüm üç disiplinde 
eğitim vermektedir: Yemler ve Hayvan Besleme, 
Hayvan Yetiştiriciliği ve Biyometri ve Genetik. 
Mezunlarımız üniversitelerde, kamu kurumlarında 
ve canlı hayvan sektöründe iş bulabilmektedirler. 
Akademisyenlerimiz, Ziraat Fakültesi Hayvancılık 
Birimi’nde bulunan çeşitli hayvan cinsleri ile 
(sığır, koyun, arı ve kümes havanları) araştırma 
faaliyetlerini gerçekleştirmekteler. Bölümümüzde 
çeşitli analizlerin yapıldığı üç adet laboratuar vardır 
(Yem Analiz Laboratuarı, Hayvancılık Laboratuarı 
ve Biyoteknoloji Laboratuarı). Seminer salonu ve 
kütüphane hizmetleri de sunulmaktadır.

The Department of Animal Science offers education 
and research for the safe, nutritious and economical 
production of animal food and fiber. The department 
has three chairs: Feeds and Animal Nutrition, Animal 
Husbandry and Breeding and Biometry and Genetics. 
Our graduates can take charge in universities, 
government agencies and the livestock industry. 
Academic staff in our department conduct their 
research activities with various animal species (cattle, 
sheep, goat, bee and poultry) found in the Animal 
Husbandry Unit of the Agricultural Faculty. There are 
3 research laboratories, in which various analyses are 
made in our department (Feed Analysis Laboratory, 
Animal Husbandry Laboratory and Biotechnology 
Laboratory). Seminar Hall and Library services are 
available in the department.
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