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Maziden Geleceğe... Bilgiden Değere...

ESOGÜ’lü Olmak…  Bölümler arası yatay geçişle
bölüm değiştir�e, çist anadal yaparak ikinci bir lisans 
diplomasına sahip olma ve yandal yaparak başka bir 
bölümden ser�ifika alma hakkına sahip olmaktır. Erasmus 
prog�amı kapsamında Avr�pa’da 90, Mevlana prog�amı 
kapsamında Avr�pa dışı ülkelerde 25, Farabi prog�amı 
kapsamında y�r� içi 85 üniversitede öğ�enci değişiminden 
yararlanarak öğ�enim ya da  staj gör�ektir.    
 Yaşayan bir yerleşkede derslerin dışında akademik ve 
sosyal etkinlikleri gerçekleştirebilecek tesislere sahip 
olmaktır. ESOGÜ’de Merkez yemekhanenin yanı sıra, 
yerleşkenin farklı bölgelerinde kafeler ile yeme-içme ve 
çeşitli alış verişlerinin karşılanabileceği bir merkezi çarşıya 
sahip olmaktır.   
 Sayısı 100’ü aşan öğ�enci kulüplerinde y�zlerce 
etkinlik düzenlemek veya etkinliğe katılmaktır. Ders dışı 
zamanını  spor salonu, yarı olimpik y�zme havuzu, tenis 
kor�ları, halı sahalar, dağcılık tır�anma kulesinde 
geçir�ektir. 
 Küt�phanede, Türkçe ve yabancı dilde kay�akları, 
üyesi olunan veri tabanlarını kullanarak, kablosuz 
inter�et erişimi ile, okuma odalarında araştır�a 
yapmaktır. Sağlık hizmetlerine Mediko-Sosyal Merkezinde 
Aile Sağlığı biriminde ulaşmak, Gençlik Danışma Birimi ve 
Psikolojik Danışmanlık Biriminden hizmet almaktır. 
 Öğ�enci Konseyine katılarak bölüm, fakülte ya da 
üniversite sor�mlusu olmak, öğ�enci düşünce ve sor�larını 
karar vericilere ilet�ektir.  
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Eskişehir’de Öğ�enci Olmak… Ülkemizin
ekonomik koşulları, barınma, sosyal ve kült�rel avantajları 
ile bilinen  “öğ�enci şehrinde” yaşamak demektir.  Ankara, 
İstanbul ve Konya hatlarında hızlı t�enle ve t�m illere 
otobüs ile evine ulaşmak, aileden ay�ı kalmamaktır. Devlet 
y�r�larında, özel y�r�larda ve  apar�larda anılar 
biriktir�ektir.  Sinema, tiyat�o, opera, sergi, festival ya da 
parklarda, adalarda sevdiklerinle  zaman geçir�ek, mutlu 
olmak ve g�lümsemektir… 

TARLA  BİTKİLERİ
BÖLÜMÜ
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ESOGÜ ’de TARLA BİTKİLERİ Bölümü
öğ�encisi olmak; Tahıllar ve Yemeklik Tane
Baklagiller, Endüst�i Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
olmak üzere üç anabilim dalından oluşan bir bölümde 
eğitim almaktır.   
 Ay�ı zamanda Ziraat Fakültesindeki diğer bölümlerle 
(Zootekni, Tarımsal Biyoteknoloji, Bahçe Bitkileri) ve 
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji bölümünde çist 
anadal ya da yandal yaparak, ikinci bir diploma veya 
ser�ifika sahibi olmaktır.

 Konularında uzman 4 profesör, 3 doçent, 3 doktor 
öğretim üyesi ve 4 araştır�a görevlisinden oluşan  
öğ�etim kadrosuyla yetiştirilmektir.

Ali Numan Kıraç Yerleşkesinde bulunan Yağ Analiz, 

Kalite, Tohumluk, Sitoloji Laborat�varlarında araştır�a 
yapmaktır. Ay�ıca 120 dekarlık araştır�a uyg�lama 
sahasında arazi çalışması yapmaktır.

 40 iş g�nü zor�nlu staj yaparak, mesleki bilgi edinmektir.
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İş hayatında “ZİRAAT MÜHENDİSİ”
olmak;  T.C. Gıda, Tarım ve Hay�ancılık Bakanlığı’nda,
T.C. Or�an ve Su İşleri Bakanlığı’nda,  kamu ve özel 
bankalarda, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Şeker 
Fabrikalarında, belediyelerde, özel tohum fir�alarında, 
un, yağ vb. fabrikalarda, tarımsal ilaç fir�alarında, zirai 
ilaç bayilerinde istihdam edilmektir.
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