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Fakültemizin Değerli Mensupları, 

 

Göreve geldiğimiz 18 Kasım 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bu kısa sürede, yaptığımız 
ve  planladığımız  tüm  çalışmaları  daima  şeffaf,  eşit  ve  paylaşılabilir  temeller  üzerine 
oturtmaya çalıştık. Ekip çalışmasının önemine  inandık, her çalışma ve planlamamızda uygun 
ekiplerle ortak akıl doğrultusunda kararlar aldık. 

 

Ancak geçen bu kısa sürenin, amaçladığımız hedeflerimizin tamamını gerçekleştirebilmek için 
yeterli olmadığının da farkındayız. Geniş bir aile olmamızın avantajı ve sizlerin de desteği ile 
hedeflerimize  doğru  ilerliyoruz.  Tüm  Fakültemizin  katkısı  ile  özellikle  alt  yapıya  ait 
yatırımların  başladığını,  üretim  ve  gelir  getirici  çalışmalarımızın  belli  ölçüde  gerçekleştiğini 
görmek bizleri mutlu ediyor. 

 

Bu düşüncelerden hareketle, geçtiğimiz 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ait 
çalışmalarımızı  Akademik  Faaliyetler,  Eğitim  Faaliyetleri,  Üretim  ve  Gelir  Getirici 
Faaliyetler, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler ve Alt Yapıya Yönelik Faaliyetler ana başlıkları ile 
31.12.2010 tarihi itibarıyla ve özet olarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

 

Hep  birlikte  gelişmeye  ve  ileriye  yönelik  çok  daha  iyi  çalışmalar  gerçekleştireceğimize 
inanıyor,  Fakültemizin  geleceğinin  şekillendiği  bu  çalışmalara  katkılarınızdan  dolayı  sizlere 
teşekkür ediyorum. 

 

 

                                                                                             Prof.Dr. F. Akın OLGUN 

E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı 
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FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ 

 

Prof. Dr.F. Akın OLGUN   DEKAN 

Prof. Dr. Süer ANAÇ (Böl.Başk.)  TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA 

Prof. Dr. Dilek ANAÇ (Böl.Başk.)  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

Prof. Dr. M.Ercan ÖZZAMBAK (Böl.Başk.)  BAHÇE BİTKİLERİ 

Prof. Dr. Süleyman AKKAN (Böl.Başk.)  ZOOTEKNİ 

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN (Böl.Başk.)  PEYZAJ MİMARLIĞI 

Prof. Dr. Ahmet Esen ÇELEN (Böl.Başk.)  TARLA BİTKİLERİ 

Prof. Dr. Özer KINIK (Böl.Başk.)  SÜT TEKNOLOJİSİ 

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN (Böl.Başk.)  BİTKİ KORUMA 

Prof. Dr.Adnan DEĞİRMENCİOĞLU (Böl.Başk.)  TARIM MAKİNELERİ 

Prof. Dr. Gamze SANER (Böl.Başk.)  TARIM EKONOMİSİ 

Prof. Dr. Ali ÜNAL (Prof.Üye)  BAHÇE BİTKİLERİ 

Prof. Dr. Ümit ERDEM (Prof.Üye)  PEYZAJ MİMARLIĞI 

Prof. Dr. Muzaffer TOSUN (Prof.Üye)  TARLA BİTKİLERİ 

Doç.Dr. Sezai DELİBACAK (Doç.Üye)  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME  

Doç. Dr. Ferit TURANLI (Doç.Üye)  BİTKİ KORUMA 

Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİRKAN (Yrd.Doç.Üye)  BİTKİ KORUMA 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

 

Prof. Dr. F.Akın OLGUN  DEKAN 

Prof. Dr. Emine BAYRAM  TARLA BİTKİLERİ 

Prof. Dr. Erdem AYKAS  TARIM MAKİNELERİ 

Prof. Dr. Sezen ÖZKAN  ZOOTEKNİ  

Doç. Dr. Ömer Lütfü ELMACI  TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 

Doç. Dr. Şerif HEPCAN  PEYZAJ MİMARLIĞI 

Yrd. Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA  BİTKİ KORUMA  
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Çizelge 5. Bölümlerimiz bazında 2010 yılında yapılan derleme çalışmaları 

Bölüm  Yurt İçi 

BB  11 

BK  — 

PM  — 

ST  22 

TE  4 

TM  — 

TYS  — 

TB  4 

TBBB  — 

ZO  5 

Toplam  46 

Bölümlerimiz bazında 2010 yılında yapılan kitap yazımı ve kitaplarda bölüm yazarlığı  çalışmalarının 
dağılımları ise Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6.Bölümlerimiz bazında 2010 yılında yapılan kitap ve kitapta bölüm yazarlığı çalışmaları 

KİTAP  KİTAPTA BÖLÜM 

Bölüm  Yurt İçi  Yurt Dışı  TOPLAM  Bölüm  Yurt İçi  TOPLAM 

BB  4  —  4  BB  1  1 

BK  2  —  2  BK  —  — 

PM  2  —  2  PM  —  — 

ST  —  —  —  ST  1  1 

TE  4  —  4  TE  1  1 

TM  —  —  —  TM  —  — 

TYS  —  1  1  TYS  1  1 

TB  —  —  —  TB  —  — 

TBBB  —  —  —  TBBB  5  5 

ZO  2  —  2  ZO  —  — 

Toplam  14  1  15  Toplam  9  9 

Bölümlerimiz  bazında  2010  yılında  yapılan  Kongrelerde  bildirili  ve  poster  sunumlarına  ait  veriler 
Çizelge 7’de verilmiştir. 

Çizelge 7.Bölümlerimiz bazında 2010 yılında kongrelerde bildirili ve poster sunum sayıları 

Kongrelerde Bildiri Sunumu  Kongrelerde Poster Sunumu 

Bölüm  Yurt İçi  Yurt Dışı  TOPLAM  Bölüm  Yurt İçi  Yurt Dışı  TOPLAM 

BB  15  4  19  BB  3  1  4 

BK  5  6  11  BK  —  5  5 

PM  8  1  9  PM  3  —  3 

ST  1  —  1  ST  18  —  18 

TE  33  4  37  TE  8  1  9 

TM  19  9  28  TM  5  1  6 

TYS  11  2  13  TYS  4  —  4 

TB  4  5  9  TB  2  4  6 

TBBB  14  —  14  TBBB  7  —  7 

ZO  —  2  2  ZO  2  —  2 

Toplam  110  33  143  Toplam  52  12  64 
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Fakültemiz  akademik  personelinin  Bölümlere  göre  2010  yılı  toplantı  etkinliklerine  katılım  sayıları 
Çizelge 8’de verilmiştir. 

Çizelge 8.Fakültemiz akademik personelinin 2010 yılı toplantı etkinliklerine katılım sayıları (Bölümlere 
göre) 

KONGRE  SİMPOZYUM 
ÇALIŞTAY    

(WORKSHOP) 
KONFERANS SEMİNER PANEL KURS 

TV‐
RADYO

DİĞER 

Bölüm 

Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı 

Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı 

Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı 

Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı

Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı

Yurt İçi Yurt İçi Yurt İçi
Yurt 
İçi 

Yurt 
Dışı 

BB 
2  2  3  —  —  —  —  1  8  —  —  —  —  23  11 

BK 
5  2  —  2  2  1  1  —  2  —  1  —  —  —  — 

PM 
5  —  —  —  1  —  2  —  1  —  3  2  —  7  — 

ST 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1  3  17  —  — 

TE 
12  —  1  2  1  7  7  —  1  —  4  4  —  13  — 

TM 
4  —  2  —  3  5  4  1  3  1  5  1  3  32  16 

TYS 
1  —  4  —  1  —  —  —  —  —  3  —  —  2  — 

TB 
5  —  2  1  —  —  1  —  1  —  —  —  —  4  1 

TBBB 
2  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  2  —  —  — 

ZO 
—  —  —  —  —  —  —  —  1  —  2  1  —  —  — 

Toplam 
36  4  12  5  8  13  15  2  17  1  19  13  20  81  28 

 

Her ne kadar tamamı bu tip etkinlikler için olmasa da 2010 yılı içerisinde akademik personelimize 933 
kez  yurtiçi,  136  kez  de  yurtdışı  geçici  görevlendirme  çıkarılmıştır.  Bunlara  bağlı  görev  süreleri  de 
sırasıyla 2235 ve 1365 gün olmuştur. 

 

1.3. Proje Faaliyetleri 

Fakültemizin proje faaliyetleri Üniversitemiz kaynaklarından desteklenen bilimsel araştırma projeleri 
ve diğer kaynaklardan desteklenen projeler olarak iki alt başlıkta ele alınmıştır. 

1.3.1. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

Fakültemiz  bilimsel  araştırma  projeleri  alt  komisyonunca  alınan  ilke  kararları  doğrultusunda  2010 
yılından itibaren önerilen araştırma projeleri hakem değerlendirilmesine gönderilmeye başlanmıştır. 

Fakültemizde 2010 yılında Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Bölümlerimize 
göre desteklenen proje sayı ve bütçeleri Çizelge 9’da verilmiştir. 
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Fakültemizde  2010  yılı  öncesinde  Ege  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Komisyonunca 
desteklenen ve halen devam projelerin Bölümlerimize göre dağılımı ise Çizelge 10’daki gibidir. 

Çizelge  10.  Ege  Üniversitesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Komisyonunca  2010  yılı  öncesinde 
desteklenen ve halen devam eden projelerin Bölümlerimize göre dağılımları 

  Proje Tipi 

Bölüm Adı  Y.Lisans  Doktora  Araştırma  Alt Yapı 
Geliştirme 

Toplam  Bütçe 

BB  7  3  17  1  28  145.050 

BK  14  3  5  ‐  22  79.500 

PM  2  6  2  1  11  54.055 

ST  1  4  8  1  14  80.000 

TE  ‐  4  1  ‐  5  21.080 

TM  1  3  7  1  12  72.470 

TYS  2  2  10  1  15  83.500 

TB  2  1  20  1  24  107.900 

TBBB  6  1  14  1  22  109.250 

ZO  2  2  8  3  15  161.320 

Dekanlık  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

             

Toplam  37  29  92  10  168  914.125 

Çizelge  10  incelendiğinde  halen  devam  eden  toplam  168  projenin  bulunduğu  ve  bu  projeler 
çerçevesinde verilen desteğin 914.125 TL olduğu gözlenmektedir.  

 

1.3.2.Diğer Kurumlarca Desteklenen Araştırma Projeleri 

Fakültemizde TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği, Tarım İl Müdürlüğü gibi farklı kurumlarca desteklenen çok 
sayıda  proje  bulunmaktadır.  Fakültemizde  2010  yılında  Bölümlerimize  göre  çeşitli  kurumlarca 
desteklenen proje sayı ve bütçeleri Çizelge 11’de verilmiştir. 

Çizelge 11.Fakültemizde çeşitli kurumlarca 2010 yılında desteklenen projeler* 

Bölüm  TÜBİTAK  Avrupa Bir.  Tarım Bak.  İZKA 
İzmir Tic. 
Borsası 

EBİLTEM  TOPLAM 

Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe 

BB  —  —  —  —  —  —  —  — — — — —  —  — 

BK  2  51.350  1  9.700  —  — — — — — — —  3  61.050 

PM  —  —  — —  —  — — — — — — —  —  —

ST  —  —  — —  —  — — — — — — —  —  —

TE  2  62.650  1  30.000  1  53.150  — — — — — —  4  145.800 

TM  2  322.824  — —  —  — — — — — — —  2  322.824 

TYS  —  —  — —  —  — — — — — — —  —  —

TB  1  262.505  — —  —  — — — — — — —  1  262.505 

TBBB  —  —  — —  2  282.250  1  4.000  1  50.785  — —  4  337.035 

ZO  1  12.000  — —  —  — — — — — 2  7.000  3  19.000 

TOPLAM  8  711.329  2  39.700  3  335.400  1  4.000  1  50.785  2  7.000  17  1.147.759 

*Dekanlığımız tarafından hazırlanan, İZKA ve Hayata Artı Vakfı tarafından desteklenen projeler dahil edilmemiştir 

 

Çizelge 11  incelendiğinde; 2010  yılında  Fakültemiz  genelinde  kabul edilen proje  sayısının 17  ve bu 
projeler çerçevesinde alınan desteğin 1.147.759 TL olduğu gözlenmektedir. 
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Fakültemizde  2010  yılı  öncesinde  çeşitli  kurumlarca  desteklenen  ve  halen  devam  eden  projelerin 
Bölümlerimize göre dağılımları Çizelge 12’de verilmiştir. 

 

Çizelge  12.Fakültemizde  çeşitli  kurumlarca  2010  yılı  öncesinde  desteklenen  ve  halen  devam  eden 
projelerin bölümlerimize göre dağılımları 

Bölüm 
TÜBİTAK  DPT  Tarım Bak.  Avrupa Birliği  Diğer*  TOPLAM 

Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe 

BB  4  859.495  —  —  1  60.000  1  300.000  3  241.500  9  1.460.995 

BK  1  342.700  2  575.644  — — 2  224.900  1  50.000  6  1.193.244 

PM  1  154.882  —  —  1  48.859  1  120.000  — —  3  323.741 

ST  —  —  —  —  — — — — — —  —  —

TE  —  —  —  —  2  —  1  422.580  — —  3  422.580 

TM  —  —  2  45.000  — — — — 2  170.039  4  215.039 

TYS  1  152.760  —  —  — — — — — —  1  152.760 

TB  —  —  —  —  2  92.750  — — — —  2  92.750 

TBBB  1  1.454.643  —  —  1  — — — 1  4.000  3  1.458.643 

ZO  1  28.600  2  1.208.000  1  20.000  — — 2  25.000  6  1.281.600 

TOPLAM  9  2.993.080  6  1.828.644  8  221.609  5  1.067.480  9  490.539  37  6.601.352 

*Bahçe  Bitkileri  (1  EBİLTEM,  2  Ege  İhracatçı  Birlikleri),  Bitki  Koruma  (KKTC  Tarım  ve  Doğal  Kaynaklar  Bakanlığı),  Tarım 
Makineleri (1 EBİLTEM, 1 SANTEZ), Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (İZKA), Zootekni (1 Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 1 Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 

Çizelge  incelendiğinde 2010 yılı öncesinde desteklenen ve halen devam eden toplam 37 proje ve bu 
projeler çerçevesinde alınan desteğin de 6.601.352 TL olduğu belirlenmiştir. 

Fakültemizde  çeşitli  kurumlarca  desteklenen  ve  2010  yılında  biten  projelerin  Bölümlerimize  göre 
dağılımları Çizelge 13’de verilmiştir. 

Çizelge 13. Fakültemizde çeşitli kurumlarca desteklenen ve 2010 yılında biten projelere ait veriler 

Bölüm 
DPT  TÜBİTAK  TKB‐TAGEM  Avrupa Birliği 

İzmir Tar.İl Md. 
İzmir Tic. Bors. 

SANTEZ 
TOPLAM BÜTÇE 

Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe Sayı Bütçe  Sayı  Bütçe  Sayı  Bütçe 

BB  —  —  —  —  —  —  1  105.000  —  —  —  —  105.000 

BK  —  —  4  270.955  —  —  —  —  —  —  —  —  270.955 

PM  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

ST  —  —  1  32.100  —  —  —  —  —  —  —  —  32.100 

TE  1  22.000  —  —  1  —  —  —  —  —  —  —  22.000 

TM  3  312.589  —  —  —  —  —  —  —  —  1  113.420  426.009 

TYS  1  140.000  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  140.000 

TB  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

TBBB  —  —  4  368.160  —  —  —  —  1  50.785  —  —  418.945 

ZO  —  —  1  124.900  —  —  —  —  —  —  —  —  124.900 

TOPLAM  5  474.589  10  796.115  1  0,00  1  105.000  1  50.785  1  113.420  1.539.909 

 

Çizelge  13  incelendiğinde  DPT,  TÜBİTAK,  Tarım  Bakanlığı,  Avrupa  Birliği,  İzmir  Ticaret  Borsası  ve 
SANTEZ  tarafından  desteklenen  ve  2010  yılı  itibarıyla  biten  19  adet  proje  olduğu  ve  bu  projeler 
çerçevesinde alınan desteğin de 1.539.909 TL olduğu görülmektedir. 
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1.4.2.Yurtdışı Etkinlikleri Destekleme İlkeleri 

Fakültemizde  kadrolu  çalışan  öğretim  elemanlarının  bilimsel  çalışmalarını  uluslararası  düzeyde 
yayınlamasını, tanınmasını ve bu bilim insanlarının yurtdışı bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum, 
konferans, vb) katılımı ve  fakültemizde yapılacak organizasyonları destekleme yöntem ve esaslarını 
tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 

Bu  amaçla,  Bilimsel  Toplantı  Katılım  ve  Yayın  Destekleri  Değerlendirme  Komisyonu  kurulmuş, 
Komisyon  2  yıl  süre  ile  Ziraat  Fakültesi  Dekanı  başkanlığında  Ziraat  Fakültesi  öğretim  üyeleri 
arasından  görevlendirilen  toplam  beş  kişiden  oluşturulmuştur  (EK‐2).  Yönerge  üç  ana  başlıktan 
oluşmaktadır. 

Yurt Dışı Uluslararası Toplantı Katılım Destekleme İlkeleri 

Fakültemizde  görev  yapan  akademik  personelimizin,  uluslararası  bilimsel  toplantılarda  sunulmak 
üzere kabul edilen sözlü veya poster bildirilerin sunumuna destek vermek amacıyla ilkeler hazırlanmış 
ve 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Yayın Destekleme İlkeleri 

Fakültemizde yapılacak olan TÜBİTAK tarafından SCI, SCI‐Expanded ve SSCI kapsamında sınıflanmaya 
alınan dergilerde yapılacak yayınları teşvik etmek amacıyla Yayın Destekleme İlkeleri hazırlanmış ve 1 
Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. 

 

Uluslararası Toplantı Organizasyonu Desteği 

Ege  üniversitesi,  Ziraat  Fakültesinin  düzenleyiciler  arasında  olduğu  ve  Türkiye’de  gerçekleştirilecek 
olan uluslararası  toplantıların organizasyon  işlemlerini  teşvik etmek amacıyla  “Uluslararası Toplantı 
Organizasyonu Desteği İlkeleri” hazırlanmış ve 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

 

1.4.3.Ziraat Fakültesi Sosyal Fonu Yönergesi  

 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi çalışanlarının sosyal yönden dayanışmasını sağlamak amacıyla Ziraat 
Fakültesi Sosyal Fonu Yönergesi yenilenerek yeniden hazırlanmıştır.  

Bu  Fon,  Fakülte Öğretim Üyeleri,  öğretim  yardımcıları, memurları  ve  diğer  çalışanlarının mutlu  ve 
kederli günlerinde, emekli personelimizin ise kederli gününde uygulanacak hizmetleri kapsaması için 
oluşturulmuş,  Yönergesi  hazırlanmış,  Yürütme  Kurulu  oluşturulmuş  ve  Yönetim  Kurulunca 
onaylanarak çalışmalarına başlamıştır. (EK‐3) 

 

1.4.4.Bilimsel Araştırma Projeleri İlkeleri 

Fakültemizde  yürütülen  Bilimsel  Araştırma  Projelerinin  hazırlanması,  bütçelenmesi  ve  Fakültemize 
ayrılan  ödeneğin  optimum  şeklide  kullanılabilmesi  amacıyla  BAP  ilkeleri  de  2010  yılı  içinde 
hazırlanmıştır. (EK‐4) 
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1.4.5.Hizmet Konutları Yönergesi 

Fakültemizde  görev  yapan  personelimizin  hizmet  konutlarımızdan  daha  adaletli  ve  daha  etkin  bir 
şekilde  faydalanmalarını sağlamak amacıyla hizmet konutları yönergesi yeniden düzenlenmiştir.  (EK 
5) 

 

1.5.ADEK Çalışmaları 

Fakültemizde,  Akademik  Değerlendirme  ve  Kalite  Geliştirme  çalışmaları,  “Yükseköğrenim 
Kurumlarında Akademik Değerlendirme  ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” gereği oluşturulmuş olan 
ADEK alt Komisyonu sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülmektedir.  

Alt Komisyonu çalışmalarını her hafta Cuma günleri toplanarak yıl boyunca sürdürmeye çalışmıştır. 

Bu  çalışmalar  kapsamında,  EÜ‐ADEK’in  çalışma  esas  ve  ilkelerini  belirlemek  doğrultusunda 
Senatomuzun  13.01.2009  tarihli  ve  1/11  sayılı  karar  ile  onayladığı  “Ege  üniversitesi  Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesi”’ne uygun olarak: 

Kontrol ortamı 
Risk değerlendirme 
Kontrol Faaliyetleri 
Bilgi ve İletişim 
İzleme 

ana başlıklarında mevcut durum analizleri 2010 yılı sonu itibarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Yine  çalışmalar  kapsamında,  Bölümlerimizin  ve  İdari  Kısımlarımızın  görev  yetki  ve  sorumluluklarını 
belirten  akış  diyagramlarının  oluşturulmasına  başlanmıştır.2011  yılı  içerisinde  bu  ana  başlıklara  ait 
öngörülen eylem veya eylemler, eylem kodlarına uygun olarak hazırlanmaya devam edilecektir.  

 

1.6.Dış İlişkiler 

2010  Yılında  3’ü  ikili  ilişkiler,  4’ü  Erasmus  kapsamında  (Çizelge  14)  toplam  7 
Üniversite/Araştırma Enstitüsü ile anlaşma yapılmıştır.  

 

Çizelge 14. 2010 yılında İkili İlişkiler ve Erasmus kapsamında yapılan anlaşmalar 

2010 Yılı İkili İlişkiler kapsamında anlaşma yapılan kurumlar ve ülkeler
Kurum  Ülke 

King Mongkut’s Üniversitesi  Tayland 

Azerbaycan Genetik Enstitüsü   Azerbaycan 

Kuzay Caroline Tarım ve Teknoloji Üniversitesi  Amerika Birleşik Devletleri 

2010 Yılı Erasmus Kapsamında Yapılan/Yinelenen Anlaşma Yapılan Üniversiteler Ve 
Ülkeler 

Üniversite  Ülke  Yıl 
Technical University of Kosice  Slovakya  2010‐2013 
Ghent University Belçika  2010‐2013 
Technishe Univer. Munchen Almanya  2011‐2013 
Kassel University Almanya  2010‐2013 
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2010 yılında Erasmus Hareketliliği kapsamında 7 öğretim üyesi, ders vermek üzere  İspanya, 
İtalya, Polonya, Yunanistan ve Slovakya’daki Üniversitelere gitmiştir. Fakültemize ise Erasmus 
kapsamında yurt dışından 2 öğretim üyesi gelmiştir. 

 

Ayrıca Fakültemizde; 

ARC  Small  Grain  Institute  Crop  Protection  bölümünden  Dr.  Astrid  Jankıelson  “Güney 
Afrika’da buğday zararlıları, hastalıkları ve yabancı otların kontrolü” (18.05.2010),  

Permekültür  tasarımcısı  ve  eğitmeni  Max  Lindegger  “Kristal  Sular  Ekoköyü,  Hayalden 
gerçeğe” (22.06.2010), 

Çin  Maden  Teknolojileri  Üniversitesi’nden  Dr.Huag  Zhanbin  “Topraktaki  ağır  metaller  ve 
Radyonüklidler” (27.10.2010), 

National  Aeronautics  and  Space  Administration  (NASA)’dan  Dr.  Garik  GUTMAN  “NASA 
Çalışmaları” (27.10.2010),  

Tamil  Nadu  Tarım  Üniversitesi’nden  Prof.Dr.V.M.  RAGHASWAMI  “Impact  of  Tsunamı  on 
India” (18.10.2010) 

Christian  Albrechts  Üniversitesi’nden  Prof.Dr.Ralf  Udo  EHLERS  “Biological  Control  and 
Entomopathogenic Nematodes” (31.12.2010) konularında konferanslar verilmiştir. 

2010  yılında  değişik  kurum  ve  kuruluşlara  bilimsel  ve  teknik  işbirliği  kapsamında  eğitim‐
araştırma, üretim kapsamında 8 protokol de imzalanmıştır (Çizelge 15). 

 

 

Çizelge 15. 2010 Yılında değişik ülke, kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokoller 

PROTOKOL ADI  KURUM/KURULUŞ 
İlaç  Geliştirme  ve  Farmakokinetik  Uygulama  ve 
Araştırma Merkezi ile Tarımsal Konularda Araştırma ve 
Eğitimi İşbirliği 

KKTC  Tarım  ve  Doğal  Kaynaklar  Bakanlığı  ile  KKTC 
Sağlık Bakanlığı 

Gaziemir  Belediyesi  Park‐Bahçeler  işçilerine  mesleki 
eğitim 

Gaziemir Belediyesi

Bilimsel  ve  Teknik  İşbirliği  (İzmir’in  Seferihisar  İlçesi 
Kırsal Kalkınma Programı) 

Seferihisar Belediyesi

Bilimsel  ve  Teknik  İşbirliği  (İzmir’in Balçovalı Üretken 
Kadınları Programı) 

Balçova Belediyesi

Ege Bölgesi  2010  yılı pamuk  ekili  alanlarının  ve ürün 
rekoltesinin  uzaktan  algılama  tekniği  kullanarak 
belirlenmesi 

İzmir Ticaret Borsası

İzmir İli Arazi Sınıflandırması  İBBB‐İzmir İl Özel İdaresi, Tarım İl Md. 

Sözleşmeli  Safkan  Saanen  Keçisi  Damızlık  Nüve 
İşletmesi Oluşturma ve Eğitimi 

Türer Tarım AŞ., EKC Tarım AŞ., Kırıkkaya AŞ. 

Çiftçi eğitimi projesi  Abalıoğlu AŞ.

Tohumluk Üretim ve Satın Alım sözleşmesi AGTOHUM ltd. Şti.

 

 



21 
 

1.7.Fakülte Dergisi 

Yılda 3 kez yayınlanan Fakülte Dergimizin 2010 yılı 2. sayısından  itibaren E.Ü. Basım Evinde 
ücretsiz olarak basımına başlanmıştır. 

ULAKBİM tarafından izleme aşamasında olan dergimizin SCI aşamasına geçiş süreci ULAKBİM 
ile yapılan görüşmelerle takip edilmektedir. 

Derginin SCI’de taranma sürecini hızlandırmak için İngilizce makale kabulü ve basım önceliği 
tanınması, yabancı hakemlerin editör kuruluna alınması kararlaştırılmış ve bu konuda yapılan 
yazışmalar tamamlanmıştır. 

   



22 
 

2.EĞİTİM FAALİYETLERİ 

2.1.Genel Durum 

Fakültemizin  2010/2011  yılında  toplam  ÖSS  kontenjanı  341’dir.  Bu  dönemde  Peyzaj  Mimarlığı 
Bölümüne 62, diğer Bölümlerimize 31 kontenjan ayrılmıştır (Çizelge 16). 2010/2011 yılı Fakültemize 
ayrılan ÖSS  kontenjanı  dahilinde  kayıtlanan  öğrenci  sayısı  320’dir.  2010  yılında  Fakültemiz  Bölüm 
programlarına yerleşen 331 kişinin 320’si ÖSS kontenjanı, 11’i ek kontenjan dahilindedir. Fakültemize 
2010/2011  Eğitim‐Öğretim  döneminde  kayıtlanan  331  (Peyzaj Mimarlığı  56,  diğer  bölümler  275) 
öğrenci ile birlikte Fakültemizin toplam lisans öğrenci sayısı 2004 olmuştur.  

Fakültemizin Bölümler bazında  taban ve  tavan puanları, puan  türleri ve kontenjanları Çizelge 16’da 
görülmektedir. 

 

Çizelge 16.  2010‐2011 öğretim yılında Fakültemiz Bölümlerinin ÖSS sınavında taban ve tavan puanları, 
puan türü ve kontenjan sayıları 

Bölümler  En düşük puan  En yüksek puan Puan Türü Kontenjan  Yerleşen  Ek Kontenjan

Bahçe Bitkileri   317.108  376.317 MF2 31  30  2

Bitki Koruma  244.307  417.274 MF2 31  29  0

Peyzaj Mimarlığı  346.448  389.330 MF4 62  56  0

Süt Teknolojisi   270.563  322.252 MF2 31  30  1

Tarım Ekonomisi   347.436  390.675 TM1 31  30  1

Tarım Makinaları   273.236  339.076 MF4 31  30  1

Tar. Yap. ve Sulama   265.736  334.363 MF4 31  31  2

Tarla Bitkileri  278.539  358.945 MF3 31  27  1

Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme 

289.974  350.263 MF2 31  30  0

Zootekni  286.724  370.074 MF2 31  27  3

Toplam  —  — — 341  320  11

 

Fakültemize  yeni  kayıtlanan  öğrencilerin  ÖSS  Sınavında  Fakültemizi  tercih  sıralamaları 
değerlendirildiğinde 82 öğrencimizin Fakültemizi  ilk 3 sırada tercih ettikleri bunun Fakültemizi tercih 
eden öğrenciler  içerisinde %26’lık bir paya  sahip olduğu görülmektedir  (Grafik 14). Yeni kayıtlanan 
öğrencilerimizden 98’i isteklerine bağlı olarak hazırlık sınıfına devam etmektedir.  

Grafik 14. 2010 ÖSS Sınavında Fakültemize gelen öğrencilerin Fakültemizi tercih durumları 
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E.Ü. Ziraat Fakültesi 2010 Öğrenci Seçme Sınavında öğrenci  tercihlerindeki  taban ve  tavan puanları 
açısından, bazı bölümleri  itibariyle Ziraat Fakülteleri arasında 2. ve 3.sırada yer almaktadır  (Çizelge 
17). 

 

Çizelge 17. 2010 ÖSS Sınavı puanlarına göre Fakültemiz Bölümlerinin diğer Üniversitelerle karşılaştırılması 

BÖLÜM  Üniversite  En Yüksek Puan  En Düşük Puan 

 

Bahçe Bitkileri 

Ege Üniversitesi  376.317  317.108 

Uludağ Üniversitesi  376.041  293.588 

Akdeniz Üniversitesi  373.436  305.050 

 

Bitki Koruma 

Akdeniz Üniversitesi  445.786  340.299 

Uludağ Üniversitesi  417.475  316.500 

Ege Üniversitesi  417.274  244.307 

 

Peyzaj Mimarlığı 

Ankara Üniversitesi  411.084  350.859 

Ege Üniversitesi  389.330  346.448 

Akdeniz Üniversitesi  376.738  336.488 

 

Süt Teknolojisi 

Ankara Üniversitesi  391.024  261.228 

Ege Üniversitesi  322.252  270.563 

 

Tarım Ekonomisi 

Süleyman Demirel Üniversitesi  402.283  312.769 

Ege Üniversitesi  390.675  347.436 

Ankara Üniversitesi  388.612  341.258 

 

Tarım Makinaları 

Ankara Üniversitesi  358.795  254.871 

Ege Üniversitesi  339.076  273.236 

OnSekiz Mart Üniversitesi  284.430  214.921 

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Ege Üniversitesi  334.363  265.736 

Ankara Üniversitesi  314.944  255.107 

Selçuk Üniversitesi  307.923  234.032 

Tarla Bitkileri 

Ankara Üniversitesi  384.425  278.275 

Dicle Üniversitesi  375.800  271.327 

Namık Kemal Üniversitesi  361.233  230.107 

Ege Üniversitesi  358.945  278.539 

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Selçuk Üniversitesi  354.473  260.502 

Ege Üniversitesi  350.263  289.974 

Ankara Üniversitesi  350.048  273.431 

Zootekni 

Mustafa Kemal Üniversitesi  415.257  200.641 

Akdeniz Üniversitesi  406.597  251.161 

Ege Üniversitesi  370.024  286.724 

 

Ege Üniversitesi’ndeki kayıtlı toplam öğrencilerin % 4’ü, Fakülteler bazıdaki lisans öğrencilerinin %9’u 
ise  Fakültemizde  öğrenim  görmektedir  (Grafik  15).  Fakültemize  kayıtlı  lisans  öğrencilerinin %64’ü 
erkek,  %36’sı  kızdır.  Lisans  öğrencilerimizin  yaş  ortalamalarına  göre  dağılımı  Grafik  16'da 
görülmektedir. 
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Grafik 15. E.Ü. Fakülteler bazında kayıtlı öğrenci sayısı içinde Ziraat Fakültesinin oranı 

 

 

Grafik 16. Fakültemiz lisans öğrencilerinin ortalama yaş dağılımı 

 

 

Fakültemizde  tarım eğitimi; Program eğitimi  (BÜP, HÜP, TTP ve PM), eski Bölüm Programı eğitimi, 
Ziraat Mühendisliği+Peyzaj Mimarlığı eğitimi (3+1) ile geçen yıl yeni başlayan Bölüm eğitimleri birlikte 
dört farklı programda yürütülmektedir. Fakültemizde kayıtlı lisans öğrencilerinin 91’i Program Eğitimi 
ve  eski  Bölüm  Programlarına  tabii  iken,  1195’i  Ziraat Mühendisliği+Peyzaj Mimarlığı  programında, 
718’si yeni bölüm programlarında bulunmaktadır (Çizelge 18).  

Çizelge 18. 2010/2011 Eğitim Öğretim döneminde kayıtlı öğrencilerin sayıları ve sınıf/bölüm dağılımı 

  Ziraat Mühendisliği + Bölüm Eğitimi 
Peyzaj 

Mimarlığı  Toplam 

Hazırlık  8 + 82*  16*  106 

1. Sınıf  77 +394*  12+71*  554 

2. Sınıf  209+121*  42+34*  406 

3. Sınıf  304  68  372 

4. Sınıf  393  82  475 

Toplam  1588  325  1913 +91** 

GENEL 
TOPLAM      2004 

* Bölüm programlarına tabi öğrenciler 

**Program Eğitimi ve eski Bölüm Programlarına tabi öğrenciler 
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Ziraat Mühendisliği+Peyzaj Mimarlığı programında kayıtlı lisans öğrencilerinden 991’i ZM, 204’ü PM 
programında eğitim görmektedir (Çizelge 19). 

 

Çizelge 19. 2010/2011 Eğitim‐Öğretim döneminde ZM+PM programındaki öğrenci sayıları ve 
sınıf/bölümlere dağılımı 

 3+1 Program Eğitimi  
 Ziraat Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Toplam 
hazırlık 8 0 8 
1. sınıf 77 12 89 
2. sınıf 209 42 251 
3. sınıf 304 68 372 
4. sınıf 

 

BB BK ST TE TM TYS TB TBBB ZO

82 475 35 32 37 45 58 58 37 44 47 

Toplam 991 204 1195 

 

2010/2011  eğitim‐öğretim  döneminde  Fakültemizde  eski  program  eğitiminde  kayıtlı  72  öğrenci 
bulunmaktadır. Bu programlara kayıtlı öğrencilerimizin sınıflara ve programlara göre dağılımı Çizelge 
20’de verilmiştir. 

Çizelge 20 Fakültemiz program eğitimine tabii öğrenci sayıları ve sınıf dağılımı 

  HÜP  BÜP  TTP 
Peyzaj 

Mimarlığı  Toplam 

2. Sınıf  0  0  1  0  1 

3. Sınıf  3  3  1  0  7 

4. Sınıf  13  25  18  8  64 

Toplam  16  28  20  8  72 

Fakültemizde 2010/2011 eğitim öğretim yılında eski Bölüm programlarına kayıtlı 19 öğrenci 
bulunmakta olup, bu öğrencilerin sınıf ve bölüm dağılımı Çizelge 21’de görülmektedir. 

 

Çizelge 21 Fakültemiz eski bölüm programlarına tabii öğrenci sayıları ve bölüm/sınıf dağılımı 

 
Bitki 

Koruma  Toprak  
Deri 

Teknolojisi

Tarım 
Ekonomisi

Tarımsal 
Yapılar 
Sulama 

Zootekni
Peyzaj 

Mimarlığı  Toplam 

3. Sınıf  0  0  0  0  0  1  0  1 

4. Sınıf  2  5  1  1  1  7  1  18 

Toplam  2  5  1  1  1  8  1  19 

Fakültemizde  yeni  Bölüm  Programlarına  kayıtlı  öğrencilerin  sayıları  ve  sınıfları  Çizelge  22'de 
görülmektedir.  Bölüm  öğrencilerimizden  hazırlık  sınıfında  98,  1.  sınıfta  465  ve  2.  sınıfta  155 
öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu öğrencilerimizden 653’ü 2009 ve 2010 yılı ÖSS kontenjanı, 17’si 
ÖSS  ek  kontenjanı,  32’si dikey  geçiş  kontenjanı,  11’i  yatay  geçiş  kontenjanı  ve  5’i  yabancı uyruklu 
kontenjanı dahilindedir. 
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Çizelge 22. 2010/2011 Eğitim‐Öğretim döneminde Bölüm Programlarındaki öğrenci sayıları ve 
sınıflara dağılımı 

Bölümler  Hazırlık  1. sınıf 2. sınıf Toplam
Bahçe Bitkileri  9  41  21 71
Bitki Koruma  9  40  17 66
Peyzaj Mimarlığı  16  71  34 121
Süt Teknolojisi  7  41  13 61
Tarım Ekonomisi  8  46  14 68
Tarım Makinaları  5  49  11 65
Tar. Yap. Sulama  10  48  13 71
Tarla Bitkileri  13  36  15 64
Top. Bil. Bitki Bes.  12  49  6 67
Zootekni  9  44  11 64
Toplam  98  465 155 718

 

Fakültemizde  Afganistan,  Almanya,  Azerbaycan,  Bulgaristan,  İran,  Kıbrıs,  Kosova,  Moğolistan, 
Mozambik, Pakistan, Suriye, Türkmenistan ve Yunanistan‘dan olmak üzere toplam 45 yabancı uyruklu 
öğrenci lisans öğrenimini sürdürmektedir (Grafik 17).  

Grafik 17. 2010/2011 Eğitim‐Öğretim döneminde Fakültemizdeki yabancı uyruklu öğrenci sayıları ve 
ülkeleri

 

 

Fakültemize 2010 yılında  çeşitli programlar kanalıyla  toplam 12 öğrenci gelmiştir. Bunun 5’i Farabi 
değişim programı ile Namık Kemal Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesinden gelirken, 7 öğrenci 
ise Erasmus değişim programı kapsamında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya’dan gelmiştir (Grafik 
18).  Buna  karşılık  2010/2011  eğitim‐öğretim  yılında  Erasmus  değişim  programı  ile  26  lisans  ve  5 
lisansüstü  öğrencimiz  İtalya,  Polonya,  Belçika,  Çek  Cumhuriyeti,  İspanya,  Hollanda,  Finlandiya, 
Slovakya, Almanya ve Litvanya’ya gitmiştir. 2 öğrencimiz de Erasmus değişim programı ile Almanya ve 
İtalya’da staj yapmıştır. IASTE programı ile Almanya’da 9 öğrencimiz staj yapmıştır. Erasmus ve IASTE 
dışında ikili anlaşmalar çerçevesinde 15 öğrencimiz de Polonya, İsrail, Hırvatistan, İspanya ve İtalya’da 
staj yapmışlardır (Grafik 19). 
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Grafik 18. Erasmus ve Farabi programları kapsamında Fakültemize gelen öğrencilerin ülke ve 
üniversitelere göre dağılımları 

 

Grafik 19. 2010 Eğitim‐öğretim yılında yurt dışına staja giden öğrencilerin gittikleri ülkelere göre 
dağılımı 

İsrail; 5

A lmanya; 10

İtalya; 6

Hırvatis tan; 3
İspanya; 1

Polonya; 1

 

Fakültemizden 2010 yılında 143’ü kız,  247’si erkek olmak üzere toplam 390 öğrenci mezun olmuştur. 
2010 yılında  Fakültemiz Bölümlerinde 227’si yüksek  lisans, 200’ü doktora olmak üzere  toplam 427 
lisansüstü  öğrenci  kayıtlıdır.  Lisansüstü  öğrencilerimizin  53’ü  yabancı  uyrukludur  (Çizelge  23). 
Lisansüstü  öğrencilerimizin  205’i  erkek,  222’si  kızdır.  2010  yılında  Bölümlerimizden  46’sı  yüksek 
lisans, 28’i doktora olmak üzere toplam 74 lisansüstü öğrenci mezun olmuştur. 
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Çizelge 23. 2010 yılı Fakültemiz Bölümlerimizdeki Lisansüstü öğrenci sayıları   

Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Doktora  
   Türk  Yabancı Türk Yabancı TOPLAM 

Bahçe Bitkileri  30  10 37 —  77 
Bitki Koruma  34  9 22 3 68 
Peyzaj Mimarlığı  25  4 18 1 48 

Süt Teknolojisi  9  —  10 —  19 

Tarım Ekonomisi  26  2 25 —  53 
Tarım Makineleri  11  4 13 8 36 

Tar. Yap. Sulama  3  5 14 —  22 

Tarla Bitkileri  12  5 19 —  36 
Top. Bil. Bitki Bes.  11  1 11 1 24 

Zootekni  26  —  18 —  44 
TOPLAM  187  40 187 13 427 

 

2.2.Öğrencilerimize Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler 

Faaliyet  raporumuzun  bu  bölümünde  2010  yılında  eğitimin  kalitesini  daha  yükseltmek  amacıyla 
yapılan faaliyetler maddeler halinde verilmiştir. 

1.Ders ve uygulamaların etkinliğinin arttırılması amacıyla Bölümlerimizin isteğine bağlı olarak ders ve 
uygulamalar daha fazla gruplara ayrılmıştır. 

2.Lisans  öğrencilerinin  ara  sınavları  1  haftaya  toplanarak,  derslerin  etkinliğinin  artması 
hedeflenmiştir. 

3.2010  yılında  Fakültemiz Menemen  Araştırma  ve Uygulama  Çiftliğinde  ve Mordoğan Deneme  ve 
Araştırma  İstasyonunda  tekrar  staj  başlatılmıştır.  5  öğrencimiz  Menemen’de,    2  öğrencimiz 
Mordoğan’da  sürekli  olarak  staj  yaparken  Bölümlerimizde  staj  yapan  öğrencilerimizden  20’si  de 
dönüşümlü olarak her hafta Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğine staj için götürülmüştür.  

4.Öğrencilerimiz dersin  ilgili öğretim  üyesi  ve  yardımcıları  katılımıyla herhangi bir ücret  alınmadan 
dersle ilgili inceleme gezilerine götürülmüştür.  

5.Bologna  Süreci  için  çalışmalar  başlatılmış,  bölümlerin  program  çıktıları  oluşturularak,  eğitim 
programlarında yer alan derslerin öğrenim çıktıları ve ders planlarının otomasyon sistemine girilmesi 
işlemlerinin 2011 Şubat ayında tamamlanması planlanmıştır. 

6.Katılımcı eğitimi arttırmak  için ara sınav dışı faaliyetlerin öğrencilerin yıl  içi başarılarına katkısı  için 
çalışmalar tamamlanmak üzere olup, 2011’de uygulamaya başlanacaktır.  

7.Ders  programlarımızı  günün  koşullarına  uygun  hale  getirmek  için  yapılan  çalışmalar 
tamamlanmıştır. Bu çerçevede Bölüm görüşleri doğrultusunda birçok yeni ders ilavesi yapılırken bazı 
derslerin  de  yarı  yılı  değiştirilmiştir.  Ayrıca  güz  ve  bahar  yarıyılında  olmak  üzere  toplam  46  adet 
seçmeli ders belirlenerek programa konmuştur (EK‐6). 

8.D Blok’a engelli öğrenciler için platform yapılması için gerekli işlemler tamamlanmıştır.  

9.Mezun  öğrencilerimizin  iş  olanaklarını  arttırabilmek  amacıyla  özgeçmişlerinin  WEB  sayfamıza 
konması hazırlıkları tamamlanmıştır. 
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2.3.Bölümlerimize Ait 2010 Tanıtım Kitapçıklarının Hazırlanması 

2010‐2011  Eğitim  ve Öğretim  yılında  Fakültemiz  Bölümlerini  kazanan  öğrencilerimize  Fakültemizin 
kısa  tarihçesinin  ve  tanıtımının  da  yer  aldığı  on  bölümümüze  ait  ayrı  ayrı  olmak  üzere  tanıtım 
kitapçıkları hazırlanmış ve kayıtlar sırasında öğrencilerimize dağıtılmıştır (Resim 3). 

Resim 3. Bölümlerimize ait Tanıtım Kitapçıkları 

 

 

2.4.Bölüm  Öğrencilerimize  Yönelik  Oryantasyon  ve  Bölüm  Tanıtım 
Toplantıları 

Eğitim döneminin ilk ayında gerçekleştirilen ''ORYANTASYON TOPLANTISI'' ile Fakültemize yeni gelen 
öğrencilerimizle  tanışılmış  ve  Üniversitemiz  Fakültemiz  olanakları,  eğitim‐öğretim  yönetmeliğimiz 
hakkında bilgilendirme  yapılmıştır. Bu  toplantıya  Ziraat Mühendisleri Odası  İzmir  Şube Başkanı  Zir. 
Yük.  Müh.  Ferdan  ÇİFTÇİ  ve  Peyzaj  Mimarları  Odası  İzmir  Şube  Başkanı  Prof.  Dr.  Erhan  V. 
KÜÇÜKERBAŞ da katılarak, meslekte odaların önemine değinmişlerdir. 

Ayrıca, Fakültemiz Ziraat Mühendisliği Programı 3.sınıfında okuyan öğrencilerimizin bahar döneminde 
Bölüm  tercihlerine  yardımcı  olması  amacıyla  01.12.2010  tarihinde  “Bölüm  Tanıtım  Toplantısı” 
düzenlenmiştir.  Toplantıda  her  Bölümümüzü  temsilen  bir  öğretim  üyemiz  Bölümlerini  tanıtmıştır 
(Resim 4). 

 

 

Resim 4.Bölüm tanıtım toplantısı 
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2.5.Öğrencilerimize Yönelik Olarak Planlanan Faaliyetler 

2010/2011 eğitim‐öğretim yılında öğrencilerimizin motivasyonu arttırmak ve başarılı olmalarını teşvik 
etmek için Bölüm 1. ve 2.’lerine yönelik ÇANAKKALE GEZİ’si planlanmıştır. 

Ayrıca, Lisans öğrencilerimizin katılımıyla ‘’Tarım Öğrenci Grubu’’ oluşturulmuştur. Bu grup  ile Mayıs 
2011’de Öğrenci Kongresi düzenlenmesi planlanmıştır. 

Öğrencilerimizin  duyuruları  takibi  ve  öğrenci  işleriyle  ilgili  işlerini  rahat  gerçekleştirmeleri  için 
‘’Öğrenci  İşleri  Büromuzun’’  dershanelerin  bulunduğu  D  Blok’a  taşınma  işlemi  tamamlanmak 
üzeredir. 

Öğrencilerle  iletişimin  arttırılması  için  öğrenci  mail  gruplarının  bölümler  bazında  oluşturulması 
çalışmaları başlamıştır. 2011’de bu sistemin aktive edilmesi planlanmıştır. 

 

2.6.Paydaş Toplantısı 

Fakültemiz öğrencilerinin geleceğe daha donanımlı, sektörün tercih ettiği nitelik ve formasyona sahip, 
uygulama  ve  araştırma  geliştirmeye  açık  şekilde  hazırlanabilmeleri  için,  sektörün  önemli 
temsilcilerinden oluşan üst düzey yöneticilerin, eğitim komisyonumuzun, Bölüm Başkanlarımızın ve 
akademik personelimizin katılımıyla “gelecekte nasıl bir öğrenci yetiştirmek  istiyoruz” temalı paydaş 
toplantısı  gerçekleştirilmiştir.  Aralık  ayı  içerisinde  (08.12.2010)  yapılan  bu  Paydaş  Toplantısında, 
eğitim‐öğretimin  iyileştirilmesi,  yeni  eğitim  programlarının  açılması  konularında  sektörün  görüşleri 
alınmıştır. 

Resim 5.Paydaş Toplantısı 
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Çizelge 24. Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği brüt gelir değişimi ve ürünlere göre 
dağılımı (tahsil edilmemiş faturalar hariç) 

Ürünler  2009  2010  ARTIŞ 
% 

2010  yılı 
pay (%) 

Süt Ürünleri Toplamı  133.096,27  504.699,46  279,2  24,00 

  Yoğurt   105.059,72  448.712,71  327,1  21,34 

  Tereyağ  1.530,96  11.297,28  637,92  0,54 

  Peynir  19.861,60  28.407,66  43,03  1,35 

  Lor  2.769,43  3.282,36  18,52  0,16 

  Krema  0  4.114,30  ‐   0,20 

  Ayran  3.874,56  8.885,15  129,32  0,42 

Kasaplık Hayvan  291.160,42  219.132,09  ‐24,74  10,42 

Çiğ Süt     512.302,66  696.329,37  35,92  33,11 

Bitkisel Üretim  323.932,12  340.091,48  4,99  16,17 

  Sebze   47.823,69  45.899,39  ‐4,02  2,18 

  Meyve   101.203,85  229.354,90  126,63  10,91 

  Tarla 
Bitkileri 

174.904,58  64.837,19  ‐62,93  3,08 

Tarhana     140.507,25  122.263,47  ‐12,98  5,81 

Gübre+Gübre İşçilik  149.890,58  155.110,00  3,48  7,38 

  Fason 
İşçilik 

60.238,08  97.680,00  62,16  4,65 

  Gübre  89.652,50  57.430,00  ‐35,94  2,73 

Arazi Islahı Proje  52.306,44  63.559,32  21,51  3,02 

Diğer     5.162,89  1.638,02  ‐68,27  0,08 

Toplam Hasılat  1.608.358,63*  2.102.823,21*  30,74  100,00 

*)Bu toplamda tahsil edilmemiş faturalar bulunmamakta, çiğ süt üretim değeri içinde 2009 yılı için 
31.404.56  TL,  2010  yılı  için  224.113,34  TL  değerinde  süt  ürünlerine  işlenmiş  sütün  de  değeri 
bulunmaktadır.( Toplam brüt üretim değeri tahsil edilmemiş faturalar hariç brüt gelirden (1.576.953,67 TL‐2009 ve 

1.878.689,87 TL‐2010) 2009 yılı  için 31.404.56 TL, 2010 yılı  için 224.113,34 TL daha yüksektir. Bunun sebebi çizelgede 
çiftlikte  işlenen  sütün de  toplama dahil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu  fark  ilgili yılda çiftlikte  işlenen çiğ  sütün 
değerini göstermektedir.) 

 

3.3. Bölüm ve Birimlerin 2010 Yılı İçinde Gerçekleştirdiği Üretim ve 
Gelir Getirici Faaliyetleri 

Bahçe  Bitkileri  Bölümü;  Bölümüm  gelirleri  içinde  en  yüksek  pay  analiz,  proje  ve  bilirkişilik 
hizmetlerinindir. Daha sonra fidan ve fide satışları gelmekte, mandalina satışları ise üçüncü sırada 
en önemli ürün olarak yer almaktadır.  

Bitki Koruma Bölümü; Bölümüm gelirleri içinde en yüksek pay analiz hizmetlerinindir. Daha sonra 
rapor ve proje gelirleri gelmektedir. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü; Bölümüm gelir getirici faaliyeti rapor ve proje geliridir.  

Süt  Teknolojisi  Bölümü;  Bölümün  temel  ürünleri  kefir  ve  dondurmadır.  2010  yılında  kefir 
satışlarını geliştirmek amacıyla 1 ve 2 litrelik ambalajlarda kefir satışı başlatılmış, ayrıca dondurma 
üretimini artırmak için yeni bir dondurma makinesi alınmıştır.  

Tarım Makinaları Bölümü; Bölümün gelirinin tamamı deney‐danışmanlık raporu geliridir.  



40 
 

Tarım Ekonomisi Bölümü; Tarım Ekonomisi Bölümü ve İdarenin işbirliği ile K.K.T.C. tarım ve tarım 
politikalarının  yönlendirilmesi  amacıyla  bir  çalıştay  düzenlenmiş,  daha  sonra  Tarım  Ekonomisi 
Bölümü tarafından K.K.T.C. Tarım Strateji Belgesi hazırlanmıştır.  

Tarımsal Yapılar Sulama; Bölümün temel gelir kaynağı rapor ve analiz geliridir.  

Tarla Bitkileri Bölümü; Bölüm gelirleri içinde en önemli gelir getirici faaliyet %85,4 ile danışmanlık 
ücreti olmuştur. 

Toprak Bölümü; Bölümün en önemli gelir getirici faaliyeti analiz ücretleridir. Analiz dışında zeytin, 
mandalina ve marul satışları da bölümün önemli faaliyetleri arasındadır.  

Zootekni Bölümü; Bölümün gelirleri  içinde yaklaşık % 60  ile canlı hayvan (keçi, damızlık ve diğer) 
satışları ilk sırada gelmektedir. Daha sonra yumurta ve inek sütü geliri gelmektedir.  

İdare; bölümler dışında  idarenin proje,  rapor, analiz, kitap ve  teksir  satışı ve  rektörlüğe ait çam 
kozalakları ve zeytin satışından elde edilen gelirleri ve ayrıca bölüm ve birimlerin  idare payından 
oluşan  geliri  söz  konusudur.  İdare  tarafından  “Tarladan  Sofraya  İyi  Tarım  Projesi”  yatırımları 
gerçekleştirilmiştir.  Gelecek  yıllarda  proje  kapsamında  iyi  tarım  uygulamaları  eğitimleri 
gerçekleştirilebilecek ve hobi bahçeleri olarak gelir getirici bir konuma kavuşacaktır. 

Mordoğan Araştırma Uygulama ve Deneme  İstasyonu;  İstasyonun brüt gelir  için de  zeytinyağı, 
enginar,  zeytin  ve  kavun  satışları  en  önemli  ürünlerdir.  2010  yılında  Menemen  çiftliğinden 
salamura zeytin yapmak üzere zeytin aktarılmış ve  salamura zeytin üretilmiştir.  İstasyona zeytin 
sınıflandırma ve zeytin çizme makinesi alınarak faaliyete geçmiştir. Diğer taraftan tesislerde bakım 
onarım faaliyetleri ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 2 dönüm alan çimlendirilerek 
dinlenme alanı oluşturulmuştur.  

Çevre Birimi; Çevre biriminin gelirleri bitki ve çiçek satışlarından oluşmaktadır.  

Merkez  Laboratuvarı;  Laboratuvarın  faaliyetlerini  ve  gelirini  artırmak  için  2010  yılında 
laboratuvarın  geliştirilmesi  hedeflenmiştir.  İZKA  destekli  “Agrolab”  projesi  çerçevesinde 
laboratuvar  yenilenmiştir  ve  yeni  cihazlar  ile  donatılmıştır.   Merkez  laboratuvarı  gelecek  yılda 
gelirlerini artırabilecek altyapıya kavuşmuştur. 

Tarım Ürünleri İşletmesi; İşletmede 2010 yılında 6186 kg domates salçası, 2894 kg biber salçası ve 
2475  kg  reçel  (vişne,  çilek,  kayısı)  üretimi  gerçekleştirilmiştir.  Gelirler  içinde  en  büyük  payı 
domates salçası geliri oluşturmaktadır. 

Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği; çiftlik bünyesinde hayvansal üretim şubesi, süt 
ürünleri  işletmesi, bitkisel üretim  şubesi,  tarhana üretim ünitesi ve gübre üretim ünitesi  faaliyet 
göstermektedir. Çiftliğin  toplam brüt üretim değeri  içinde en yüksek pay hayvancılık  şubesinden 
elde edilen ürünlerden sağlanmaktadır. Çiftliğin toplam brüt geliri  içinde birinci sırada % 33,1  ile 
çiğ süt satışları gelmektedir. İkinci sırada % 24,0 (% 21,3’ü yoğurt) ile süt işletmesinden elde edilen 
ürünler  gelmektedir.  Kasaplık  hayvan  satışları  ise  %  8,3  ile  üçüncü  önemli  gelir  kaynağı 
durumundadır. Tarhana  işletmesinden elde edilen gelir  ise brüt  gelirin % 5,8’i  kadardır. Bitkisel 
üretim  şubesinin  toplam  geliri  ise  brüt  gelirin  %  16,24’ü  düzeyindedir.  Bitkisel  üretim  şubesi 
tarafından üretilen buğday, dane mısır, silaj mısır, fiğ ve yonca hayvansal üretim şubesi tarafından 
tüketilmekte  ve  hayvancılık  şubesine  önemli  oranda  katkı  sağlamaktadır.  Piyasa  fiyatları  ile 
hayvancılık şubesine verilen yem değeri yaklaşık 699.840 TL tutarındadır. 

2010 yılında Zootekni bölümün de katkılarıyla çiftliğimizde besicilik alt yapısını geliştirmeye yönelik 
bilimsel  araştırma  projesi  hazırlanmıştır  ve  bu  kapsamında  besicilik  faaliyetine  başlanmıştır.  Bu 
amaçla 78 dana besiye alınmıştır. Ayrıca sağmal hayvan varlığında artışlar söz konusudur.  

Çiftliğimizdeki sağmal hayvan sayısı 01.01.2010 itibariyle 149 adettir. 2010 yılı sonu itibariyle 161 
sağmal  hayvan  sayısına  ulaşılmıştır.  2010  yılında  toplam  894  683  kg  inek  sütü  üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Bir laktasyon verimi 5500 ‐ 6000 litre arasında değişmektedir. Sütler otomatik 



 

sağım m
ile  tema
satışı ger
sağmal 
üretimin

2010 yılı
1000 da 
kg buğd
kısmı  da
fabrikası
500 kg d
değerind
bulunma
üretimi g
gerçekle
tarafında
ağırlıklı o

Yıllardır 
döşener
Bu  arazi
yapısının
Arazinin 
elde  edi
buğday e

Resim 7.

Çiftlik ar
arttırma

Çiftliğim
gerçekle
gerçekle
gerçekle

Çiftliğin 
ve değe
çeşidi  3 
TL’den  s
elde edil

makineleri ile 
as etmeden 
rçekleştirilec
hayvan  say
nin artırılmas

ında çiftlik b
 alan dışında
ay, 230 00 k
a  hayvan  be
ında kullanıl
dane mısır e
de dane mıs
aktadır. 124 
gerçekleştiri
eştirilmiştir. 
an işletilen 1
olarak kışlık b

Fakültemiz 
ek arazinin t
nin  250 dek
n ağır oluşu v
330 dekarın
ilmiştir.  Ürü
ekilmiştir. 

. Yeni Silaj Yö

razisi üzerind
 ile satışında

izde  organi
eştirilmekted
eştirilmiştir. 
eştirilmiştir. D

dışında bulu
rlendirilmişt
500  kg  zey

satılmıştır.  Fa
lmiştir. 

sağılmakta, 
süt  işleme  t
cektir. Yaklaş
ısında  da  a
sı hedeflenm

ünyesinde a
a kalan 2400
kg saman eld
eslemede  ku
mak üzere s
elde edilmişt
ır satılmak ü
da alanda  f
lmiştir. Buğd
Yaklaşık  2 
1000 dekarlık
buğday ekilm

tarafından 
tamamının s
karında dane
ve yıllardır iş
nda  ise silajl
n  çiftliğe  ta

öntemimiz‐S

de 467 da al
an 100 000 T

k  meyveler 
ir.  Ayrıca 
Tüm  ür

Diğer tarafta

unan 58 deka
ir. Toplam 7
ytin Mordoğ
akülte  satış 

doğrudan so
esisimizde  iş
şık değeri 35
rtış  hedefle
iştir. 

razi tesviye 
0 dekar alan 
de edilmiştir
llanılmaktad
satışa sunulm
ir. Mısır hay
üzere beklet
iğ üretimi ge
day üretimin
640  000  kg
k alanımız ise
miştir.  

kullanılmay
ulanabilmes
e mısır üreti
şlenmemesin
ık mısır üret
şınarak  silaj

osis Silaj 

anda fıstık ç
L gelir elde e

olarak,  şef
25  da  b

rünlerin  ha
n yaklaşık 13

ar alanda üre
73 690 kg  ze
an  istasyonu
yerlerin  taze

41 

oğuk hava ta
şleme alınm
0‐400 000 T
nmektedir. 

projesi kaps
  işlenmiştir. 
r. Buğdayın 
dır.  Elde  edi
muştur. 240 
yvan beslem
tilmektedir. D
erçekleştirilm
nden  sonra 6
g  silaj  elde
e Kasım ayı o

yan  Seyrek 
sine olanak s
imi  yapılarak
nin sonucu o
timi gerçekle
j  yapılmıştır

amı bulunm
edilmiştir. 

ftali,  nar,  k
bağ  alanınd
asat  ve 
3 dekar aland

etilen zeytin
eytin elde ed
umuzda  sala
e  zeytin  sat

nklarına akt
aktadır. 201
L olarak tahm
Süt  üretimi

amında başk
646 da alan
bir bölümü 
len  un  E.Ü. 
dekar aland
ede kullanılm
Diğer  tarafta
miştir. 60 de
631 da aland
  edilmiştir. 
ortalarında g

Beldesindek
sağlanarak 2
k  50  500  kg
olarak verim 
eştirilmiştir. 
.  Seyrek’dek

aktadır. 201

kayısı,  porta
da  da  org
değerlendir
da ceviz proj

 2010 yılında
dilmiştir. Do
amura  yapılm
ışı  yapılmışt

arılmaktadır
11 yılı  içinde 
min edilmekt
nin  ve  işlen

kalarına kiray
nda buğday ü
un üretimind
Gıda Mühe

da dane mısı
maktadır. Ya
an 125 da al
ekar alanda 1
da 2. Ürün m
Proje  kaps
eri alınmış v

ki  arazimize 
010 yılında t
mısır  elde 
düzeyi düşü
Toplam 590 
ki  arazimize 

0 yılında fıst

kal,  erik,  m
ganik  kuru
rilmesi  çift
esi yürütülm

a çiftlik büny
mat  çeşidi 2
mıştır.  36  76
ır. Ayrıca 1 

r. Daha sonra
e yaklaşık 80
tedir. 2011 y
nmiş  süt  ür

ya verilen ya
üretilmiş, 27
de kullanılm
endisliğinin  e
r üretilmişti
aklaşık 100 0
landa yonca
1. Ürün silaj
mısır  silajı ü
samında  baş
ve buralara 1

  sulama  bo
tamamı ekilm
edilmiştir.  T
ük gerçekleşm
 000 kg silaj
kasım  ayınd

tık çamlarını

mandalina  ü
  üzüm  ü
ftlik  bünye
mektedir. 

yesinde topl
20 600 kg ve
68  kg  zeytin
218  kg  zeyt

a hava 
0 dana 
yılında 
rünleri 

aklaşık 
77 560 
mış, bir 
ekmek 
r, 227 
000 TL 
  tesisi 
j mısır 
retimi 
şkaları 
. ürün 

oruları 
miştir. 
Toprak 
miştir. 
j mısır 
da  ise 

 

n açık 

retimi 
retimi 
esinde 

anmış 
e uslu 
n  1,45 
inyağı 



42 
 

Salça  fabrikamızda  işlenmek üzere 25 dekar alanda sanayi domatesi ve biber üretilmiştir. Bunun 
dışında tohumluk olarak toplam 14 da alanda kapya biber, aydın siyahı patlıcan ve marul üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Çiftliğimizde 2010 yılı  içinde 30 dekar yeni zeytin plantasyonu  tesis edilirken,  toplam 600 zeytin 
fidanı dikilmiştir. Bunun yanında, yeni ürünler olarak 4 dekar alanda organik tıbbi bitkiler üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Ekinezya, adaçayı, kekik satış yerlerimizde satışa sunulmuştur. Ayrıca 9 dekar 
alanda  Altın  Çilek  üretimi  gerçekleştirilmiştir.  Organik  sebzeler  olarak  ise  35  dekar  alanda 
domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, hıyar, kabak üretimi gerçekleştirilmiş ve satış yerlerimizde 
satışa sunulmuştur. 

 

3.4. 2010  yılı  içinde Bölüm  ve Birimlerde Gerçekleştirilen Alt Yapı 
Yatırımları 

Fakültemiz üretim birimleri için 2010 yılı yatırım yılı olmuştur. Projeler kanalıyla dışarıdan sağlanan 
kaynaklar ile birlikte toplam 1.101.798,12 TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunun yaklaşık 
550.000 TL tutarındaki kısmı projeler ile sağlanmıştır. Daha öncede belirtildiği gibi yaklaşık 550.000 
TL değerinde yatırım ise döner sermaye kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. Yatırımlar ağırlıklı olarak 
Menemen  Araştırma  Uygulama  ve  Üretim  çiftliği  başta  olmak  üzere,  Merkez  Laboratuvarı, 
Mordoğan  Araştırma  Uygulama  ve  Deneme  İstasyonu,  Süt  Teknolojisi  Bölümünde 
gerçekleştirilmiştir.  

Çizelge 25. Bölüm ve Birimlerde gerçekleştirilen alt yapı yatırımları 

Bölüm/Birim  Yatırım Türü  Yatırım Tutarı (TL) 

Süt Teknolojisi Bölümü  Dondurma Makinesi  17.000,00 

Mordoğan  Araştırma 
Uygulama  ve  Deneme 
İstasyonu 

Zeytin  sınıflandırma  ve 
çizme makinesi 

18.000,00 

Merkez Laboratuvarı  Tadilat ve Ekipman  398.318,20 

İdare  Tarladan  Sofraya  İyi  Tarım 
Proje 

266.638,65 

Menemen  Araştırma, 
Uygulama ve Üretim Çiftliği 

Süt İşletmesi  12.941,11 

  Büyükbaş  Hayvancılık  –bina 
onarımı‐ tadilat 

67.010,11 

  Besi Projesi  91.550,00 

  Koyunculuk  Şubesi  –  bina 
onarımı 

16.520,00 

  Zeytin Tesisi (30 da)  4.090,50 

  Bitkisel  üretim  (Seyrek) 
sulama hattı 

10.089,00 

  Çilek Tesisi  15.000,00 

  Hububat Deposu  7.077,05 

  Mısır Deposu  19.643,46 

  Traktör 2 adet  149.900,04 

  Diskaro 40 diskli  5.300,00 

  Diskaro 25 diskli  2.720,00 

TOPLAM    1.101.798,12 
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Mordoğan  Araştırma  Uygulama  ve  Deneme  İstasyonu’nda  yaklaşık  110.000,00  TL  değerinde 
salamura zeytin ve 20.000 TL değerinde zeytinyağı stoku bulunmaktadır. Tarım ürünleri  işletmesi 
ise 2011 yılına toplam 33.657,50 TL’lik salça ve reçel stoku ile girmiştir. 

Ayrıca Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde 2010 yılı sonunda satın alınan yaklaşık 
12  ton  üre,  13  ton  Amonyum  Nitrat  (%33)  ve  20  ton  15.15.15  gübre  stokta  bulunmaktadır. 
Bunların yanında 15  ton ayçiçeği  tohumu küspesi, 6  ton mazot ve 10  ton  fuel oil 2010 yılından 
2011 yılına devretmiştir. 

Banka mevcudu  ve  stoklar  dışında  çiftliğimizde  hayvancılık  şubesinde  hayvan  envanterinde  de 
değişiklikler olmuştur. Hayvan varlığındaki değişimler Çizelge 27’de verilmiştir. 

Küçükbaş  hayvan  varlığımız  yıl  içindeki  değişimlerin  ardından  2010  yılı  sonu  itibariyle  yine 
yılbaşındaki  sayısına  ulaşmıştır.  Toplam  145  küçükbaş  hayvan  varlığı  söz  konusudur.  Kurbanlık 
olarak satışı yapılan koyunların tahsilatı ise 2011 yılı başında yapılacaktır. 

Büyükbaş  hayvan  varlığı  ise  yıl  içinde  artış  göstermiş  ve  envanter  kıymet  artışı  söz  konusu 
olmuştur. Envanter değişimleri Çizelge 28’de verilmiştir. 

 

Çizelge 27. Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde Hayvan varlığı değişimleri 

01.01.2010 
MEVCUDU 
(Adet)  DOĞUM  ÖLÜM SATIŞ 

YEMEKHANEYE 
KESİM 

SÜRÜYE 
KATILIM 

31.12.2010 
MEVCUT 

BÜYÜKBAŞ 

ERKEK BUZAĞI  38  66  1  30 

DİŞİ BUZAĞI  37  73  2  43 

DİŞİ DANA  33  1  28 

ERKEK DANA  41  1  34  79 

DÜVE  60  2  92 

İNEK  149  21  164 

TOPLAM  358  139  5  57  436 

KÜÇÜKBAŞ 

ERKEK KUZU  23  54  7  0 

DİŞİ KUZU  14  31  1  0 

DİŞİ TOKLU  2  54 

ERKEK TOKLU  0        64*        10 

KOYUN  94     4     5     77 

KOÇ  12        5  2  3  4 

TOPLAM   145  85  5  76  7  3  145 

*)2010 yılı kurban bayramında satılan kurbanlıkların tahsilatı 2011 yılı başında yapılacaktır. 

Sağmal hayvan  sayısı  149’dan  164’e  yükselirken  erkek  dana  sayısı  79, düve mevcudu  ise  92’ye 
ulaşmıştır. 2010  yılı  içinde  toplam envanter artışının  tahmini değeri 354.500,00 TL’dir. 2011  yılı 
başında  karkas  dana  eti  satışı  planlanmıştır.  Ayrıca  damızlık  düve  ve  inek  satışı  da  söz  konusu 
olacaktır.  
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Çizelge 28. Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği hayvan envanter değişimi 

1.01.2009  31.12.2009  Artış 
Birim değer 

(TL) 
Artış değeri 

(TL) 

ERKEK BUZAĞI  38  30 ‐8 1500 ‐12.000,00 

DİŞİ BUZAĞI  37  43 6 2000 12.000,00 

DİŞİ DANA  33  28 ‐5 3000 ‐15.000,00 

ERKEK DANA  41  79 38 4000 152.000,00 

DÜVE  60  92 32 3750 120.000,00 

İNEK  149  164 15 6500 97.500,00 

354.500,00 

 

3.6. Üretim ve Gelir Getirici Faaliyetlere Yönelik 2011 Yılı Hedefleri  

2011 yılında Fakültemiz bölüm ve birimlerinin üretime aktif olarak katılımı sağlanarak gelir getirici 
faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Öğretim elemanlarının üretime katkı sağlayıp katkıları 
oranında  döner  sermayeden  pay  almaları  sağlanacaktır.  Ayrıca  2011  yılında  yapılan  yasal 
değişikliklerin neticesinde bireysel olarak döner sermaye dağıtımı olanaklı hale geldiğinden 2011 
yılında  bireysel  katkıya  göre  de  döner  sermaye  dağıtımı  planlanmaktadır.  Bölümlerimize  2011 
yılında bazı zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri için 2.500,00 TL avans verilecektir. 

Hedeflenen döner  sermaye bütçesi 2011 yılı  için 3.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Brüt gelirde 
2010 yılına göre hedeflenen artış bir önceki yılda olduğu gibi en az % 17 olarak hedeflenmiştir.  

Özellikle  çiftliğimizde  üretim  ve  pazarlama  olanaklarını  geliştirmeye  yönelik  yatırımlara  devam 
edilecektir.  2011  yılında  bir  adet  Fiat  Doblo  ve  bir  adet  Frigorifik  ISUZU  kamyon  alımı 
gerçekleştirilecektir. Bu sayede lojistik hizmetlerimiz geliştirilecek ve Fakülte bünyesinde araştırma 
alt yapısına önemli katkılar sağlanacaktır. 

Üretim  ve  pazarlama  faaliyetlerinin  2011  yılında  geliştirilmesi  özellikle  E.Ü.  Tıp  Fakültesi 
hastanesinin  süt  ürünleri,  zeytin,  tarhana,  et,  meyve  ve  sebze  ihtiyaçlarının  karşılanması 
sağlanacaktır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile protokol imzalanmıştır. Bu pazar önemli 
bir  gelir  kaynağını oluşturacaktır. Ayrıca E.Ü. Gıda Mühendisliğinin ekmek üretiminde  kullandığı 
unun  çiftliğimizde  üretilen  buğdaylardan  sağlanması  yoluna  gidilerek  de  bir  gelir  sağlanacaktır. 
İZBETON ve Balçova Belediyesi ile yapılan ticari anlaşmanın 2011 yılında da yenilenmesi ve yoğurt 
satışlarının artarak devam etmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca 2011 yılında çiftliğimizdeki  süt  işletmemizde kefir ve pastörize  süt üretimine geçilecektir. 
Gerekiyorsa  süt  işleme  tesisimizin  daha  modern  hale  getirilmesi  ve  yenilenmesi 
gerçekleştirilecektir.  

Büyükbaş  hayvancılığa  yapılan  yatırımlar  2011  yılında  da  devam  edecek,  besi  hayvancılığı 
geliştirilecektir.  Ayrıca  küçükbaş  hayvancılık  tesisimizin  tadilatları  gerçekleştirilecek  ve 
koyunculuktan da önemli gelir sağlanır duruma gelinecektir. 

Başlatılan  yumurta  tavukçuluğu  yatırımı  tamamlanacak,  serbest  besi  ile  yumurta  tavukçuluğu 
geliştirilecektir. 

2011 yılına girerken çiftlik bünyesindeki tüm araziler Fakültemize geçmiştir. Çiftlik içinde 1073 dekar, 
seyrek beldesinde 650 dekar olmak üzere  toplam 1723 dekar alanda buğday ekimi yapılmıştır. 160 
dekar yoncalık tesisi bulunmaktadır, 165 da fiğ ekimi gerçekleştirilmiştir. 213 dekar alan 1. Ürün dane 
mısır üretimine ayrılmıştır. Ayrıca  fiğ  sonrası 80 dekar alan ve ayrılan 219 alan  toplamı olarak 299 
dekar  alanda  sanayi  domatesi  üretimi  gerçekleştirilecektir.  Bu  üretim  ile  ilgili  olarak  özel  sektör 
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firması  ile  Rektörlük  onaylı  bir  protokol  imzalanarak  ürünlerin  satış  garantisi  ve  girdi  desteği  de 
sağlanmıştır. Bu protokol kapsamında yaklaşık 110 000 TL net gelir garanti edilmiştir.  

Meyve üretimimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla yeni meyve plantasyonları tesis edilecektir. 
Meyve plantasyonu için 25 dekar ayrılmıştır. Ayrıca 4 dekar alanda multi disipliner proje kapsamında 
çilek üretim tesisi oluşturulmuştur. Yaklaşık 500 m2 alanda kekik fidesi üretimi başlatılmıştır. 

Sebze üretimiz kışlık ve yazlık olarak artırılacak, organik üretimimize devam edilecektir. 2011 yılı 
için  54  dekar  alanda  kışlık  sebze  üretimine  başlanmıştır. Ayrıca  frenk  inciri,  böğürtlen  vb.  yeni 
ürünler  denenmeye  ve  uygulamaya  aktarılmaya  devam  edecektir.  2011  yılında  300‐350  dekar 
alanda pamuk ve 5 dekar alanda patates üretimi planlanmıştır.  

Fakültemiz  ürünlerine  yönelik  markalaşma,  reklam  ve  ambalajlama  konularında  çalışmalar 
yapılmakta  ve  tanıtım  broşürleri,  yeni  ambalajlar  ile  tanıtım  faaliyetleri  gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 

Kontrol  altına  alınmış  olan  döner  sermaye  harcamaları  stok  kontrol  sistemi  oluşturularak  daha 
sağlıklı takip edilerek tasarruf sağlanacaktır. 

Çiftlimizde  agro‐turizm  amaçlı  restoran  yatırımımız  2011  yılı  baharında  tamamlanacak,  çevre 
düzenlemesi ile birlikte Üniversite ve Fakülte personelimiz açısından İzmir’in gözde mekânlarından 
biri haline getirilecektir. 

Fakülte öğrencilerinin çiftliğimizde  staj yapma olanakları geliştirilecek her bölümden belli  sayıda 
öğrencinin Menemen ve Mordoğan işletmelerimizde staj yapması sağlanacaktır.  

Ayrıca bazı bilimsel  toplantıların menemen ve Mordoğan  çiftliklerimizde yapılmasına yönelik alt 
yapı çalışmalarına da 2011 yılında başlanması hedeflenmektedir. 

Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Komisyonu  tarafından  Çiftliğimizde  yürütülecek  multidisipliner 
projelere öncelik  verilecektir. Öğretim  elemanlarımız  çiftliğe  yönelmeleri  ve üretime daha  fazla 
katılmaları  sağlanacak  ve  döner  sermaye  gelirlerinden  de  katkıları  oranında  yararlanmalarına 
olanak yaratılacaktır.  
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4.SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 
Fakültemizde sosyal ve kültürel  faaliyetler öğrencilerimize, akademik ve  idari personelimize yönelik 
olarak Mordoğan  Sosyal Hizmet Çalışma Grubu,  Spor Etkinlikleri  çalışma Grubu,  Sosyal  ve Kültürel 
Etkinlikler  Çalışma  Grubu,  Haber  Bülteni  Yayın  Kurulu,  Yemekhaneler  ve  Kafeteryalar  Komisyonu, 
Fakültemiz  Tanıtım  Komisyonu,  Sosyal  Fon  Yürütme  Kurulu,  Hizmet  Konutları  Komisyonu  Eğitimi 
Destekleme  Komisyonu,  Tarım  Haftası  Komisyonu  ve  Bölüm  WEB  Sorumlularının  koordineli 
çalışmaları ile yürütülmektedir. 

Bu kapsamda 2010 yılında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

 

4.1.Spor Etkinlikleri ile İlgili Çalışmalar 

4.1.1.Öğrencilerimize  Yönelik  Fakülte  ve  Yüksek  Okullar  Arası  Spor 
Müsabakaları 

Öğrencilerimize  yönelik  Fakülte  ve  Yüksek  Okullar  arası  spor  müsabakalarına  Fakültemizden; 
basketbol birinci ligine bayanlarda 12, ikinci ligine erkeklerde 12, voleybol birinci ligine erkeklerde 12, 
bayanlarda 12,  futbol  İkinci  ligine 18, salon  futbolu  ligine 12, masa  tenisi erkekler müsabakasına 3, 
yüzme bayanlar müsabakalarına 8 sporcu öğrenci ile katılım sağlanmıştır. Toplam 8 branşta 89 sporcu 
ile öğrencilerimiz Fakültemizi temsil etmişlerdir. 

Fakülte  olarak  hedefimiz  öğrencilerimizin  boş  zamanlarında  sportif  faaliyetlere  olan  ilgilerinin 
arttırılması yönünde teşvik edilmeleri yönünde çalışmaların ivme kazanmasıdır. 

Fakültemiz  öğrencilerinin  Fakültemizi  temsilen  katılmış  oldukları  müsabakalarda  elde  ettikleri 
sonuçlarda; Fakülte ve Yüksek Okullar bayanlar basketbol birinci  liginde “İKİNCİ”, Fakülte ve Yüksek 
Okullar Erkekler voleybol birinci  liginde “İKİNCİ”, Fakülte ve Yüksek Okullar bayanlar voleybol birinci 
liginde “DÖRDÜNCÜ”, Fakülte ve Yüksek Okullar erkekler basketbol  ikinci  liginde “BİRİNCİ”, Fakülte 
ve  Yüksek Okullar  futbol müsabakaları  ikinci  liginde  “BİRİNCİ”,  Fakülte  ve  Yüksek Okullar bayanlar 
yüzme müsabakalarında “ÜÇÜNCÜ” olarak Fakültemizi onurlandırmışlardır. 

 

4.1.2.Personelimize Yönelik Fakülte Ve Yüksek Okullar Arası Spor Müsabakaları 

Öğrencilerimiz dışında, Fakültemiz personeli de Fakülte ve Yüksek Okullar futbol müsabakaları içinde 
18 kişilik bir ekiple katılım sağlamıştır. Ayrıca Fakültemiz 40 yaş altı tenis turnuvasına da iki sporcu ile 
katılmıştır. Fakültemiz sporcuları 40 yaş altı tenis turnuvasında “BİRİNCİ” ve “İKİNCİLİĞİ” elde ederek 
Fakültemizi onurlandırmışlardır. 

 

4.2.Sosyal  Kültürel  Etkinlikler  Çalışma  Grubu  (SKEÇ)  Tarafından  Yürütülen 
Faaliyetler 

Fakültemiz  öğrencilerinin  sosyal  ve  sanatsal  aktivitelerinin  arttırılması  amacına  yönelik  olarak 
yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle  tüm çalışmaların bir  takvime bağlanması arzu edilmiştir. 
Bu noktadan hareketle 2010‐2011 Faaliyet programı hazırlanmış,  tüm çalışmalar program dâhilinde 
takvime alınmış ve bütçelenmiştir. 

Fakültemizin  SKEÇ  (Sosyal  Kültürel  Çalışma  Grubu)’nun  2009‐2010  dönemi  “31.  Ege  Üniversitesi 
Kültür‐Sanat ve Spor Şenliği” programında aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  
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4.8.Eğitimi Destekleme Komisyonu Tarafından Yürütülen Faaliyetler 

Ekonomik  yetersizlik  nedeniyle  öğrencilerin  eğitiminin  aksamasına  duyarsız  kalamayan  ve  onlara 
destek olmayı insani bir görev bilen Fakültemiz öğretim elemanları, mezunlarımız, diğer yardımsever 
kişi ve kuruluşların katkılarıyla oluşan ve tamamen gönüllük esasına dayalı olarak 154 kişilik grubumuz 
2010‐2011 Eğitim ve Öğretim yılında ihtiyaç sahibi 70 öğrencimize 7 ay boyunca destek olacaktır. 

 

4.9.Tarım Haftası Komisyonu Tarafından Yürütülen Faaliyetler 

2010  yılı,  Türkiye’de  Tarım  Öğretiminin  164.  Yıldönümü  kutlama  töreni  etkinlikleri  çerçevesinde 
“Nasıl  Bir  Ziraat Mühendisi”  temalı  olarak  bir  panel  düzenlenmiştir.  Ziraat  Fakültesi  D  Blok  Feyzi 
Önder  Konferans  Salonunda  7  Ocak  2010  tarihinde  gerçekleştirilen  panele;  Prof.Dr.  Ediz  ULUSOY 
Başkanlığında, Z.M.O. İzmir Şube Başkanı Ziraat Mühendisi Ferdan ÇİFTÇİ, Ülker Çikolata Grup Başkanı 
Dr. İrfan DEMİRYOL, Tamtat Konserve Genel Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Kürşat YUVGUN, Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi Nilay ÖZALTACA konuşmacı olarak katılmışlardır. 

 

4.10.Bölüm WEB Sorumluları Tarafından Yürütülen Faaliyetler 

Fakültemize ait WEB sayfa  tasarımı yenilenme çalışmaları çerçevesinde, sayfamız daha hızlı erişime 
olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiş, menüler ilave edilerek tamamen yenilenmiştir. Bu bağlamda 
yapılan değişiklikler özetlenirse;  

 Yönetim ile ilgili güncel bilgiler, 

 Akademik takvim, 

 Mezuniyet töreni,  

 Haber bülteni, 

 Yemek listesi,  

 Ürün satışı,  

 Etkinlikler,  

 Fakültemiz tanıtım videosu, 

 Basında biz 

 İZKA PROJELERİ ve HAYATA ARTI PROJESİNE ilişkin güncel haberler  

gibi  bölümler  eklenerek  kullanıcıların  bu  konular  hakkında  bilgilere  daha  rahat  ulaşabilmesi 
hedeflenmiştir.   

Öğrencilerimizin  dersler,  sınav  tarihleri,  burs  olanakları,  staj  imkânları  gibi  konularda  bilgilere 
ulaşabilmesi  amacıyla  web  sayfamızda  bulunan  öğrencilere  yönelik  bölüm  düzenli  olarak 
güncellenmektedir.  

Mezun  olan  öğrencilerimize  iş  imkânı  yaratılması  amacıyla web  sayfamızda mezunlar  bölümü  adı 
altında Ziraat Fakültesi CV bankası oluşturulmuştur. 

Web  sayfasında  kullanıcıların  bölümlerle  ilgili  güncel  bilgilere  ulaşabilmesi  için  Fakültemizin  tüm 
bölümlerine yazı yazılmış ve bölüm web sayfalarını güncellemeleri istenmiştir.  

 

 

 



 

4.11.V

Kuruluşu
eden,  y
hocalarım
içerisind
planlı  ol
edecekti

 

Bu çerçe

 

Egeden

Fakültem
GİRAY, P
anıldı. Tö
önemine
Prof.Dr. 
hocalarım
Prof. Dr.
öğrencile

Resim 29

 

Geçmi

Tarımı “T
uzun sağ
yetiştird
Reşit SÖ
onurland
öğretim 
SÖNMEZ
yaş, gön
yüceliği d

 

Vefa Top

undan  bu  gü
ol  gösteren
mızı  hatırlam
e bir gelene
larak  hatırla
ir. 

evede 2010 y

n Yitirdiği

mize  yıllarca 
Prof. Dr. Fey
örende konu
e  değinerek 
Akın OLGUN
mızın  bilims
. LODOS, Pro
er katılmıştır

9.Egeden yit

şten Günü

Tanrı Sanatı
ğım yapılabil
iği  öğrencile
NMEZ, 9 Ara
dırmıştır.  To
üyelerimiz v
Z’in yaptığı t
üllerinde ça
duygularını b

lantıları 

üne  kadar  Fa
,  gerek  bili
mak,  gençle
ek haline ge
amak  ve  hat

yılı içerisinde

miz Dört 

emek  verm
yzi ÖNDER, Y
uşan EÜ Ziraa
bu  hocalar

N, Prof.Dr. C
sel  çalışmala
of. Dr. GİRAY
r. 

irdiğimiz dör

ümüze Re

” olarak nite
en ve hem d
eri,  yaptığı  b
alık 2010 tar
oplantımıza  h
ve öğrencile
oplantımız, h
lışma heyeca
bırakmıştır. 

akültemize  ö
msel  ve  ge
ere  anlatma
lmesi  için  ça
tırlatmak  ist

e gerçekleştir

Entomolo

miş  duayen  ö
Yrd. Doç. Dr
at Fakültesi Ö
ımızın  hiçbir
Cezmi ÖNCÜE
rını,  kişilikle
, Prof. Dr. Ö

rt entomoloğ

eşit SÖNM

eleyen, 4 yen
de yüksek sü
bilimsel  eser
ihinde Fakül
hocamızın  a
rimiz katılmı
hocamızın ya
anı, kalplerim

61 

önemli  katkı
erekse  kişilik
k  düşünces
alıştığımız ve
tediğimiz  to

rdiğimiz topl

oğa Saygı

öğretim  üye
. Ruşen ATA
Öğretim Üye
r  zaman  un
ER,  ’Prof. Dr
erini  ve  Türk
NDER ve Yrd

ğa saygı topl

MEZ  

ni koyun tür
üt verimi alın
rleri,  verdiği 
ltemizde düz
ailesi,  yetişti
ıştır. Kapanış
azdığı ve oku
mizde sıcacık

ıları  olan,  va
kleri  ile  Fak
i  ile  vefa  t
e Fakültemiz
plantılarımız

antılara ait k

eleri  Prof.Dr.
ALAY 22 Ekim
esi Prof. Dr. S
utulamayaca
r Esat PEHLİV
k  Tarımına  k
d. Doç. Dr. AT

antısı 

rü geliştiren,
nabilen türle
hayat  ders

zenlediğimiz 
rdiği  öğrenc
ş konuşması
uduğu şiirle 
k sevgisi ve ö

arlıkları  ile  ö
kültemizde  s
oplantıları  b
e emeği geç
z  2011  yılı  i

kısa bilgiler a

.  Niyazi  LOD
m 2010  tarih
Serdar TEZCA
ağını  ifade  e
VAN, ve Prof
katkılarını  an
TALAY’ın aile

 

 çalışmaları 
ri Türk köylü
leri  ile  duay
toplantımıza
ciler,  emekli 
nı değerli ho
son bulmuş 
özveri ile ülk

öğrencilerine
sembol  halin
başlatılmıştır
çen  tüm hoc
içerisinde  d

aşağıda verilm

DOS,  Prof.  D
hinde yapılan
AN anma tör
etmiştir.  Da
f.Dr. Ergun B
nlatmışlardır
eleri, meslek

sayesinde h
üsüne armağ
yen  hocamız
a konuk olar
  öğretim  üy
ocamız Prof
hepimizin gö

kemize hizme

e  öncülük 
ne  gelen 
r.  Zaman 
calarımızı 
e  devam 

miştir. 

Dr.  Hasan 
n  törenle 
renlerinin 
ha  sonra 
BOZKURT 
r.  Törene 
taşları ve 

hem daha 
ğan eden, 
z  Prof.Dr. 
rak bizleri 
yelerimiz, 
.Dr. Reşit 
özlerinde 
et aşkının 



 

Resim 30

 

4.12.S

Fakültem
İzmir'i ta
Dr. Beno

Nisan  ay
Borsası ü

 

4.13.Ö

Öğretme
kutlandı
açılış  ko
Ertuğrul 
verdiği  k
Sergisi” 

 

0.Geçmişten

Söyleşiler

mizde  farklı 
anıtan  ''İzmir
o KURYEL'in '

yında  Fakült
üyelerine Fak

Öğretme

enler Günü 2
. Fakültemiz
nuşmalarını 
SABAH ve P
konserin  ard
nin açılışı ya

 günümüze R

r ve Konf

konuları ele
r Üzerine Sö
'Bilim Felsef

temiz  İzmir  T
kültemiz tan

nler Gün

24 Kasım 20
 ve Ege Üniv
Dekanımız 

Prof. Dr. Ayd
dından  Ege 
pıldı. Etkinliğ

 

Reşit SÖNME

feranslar

  alan  söyleş
öyleşiler''i, ar
fesi'' konulu s

Ticaret  Bors
ıtılarak, bölg

nü Kutlam

010  tarihinde
versitesi San
Prof. Dr.  F.
dın BIÇAKÇI y
Üniversitesi
ğe öğretim e

62 

EZ toplantısı

r 

şilerin düzen
rdından May
söyleşisi ile d

sası'nın  Topl
gemize altern

ması 

e Fakültemiz
nat Topluluğu
Akın OLGUN
yaptılar. Ege
i  Sanat  Plat
lemanları ve

nlenmesi Nis
yıs ayında M
devam etmiş

antısına  ev 
natif ürün ola

z Prof. Dr. Fe
u Platformu 
N,  E.Ü. Diş H
e Üniversites
formu  taraf
e öğrenciler k

an  ayında  S
ühendislik F
ştir.  

sahipliği  yap
arak ''Altın Ç

eyzi Önder K
tarafından d
Hekimliği  Fak
si Akademisy
ından  hazırl
katıldılar. 

Sancar MARU
Fakültesi Dek

pmıştır.  İzmi
Çilek'' tanıtılm

Konferans Sa
düzenlenen e
kültesinden 
yenler Orkes
lanan  “Karm

 

UFLU'nun 
kanı Prof. 

ir  Ticaret 
mıştır.  

alonunda 
etkinlikte 
Prof. Dr. 
strası’ nın 
ma  Resim 



 

5.ALT

5.1.Fa

1979 yıl
kullanım
kayıpları

Fakültem
Kutsi TU
olacak şe
kaplanm
gidilmiş 

Yine bu 
dokunun

Resim 31

 

Resim 32

T YAPIYA

akültemiz

ında yapılmı
ma  bağlı  ola
ının oluşmas

miz  orta  alan
URHAN’ın gir
ekilde hiçbir

ması  tamamla
yaklaşık 150

çalışmalar ç
n güçlendirilm

1.Yenilenen 

2.Orta Alanın

A AİT FA

zin B‐C‐D

ış zaman  içe
arak  yer  ye
sına neden o

nının  yenilen
işimleri ve F
 bedel ödem
anmıştır. Bu
0 m2 alan çim

çerçevesinde
mesine çalışm

orta alanın e

n yenilenmed

AALİYETL

D Blokları

erisinde gere
r  çatlaklar, 
lmuştur. 

nmesi  çalışm
FAMERİT  firm
meden 5.500 
çalışmalar  s

m ile kaplana

 1000’den  fa
mıştır. 

eski hali 

den sonraki 

63 

LER 

ı Orta Ala

ek zeminde m
kırıklar,  ze

maları  çerçev
ması sahibi S
m2 zemin ka
sırasında ort
arak yeşil ala

azla ağaç ve

hali 

anı Düze

meydana ge
eminde  kod 

vesinde;  em
Sn. Nezir AKT
aplama malz
ta  alanda,  y
anların arttırı

e çalı  formu 

nlenmes

len oynamal
farkları,  lo

mekli  hocalar
TAŞ’ın katkıl
zemesi temin
eşil  alanın  a
ılmasına çalış

bitki yapılan

si 

lar ve gerek
okal  beton 

rımızdan  Sn.
arıyla tamam
n edilerek or
arttırılması  y
şılmıştır. 

n alana dikile

se yoğun 
parçaları 

.  Prof.Dr. 
men hibe 
rta alanın 
yoluna da 

erek yeşil 

 

 



 

5.2.Ta

Fakültem
çatı kayn

 

Resim 33

 

5.3. E

Fakültem
engelli  p
yüklenic

5.4. Zo

Fakültem
tamame

5.5. Ta

Fakültem
kullanım

arım Mak

miz, Tarım M
naklı yaşanan

3.Tarım Mak

ngelli Pla

miz  D  Bloğu
platformuna
i firma tarafı

ootekni B

miz,  Zootekn
en yenilenmiş

arla Bitki

miz  Tarla  Bit
ma açılmıştır. 

kineleri B

Makineleri Bö
n olumsuzluk

kineleri Bölüm

atformu  

nda  engelli 
a  ait  tüm  y
ından kurulm

Bölümü H

ni  Bölümün 
ştir. Yenilene

ileri Bölü

tkileri  Bölüm

Bölümü E

ölümü Ek Bi
klar giderilm

mü çatısının 

öğrencilerim
yazışma  işlem
ması beklenm

Hidrofor

tesislerinde
en su deposu

ümü Soğu

müne  ait  ola

64 

Ek Binasın

nasının Çatı
iştir. 

yenilenmesi

mizin  daha  r
mleri  2010 
mektedir. 

u ve Su D

e  bulunan  s
u ve hidrofor

uk Hava D

an  soğuk  ha

nın Çatıs

sı 2010 yılı  i

i 

rahat  üst  ka
yılı  içerisind

Deposu

u  deposu  v
ru yine aynı y

Deposu

ava  deposu 

ının Yeni

içerisinde  ta

ata  ulaşmala
de  tamamla

e  hidroforu 
yıl içerisinde 

yenilenerek

ilenmesi 

amamen yen

arını  sağlaya
anmış  onayı

  2010  yılı  i
 kullanıma a

k  2010  yılı  i

nilenerek; 

 

 

acak  olan 
  alınmış, 

çerisinde 
çılmıştır. 

çerisinde 



 

5.6. B

Fakültem
sistemde
kayıpları

 

Resim 34

 

5.7.Bl

Fakültem
bloklarım
tüketimi
ışıklandı

 

5.8.Bl

Fakültem
bloklarım
görüntü 
ile geniş

 

5.9.B 

Fakültem
içerisind

 

 

 

 

 

 

lok Giriş 

miz A, B ve C
e  dizayn  edi
ının önüne g

4.B Blok giriş

okların Iş

mizin güvenl
mızın  üstüne
i  olan  proje
rılması sağla

oklara Ka

mizin güvenl
mıza  güvenli
kaliteli başla
letilmeye uy

Bloğun B

miz  yenileme
e B Bloğumu

Kapıların

C bloklarının a
ilmiştir. Bu  ç
eçilmesine ç

ş kapısının ye

şıklandır

iği konusund
e  yüksek  ay
ktörler  yerle
narak güven

amera Si

iği konusund
ik  kamerala
angıçta 8 ka
ygun olan sist

Boyanma

e  çalışmaları
uz boyanarak

nın Yenile

ana giriş kap
çalışma  kaps
çalışılmıştır.

enilenen hali

ılması 

da planlanan
ydınlatma  ka
eştirilmiştir. 
nliği arttırılm

steminin

da planlanan
rı  sisteminin
mera ile güv
tem yılın son

ası 

ı  çerçevesind
k daha yeni b

65 

enmesi

pıları da 2010
samında  yen

i 

n çalışmalar 
apasitesine 
Böylece  ort
ıştır. 

n Kurulm

n çalışmalar 
n  kurulması 
venlik görünt
n günlerinde 

de  rektörlüğ
bir görünüm 

0 yılı içerisin
nilenen  kapı

kapsamında
sahip,  uzun
ta  alanımızı,

ası 

kapsamında
için  tüm  iş

tülerinin kay
kurulmuştu

ğümüzün de 
kazandırılm

de yenilener
larla  yüksek 

 2010 yılı  iç
n  ömürlü  ve
,  bloklarımız

2010 yılı  içe
şlemler  tam
ydedilebilece
r. 

desteği  ile 
ıştır. 

rek fotoselli 
k  oranda  ısı 

erisinde A, B
e  daha  düşü
zın  ön  ve  ar

erisinde, A, 
mamlanmıştır
eği 16 kamer

2010  yılı  so

olan yeni 
ve  enerji 

 

B, C ve D 
ük  enerji 
rkalarının 

B, C ve D 
r.  Yüksek 
ra sistemi 

on haftası 



 

Resim 35

 

5.10. T

Taşıtlar 
yaptıklar
kontrol 
azaltılma

 

5.11. 
Bilgisa

Fakültem
envante
uygulanm
hazırlana

 

5. B Bloğun b

Taşıtlar A

Amirliği  için
rı  kilometre,
edilerek  en 
ası hedeflenm

Katma B
ayar Prog

mize  katma 
rin  tutulma
ması  açısınd
arak kullanım

boyanması 

Amirliğin

n  özel  olara
,  aldıkları  ya
verimli  şek
mektedir. 

ütçeden 
gramı 

bütçeden  a
sı,  stokların
dan  önemli 
ma açılmıştır

 

e Bilgisa

ak  hazırlana
kıt,  kullanılm
ilde  kullanılm

Alınan M

alınan  ve  B
n  takibi  ve 
olduğunu  d
. 

66 

yar Prog

an  bilgisaya
ma  sıklıkları,
ması  sağlanm

Malzeme

Bölümlerime,
bölümlere 

düşündüğüm

gramı Kur

r  programı 
  tamir bakım
mıştır.  Bu  y

e, Döküm

,  idari  birim
dağıtılan  m

müz  bilgisaya

rulması 

ile  taşıtları
m  ve onarım
olla  bakım  o

 ve Stokl

mlere  dağıtıl
malzemelerde
ar  programı 

mızın  günlü
mları periyod
onarım mas

ları Takip

lan  malzem
e  eşitlik  pr
2010  yılı  i

 

ük  olarak 
dik olarak 
raflarının 

p Eden 

elere  ait 
ensibinin 
çerisinde 



67 
 

KAYNAK 
 

Ege  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi  “2010  yılı  Faaliyet  Raporu”  nun  hazırlanmasında 
yararlanılan dokümanlar: 

 

 Fakültemiz  tarafından  hazırlanan  ve  Bölümlerimize  dağıtılan  2010  yılı  Bölüm  bilgi 
formları bilgisayar çıktıları, 

 Fakültemizde  mevcut  çeşitli  kurullar,  komisyonlar,  birimler  ve  çalışma  gruplarının 
raporları, Bilimsel Araştırma Projeleri, Dış  İlişkiler ve Disiplin  İşleri  Şefliği  tarafından 
verilen raporlar, 

 Öğrenci İşleri Şefliği raporları,  

 Ege  Üniversitesi  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı,  Spor  Hizmetleri  Şube 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2009‐2010 yılı Spor Müsabakaları Faaliyet Raporu, 

 E.Ü. Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı kayıtları, 

 31.12.2010  tarihi  itibarıyla Personel  İşleri  Şefliği  tarafından verilen personel bilgileri 
kullanılmıştır. 
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EK‐1 

Fakültemizde Yüksek Lisans ve Doktoraya Tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapan ve son 
uzatma  hakları  dahil  görev  süreleri  dolmak  üzere  olan Araştırma Görevlilerimizin Daimi  Araştırma 
Görevlisi kadrolarına atanmaları  ile  ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzda kabul edilen kriterler aşağıda 
belirtilmiştir. 

 

a. Süresi geçerli olan ALES’ten 70 ve ÜDS veya KPDS’den (ingilizce3i Fransızca, Almanca) en az 
65 not almış olmasına 

b. Uluslar arası hakemli bir dergide yayınlanan veya yayınlanması kabul edilen bir çalışmada yer 
almış olmasına 

c. Bölümde yürütülen veya tamamlanmış olan araştırma projelerinde yer almış olmasına 
d. Adayın herhangi bir disiplin cezası almamış olmasına 
e. Bölümün  çalışmalarına  uyumu  ve  bilgi  düzeyinin  “Ana  Bilim  Dalı”  ve  “Bölüm  Akademik 

Kurulu”’ nun kararı ile daimi kadroya atanmasının uygun görülmüş olmasına 
f. Başvuruların 6 aylık dönemler halinde yılda iki kez yapılmasına 
g. Her bölümden 6 aylık dönemlerde 1 aday önerilmesine 
h. Başvuran  adaylar,  asgari  koşulları  sağlamak  kaydı  ile  AES  notunun  %60’ı  ÜDS  veya  KDPS 

notunun %40’ının toplamı alınarak yapılan hesaplama ile sıralanmasına 
i. Puanlamalar  eşit  olduğunda  adayın  diğer  bilimsel  aktiviteleri  göz  önüne  alınmasına  karar 

verilmiştir.  
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EK‐2 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BİLİMSEL DESTEK PROGRAMI 

 

Adı: E.Ü. Ziraat Fakültesi Bilimsel Toplantı Katılımı, Organizasyonu ve Yayın Destekleme İlkeleri 

 

Amaç 

1. Bu  ilkelerin amacı; E.Ü. Ziraat Fakültesinde kadrolu çalışan öğretim elemanlarının yapılan bilimsel 
çalışmalarının uluslararası düzeyde yayınlanmasını,  tanınmasını ve bu bilim  insanlarının yurtdışı 
bilimsel  etkinliklere  (kongre,  sempozyum,  konferans,  vb)  katılımını,  organizasyonunu  (Ziraat 
Fakültesinde) destekleme yöntem ve esaslarını tespit etmektir. 

 

Kapsam 

2.  Bu  ilkeler,  E.Ü.  Ziraat  Fakültesi  tarafından  yaratılan  kaynaklar  ile  E.Ü.  Ziraat  Fakültesine  bağlı 
akademik birimlerde kadrolu çalışan öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılımlarının ve 
yayınlarının desteklenmesine ilişkin esasları kapsar. 

 

Destek Miktarı 

3. Bu ilkeler kapsamında sağlanacak destek miktarları her yıl Ocak ayında ilgili komisyonun önerisi ile 
E.Ü. Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

 

Komisyon 

4. Bilimsel Toplantı Katılım ve Yayın Destekleri Değerlendirme Komisyonu, Dekan başkanlığında Ziraat 
Fakültesi  öğretim  üyeleri  arasından  görevlendirilen  toplam  beş  kişiden  oluşur.  Bu  komisyonun 
görev  süresi 2  yıldır. Değerlendirme  komisyonunun  sekretaryasını Personel  İşleri  Şefliği bürosu 
yürütecektir. 

 

5. Yurtdışı Uluslararası Toplantı Katılım Destekleri için 

5.1. Başvuru Koşulları 

5.1.1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde kadrolu çalışan öğretim elemanları başvurabilir. 

5.1.2.  Başvurular  yılda  dört  kez  (Ocak, Nisan,  Temmuz,  Ekim),  Personel  İşleri  Şefliği  bürosuna 
yapılır. 

5.1.3. Başvuru  sahibinin uluslar arası bilimsel  toplantılarda  sunulmak üzere bildirisi  (sözlü  veya 
poster)   kabul edilmiş olmalıdır. Bu program kapsamında her öğretim elemanı yılda en 
fazla bir kez desteklenir. 

5.1.4. Her bir bildiri için sadece sunumu yapacak kişiye destek verilir. 

5.2. Gerekli Belgeler 

5.2.1. Başvuru formu (EK‐I) 
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5.2.2. Kabul belgesi, bildiri özeti, toplantıya katılımını gösteren belge 

6. Yayın Desteklemeleri için 

6.1. Başvuru Koşulları  

6.1.1.  Ege  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesinde  kadrolu  çalışan  öğretim  elemanları  başvurabilir  ve 
başvurularda yayın adresi olarak EÜZF gösterilmelidir. 

6.1.2. Başvurular yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim), Personel İşleri Şefliği bürosuna yapılır. 

6.1.3. Bu program kapsamında destek sorumlu yazara verilir.   

6.1.4.  Yayının,  Tübitak  tarafından  SCI‐Expanded  ve  SSCI  kapsamında  sınıflandırmaya  alınan 
dergilerde yapılmış olması gerekir. 

6.2. Gerekli Belgeler 

6.2.1. Başvuru formu (EK‐I), 

6.2.2. Yayınlanmış olan makalenin fotokopisi, 

6.2.3.  Makalenin  yayınlandığı  derginin  TÜBİTAK  tarafından  hangi  sınıfta  değerlendirildiğini 
gösteren belge. 

7. Uluslararası Toplantı Organizasyon Desteği 

EÜZF’nin  düzenleyiciler  arasında  olduğu  ve  Türkiye’de  gerçekleştirilecek  olan  uluslar  arası  bir 
toplantının organizasyon işlemleri için toplantı başına bir kez bu amaçla yurt dışı seyahat desteği 
verilir. 

7.1. Başvuru Koşulları 

7.1.1. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde kadrolu çalışan öğretim elemanları başvurabilir. 

7.1.2. Başvurular yılda 4 kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim), Personel İşleri Şefliği bürosuna yapılır. 

7.1.3.Toplantının kesinleşmiş olması gereklidir. 

7.2. Gerekli Belgeler 

7.2.1. Başvuru formu (EK‐I) ve toplantının detaylı açıklandığı başvuru dilekçesi, 

7.2.2. Destek verilecek kişinin organizasyon komitesinden alacağı davetiye, 

Yürürlük 

8.  Bu  ilkeler,  EÜZF  Yönetim  Kurulu  tarafından  kabul  edildiği  tarihten  itibaren  yürürlüğe  girer,  bu 
kapsamda verilecek destekler 1 Şubat 2011 tarihinden sonra başlar. 

Yürütme 

9. Bu ilkelerin hükümlerini EÜZF Dekanı yürütür. 
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Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

YAYIN/TOPLANTI KATILIM DESTEKLEME BAŞVURU FORMU 

A. BAŞVURU YAPANIN BİLGİLERİ 

 

Unvan, Adı ‐ Soyadı 

 

…………………………………………………………………………………….... 

Birimi  …………………………………………………………………………………….... 

Bölümü / Anabilim Dalı  …………………………………………………………………………………….... 

E‐posta adresi  …………………………………………………………………………………….... 

Telefon No  …………………………………………………………………………………….... 

TC Kimlik No  …………………………………………………………………………………….... 

B. YAYIN BİLGİSİ 

 

Dergi adı 

 

…………………………………………………………………………………….... 

Dergi ISSN  …………………………………………………………………………………….... 

Dergi Türü  …………………………………………………………………………………….... 

Dergi Grubu  …………………………………………………………………………………….... 

Yayın Başlığı  …………………………………………………………………………………….... 

Yayın Yılı  …………………………………………………………………………………….... 

Cilt  …………………………………………………………………………………….... 

Sayı  …………………………………………………………………………………….... 

Ek  …………………………………………………………………………………….... 

Sayfa  …………………………………………………………………………………….... 

Yazar Sayısı  …………………………………………………………………………………….... 

EÜZF’li Yazar Sayısı  …………………………………………………………………………………….... 

Yayın Türü  …………………………………………………………………………………….... 

Teşekkür Edilen Kuruluş  …………………………………………………………………………………….... 

C. TOPLANTI BİLGİLERİ  

 

Toplantı Adı 

 

…………………………………………………………………………………….... 

Katılım Şekli (Sözlü / Poster)  …………………………………………………………………………………….... 
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Bildirinin Başlığı  …………………………………………………………………………………….... 

Yazar(lar)ı  …………………………………………………………………………………….... 

Sunacak Yazarın Adı‐Soyadı  …………………………………………………………………………………….... 

Varsa Etkinliğe Katılacak Diğer 
Yazarlar  

 

…………………………………………………………………………………….... 

Düzenlendiği Şehir/Ülke  …………………………………………………………………………………….... 

Başlangıç Tarihi  ….... / ….... /20…...  Bitiş Tarihi  ….... / ….... /20…... 

Düzenleyen Kuruluş(lar)  …………………………………………………………………………………….... 

Web Adresi  www………………………………………………………………………………… 

Destekleyen Diğer Kuruluşlar  …………………………………………………………………………………….... 

D. TOPLANTI ORGANİZASYONU BİLGİLERİ  

 

Toplantı Adı 

 

…………………………………………………………………………………….... 

Toplantı Tarihi  …………………………………………………………………………………….... 

Web Adresi  www………………………………………………………………………………… 

   

E. BAŞVURU BİLGİLERİ 

 

Teşvik Türü 

 

…………………………………………………………………………………….... 

Başvuru Tarihi  …………………………………………………………………………………….... 

Banka Adı ve Şubesi  …………………………………………………………………………………….... 

Hesap (IBAN) No  …………………………………………………………………………………….... 

Kabul Tarihi *  …………………………………………………………………………………….... 

Ödeme Emri Tarihi *  …………………………………………………………………………………….... 

Ödeme Miktarı *  …………………………………………………………………………………….... 

*  : Kurum tarafından doldurulacaktır. 

“Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilimsel Destek Programı” kapsamında desteklenmem için gereğini 
bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla,  

 

Tarih: ... /... /…  İmza :  
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EK‐3 

EGE  ÜNİVERSİTESİ  ZİRAAT  FAKÜLTESİ  SOSYAL  FON  YÖNERGESİ 

AMAÇ 

Madde 1. Ege Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi çalışanlarının sosyal yönden dayanışmasını sağlamak amacıyla Ziraat 
Fakültesi Sosyal Fonu oluşturulmuştur. 

KURULUŞ 

Madde  2.  Fon  aşağıda  belirtilen  kapsam  ve  amaçlar  uyarınca  Ziraat  Fakültesi  Dekanlığı’na        bağlı  olarak 
kurulmuştur. 

KAPSAM  

Madde 3.  Bu   Fon,   Fakülte  Öğretim  Üyeleri,  Öğretim  Yardımcıları,  Memurları  ve diğer çalışanlarının mutlu 
ve kederli günlerinde, emekli personelimizin ise kederli gününde uygulanacak hizmetleri kapsar. 

YÖNETİM ve İŞLEYİŞ 

Madde 4. Fon Yürütme Kurulu, Dekan’ın Başkanlığında Fakülte Sekreteri ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından 
Fakülte Öğretim Üyeleri  arasında  seçilen  3  (Profesör  1, Doçent  1,  Yardımcı Doçent  1), Öğretim  Yardımcıları 
arasından  seçilen  1  (Araştırma  Görevlisi),  Memur  ve  diğer  çalışanlar  arasından  seçilen  1  Üyeden  oluşur. 
Yürütme  Kurulunun  görev  süresi  1  yıldır.  Dekan  Başkanlık  görevini  uygun  göreceği  bir  Dekan  Yardımcısına 
bırakabilir. 

Madde 5. Fon’un İşleyişi ve Yürütülmesi Madde 3’de belirtilen hususlar çerçevesinde ve Madde 12’de belirtilen 
ilkelere göre Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

FON’UN  GELİRLERİ 

Madde 6.  Sosyal Fon’un Gelirleri : 

a) Her  bütçe  yılı başında  Fakülte  Personeli  arasında  yapılacak  yazılı  anket  sonucu  belirlenecek miktarlarda 
maaşlardan yapılacak kesintiler, 

b) Fakülte Personelinin ve Fakülte dışı kurum ve kuruluşların Fon’a yapacağı her türlü bağış ve yardımlardan 
oluşur. 

Madde 7. Fon’un gelirleri, T. Garanti Bankası Ege Üniversitesi Kampus Şubesi’nde doğrudan Fon adına açılacak 
bir hesapta toplanır. 

Madde 8. Fon’la  ilgili hesaptan her  türlü para çekme ve yatırma  işlemleri Yürütme Kurulu’nun kendi  içinden 
görevlendireceği iki üye tarafından yapılır.(Daimi üye olması sıfatıyla Fakülte Sekreteri ilk üyedir.) 

FON’UN  HARCAMALARI 

Madde 9. Fon’un harcamaları; 

a)  Fakülte  personelinin mutlu  ve  kederli  günlerinde;  Çelenk,  Kuru  Çiçek,  Altın Hediyesi  ve  gerektiğinde 
nakdi yardım vb., Madde 12’de belirtilen ilkelere uygun olarak yapılır. 

b)Fakülte emekli personelinin kederli gününde çelenk harcamalarını da kapsar. 

Madde 10. Yürütme Kurulu tarafından hizmetlerin yapılması sırasında alınan kararların, yapılan harcamaların, 
bunlarla ilgili her türlü belge ve dokümanların muhafazası için gerekli yasal koşullar yerine getirilir. 

DENETİM 

Madde 11. Her bütçe yılının sonunda Fon Yürütme Kurulu, yıllık faaliyetleriyle ilgili Faaliyet Raporunu, gelir ve 
giderleriyle  ilgili Gelir/Gider Raporunu  ve her  türlü belgelerini  Fakülte  Fon Hesaplarını Denetleme Kurulu’na 
sunar. Bu Kurulun hazırladığı rapor Fakülte Yönetim Kurulu tarafından  incelenerek Yürütme Kurulu aklanır. Bir 
yıllık faaliyet, Fon’a katılan Fakülte personeline yazıyla duyurulur. 

FON  HİZMET  İLKELERİ 

Madde  12.  Sosyal  Fon’a  katılan  Fakültemiz  personelinin  mutlu  ve  kederli  günlerinde,  Fakültemiz  emekli 
personelinin kederli gününde: 
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a) Akademik personelin unvan yükselmeleri halinde “Çiçek”, 

b) 657’ ye tabii personelin unvan yükselmesi ve olumlu sicile bağlı kademe ilerlemesi alması halinde “Çiçek”, 

c) Personelimizin evlenmesi halinde “Tam Altın ve Çelenk”, 

d) Personelimizin çocuğunun olması halinde “Yarım Altın ve Ağaç Dikim Kartı (TEMA, TEV vb.)” 

e) Personelimizin çocuklarının evlenmesi halinde “Yarım  Altın”, 

f) Personelimizin çocuklarının sünnet olması halinde “Yarım Altın”, 

g) Personelimizin, eşinin, çocuklarının, anne ve babasının vefatı halinde “Çelenk (TEMA, TEV vb.)”, 

h) Personelimizin emekliye ayrılması halinde “Tam Altın ve Sertifika ”, 

i) Yardıma muhtaç durumdaki personelin kendisinin, eşinin ve çocuklarının doğal afetlerden zarar görmeleri 
halinde “Bir Tam Altın Değerinde Nakti” yardımda bulunulması,  

j) Yardıma muhtaç  durumdaki  personelin  görev  sırasında  vefatı  halinde  1.derece  yakınlarına  (Eşi  ve/veya 
Çocukları) “Üç Tam Altın Değerinde Nakti” yardımda bulunulması, 

k) Fakültemiz emekli personelinin kederli gününde Çelenk, şeklinde uygulanır. 

FON  ÜYELİK  İLKELERİ 

Madde  13.  Ege  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi  personeli  olma  sıfatına  sahip  olan  kişilerin,  dilekçe  ile  fona 
başvurmaları  halinde  Fon  Yürütme  Kurulunun  onayıyla  E.Ü.Ziraat  Fakültesi  Sosyal  Fon  Üyeliğine  katılımları 
sağlanmış olur ve başvuruyu takip eden aybaşından itibaren fon aidat kesintileri yapılır. 

Madde  14. Her  ne  sebeple  olursa  olsun  Ege Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi  personeli  sıfatı  sona  eren  kişilerin 
E.Ü.Ziraat Fakültesi Sosyal Fon Üyelikleri de sona erer. Fon üyeliği sona eren kişiler tekrar fon üyeliğine alınmaz. 

Madde  15.  Kendi  istekleriyle  E.Ü.Ziraat  Fakültesi  Sosyal  Fon’undan  ayrılmak  isteyen  üyelerin  dilekçe  ile 
başvurmaları halinde Fon Yürütme Kurulunun onayıyla üyelikleri sona erer. Sosyal Fon Üyeliği sona eren kişiler 
önceki aylara ait herhangi bir talepte bulunamazlar.  

Madde 16.   E.Ü.Ziraat Fakültesi Sosyal Fon Üyeleri ve üyelikleri sona eren kişiler bildirimlerini 6 ay  içerisinde 
yapmak koşuluyla Fon hizmet ilkelerinden yararlanabilirler 

Madde   17. Fakültemizde görev yaparak emekliye ayrılan,  fakültemizden ayrılarak başka kurumlarda meslek 
hayatlarına  devam  ettikleri  dönemde  yada  emekliye  ayrıldıklarında    vefat  eden  personelimizin  kederli 
günlerinin Dekanlığımıza haber verilmesi halinde Türk Eğitim Vakfın’ dan çelenk gönderilir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 18. Bu Yönerge, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten sonra yürürlüğe girer.  

Madde 19. Bu Yönergeyi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür. 
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EK‐4 

 

E.Ü.ZİRAAT FAKÜLTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) 

İLKE KARARLARI 

 

1.  Bilimsel Araştırma Projeleri “E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Hakkında Yönerge” ve E.Ü. Ziraat 
Fakültesi  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Alt  Komisyonu’nun  aldığı  ilke  kararlarıyla  uygun 
olmalıdır.  

2.  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  ülkemiz  ve  bölgemiz  öncelikli  araştırma  konuları  ve  çözüm 
bekleyen sorunlar doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

3.  Fakültemiz dışındaki kamu kurumlarında çalışan ayrıca diğer üniversiteler adına Fakültemizde 
Doktora  ve  Yüksek  Lisans  eğitimi  gören  araştırmacılara  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  için 
Fakültemize ayrılan ödenekten pay verilmez. 

4.  Her  yıl  1.  Dönem  Proje  Teklifleri  en  geç  1  Ocak,  2.  Dönem  Proje  Teklifleri  ise  1Haziran 
tarihine kadar E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na gönderilmelidir. 

5.   Bilimsel  Araştırma  Projeleri  önerileri  Bölümlerden  geldikten  sonra  diğer  üniversitelerden 
belirlenen hakemlere gönderilir ve gelen sonuca göre değerlendirilir. 

6.  2010 yılından  itibaren, Bölümlere 1. Dönem  için  tahsis edilen ödenek kullanılmaz  ise kalan 
miktar  o  bölümün  payı  olarak  daha  sonraki  dönemlere  aktarılır  .Her  dönem  bu  işlem 
tekrarlanır. 

7.  Her bölüm yılda sadece 1 kez Alt yapı projesi  sunabilir ve bölümlerin alt yapısını iyileştirmek 
için sunulan projeler Alt yapı formunda değil araştırma projesi olarak sunulmalıdır. 2010 yılı 
için  Alt  Yapı  Projeleri  desteği    25,000.‐TL’yi  geçemez.  Bu miktarın  bölümlere  dağıtımında 
aciliyet (öncelik) durumu dikkate alınır. 

8.  Dekanlığa  gelen  toplan  katkı  payından  öncelikle multidisipliner      projelere  destek  vermek 
amacıyla bir pay ayrıldıktan sonra kalan pay Bölümlere dağıtılır. 

9.  Multidisipliner   proje önerilerinde bütçe, bölüm payından değil Dekanlık  tarfından bu amaç 
için  ayrılan paydan sağlanır. 

10.  Bir kişi en fazla iki projede yönetici olabilir.(Tez projeleri hariç) 

11.  Yüksek Lisans ve Doktora projelerine ek ödenek verilemez. 

12.  Bilimsel Araştırma Projeleri önerilerinde Kırtasiye, Fotokopi ve Baskı Cilt Giderleri için ayrılan 
ödenek toplam ödeneğin %20’sini ve Makine Teçhizat ve Laboratuar Cihazı Alımı  için ayrılan 
ödenek toplam ödeneğin %40’ını geçmemelidir. 

13.  Daha  önce  yürütücü  veya  Araştırıcı  olarak  tamamlamış  olduğu  Bilimsel  Araştırma 
Projelerinden  yayın  yapan  araştırıcılara  yeni  projelerin  desteklenmesinde  öncelik 
verilecektir. 
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EK‐5 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU KONUTLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

AMAÇ :  

Madde  1  :  Bu  Yönerge’nin  amacı  Ziraat  Fakültesinin  Kampüs, Menemen  Araştırma,  uygulama  ve 
Üretim  Çiftliği  Konutlarının,  Mordoğan  Deneme  Araştırma  ve  Uygulama  İstasyonu  konutlarının 
Fakülte personeline  tahsis  şekli, oturma  süresi,  tahliye, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usul, 
esas ve koşullar ile uygulamaya ilişkin diğer konuları düzenlemektir. 

KAPSAM : 

Madde 2 : Bu yönerge Ziraat Fakültesi Dekanlığı’na bağlı Kamu Konutlarını kapsar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

KONUTLARIN SAYISI VE TAHSİSE GÖRE AYIRIMLARI 

 

Madde 3 : Ziraat Fakültesi’ne ait kamu konutlarının büyüklükleri ve sayıları Ek 1’de sunulmuştur.  

Madde 4 : Ziraat Fakültesi’ndeki konutlar tahsis şekli ve esasına göre iki gruba ayrılmaktadır ; 

a) Sıra Tahsisli Konutlar : Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 9. maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile 
ilgili  Yönetmeliğe  ekli  (4)  Sayılı  Cetvelde  gösterilen  puanlama  dikkate  alınarak  dağıtılan 
konutlardır. 

b) Hizmet  Tahsisli Konutlar  :  Ziraat  Fakültesinde  görevi nedeniyle mesai  saatleri dışında  Fakültede 
bulunması zorunlu olan kaloriferci, hayvan bakıcısı ve güvenlik vb. personele verilen konutlardır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

KONUTLARIN TAHSİS USUL VE ESASLARI 

 

KONUT TAHSİS KOMİSYONU’NUN TANIMI :   

Madde    5  :  Konut  Komisyonu  1  Başkan  ve  3  asil  üyeden  oluşur.  Komisyon  konutların  tahsis  ve 
dağıtımında görev yapar. 

KONUT KOMİSYONU’NUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI :   

Madde 6 : Komisyon üye çoğunluğu ile toplanır. Komisyon konut tahsis isteğinde bulunanlar ile konut 
tahsisine hak kazandığı anlaşılan adayların durumunu  inceleyerek kendilerine konut  tahsis edilecek 
olan personeli  gerekçeli bir  karar  ile belirler. Konut  tahsis  kararları oy  çokluğu  ile  alınır. Alınan bu 
kararlar tutulan bir karar defterine yazılır ve bu kararın bir örneği konut tahsis dosyasına konur.  



77 
 

SIRA TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ :  

Madde 7  : Sıra Tahsisli konutlar,  ilgili Yönetmeliğe ekli  (4) Sayılı Cetvel’deki puanlama esas alınarak 
Konut Komisyonu’nca tahsis teklifi Dekana sunulur ve tahsis Dekan tarafından yapılır. Hak sahiplerinin 
puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana; hizmet süresi de eşit ise yetkili Konut Tahsis 
Komisyonu  tarafından  ad  çekme  yolu  ile  konut  tahsisi  yapılır.  İkinci  kez  konut  tahsisi  taleplerinde 
öncelik daha önce konutlardan hiç yararlanmamış olanlara verilir. 

HİZMET TAHSİSLİ KONUTLARIN TAHSİS ŞEKLİ :  

Madde 8 : Hizmet tahsisli konutlar Dekan tarafından tahsis edilir.  

KONUTTAN YARARLANAMAYACAKLAR :  

Madde 9  : Kamu konutları kanunu kapsamında bulunan kurumlarda konut  tahsis edilen biriyle evli 
bulunanlar, bu konutta oturdukları sürece konut tahsisinden yararlanamazlar .  

KONUTTA BİRLİKTE OTURACAKLAR: 

Madde 10  : Konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usul  (anne, baba, dede, 
nine)  fürüu  (çocuklar  ve  torunlar)  ile  üçüncü  dereceye  (üçüncü  derece  dahil)  kadar  hısımları  veya 
gelenek,  görenek  ve  ahlak  kuralları  gereği  korumak  ve  bakmakla  yükümlü  bulundukları  kimseler 
oturabilir.  

KONUT TAHSİSİ İÇİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME :  

Madde 11 : Kendisine konut tahsis edilmesini isteyen personel her yıl Aralık ayı içinde Kamu Konutları 
Yönetmeliğiteki (5) Sayılı Cetvel’e uygun başvuru beyannamelerini doldurarak  İlgili Birim’e başvurur. 
Konut Tahsis Komisyonu’nda beyannameler Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dikkate 
alınarak değerlendirilir ve  toplam puana göre  sıra cetveli düzenlenir. Ulaşılan  sonuç  ilgili personele 
duyurulmak üzere Dekanlığa bildirilir ve en geç Nisan ayı sonuna kadar tebligat yapılır.  

KONUT TAHSİS EDİLMESİ :  

Madde 12 : Sıra tahsisine esas olacak sıralama çizelgelerindeki sıra esas alınarak konutlar boşaldıkça 
tahsis işlemleri yapılır. Boşalan konutlar bir ay içerisinde tahsis edilirler.  

KONUT DEĞİŞİKLİĞİ :  

Madde  13  :  Kendilerine  konut  tahsis  edilen  personel  bu  konutta  en  az  iki  yıl  oturmak  kaydıyla 
değişiklik  talebinde bulunabilir. Değişiklik talepleri her yıl Aralık ayı  içinde yapılır, diğer başvurularla 
birlikte sıraya alınır ve Konut Tahsis Komisyonu  tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Toplam 
oturma süresi içerisinde yalnız bir kere konut değişikliği yapılabilir. Aynı tip konutlar arasında zorunlu 
olmadıkça  değişiklik  yapılamaz.  Konut  değişikliği  talebinin  uygun  görülmesi  halinde  konutun  boya, 
badana, bakım, onarım vb. işlemleri talep sahibi tarafından yaptırılır.  

KONUTUN TESLİMİ VE KONUTA GİRİŞ :  

Madde 14 : Konutlar konut tahsis edilen personele İlgili Birim’ce Kamu Konutları Yönetmeliğiteki (6) 
Sayılı Cetvel esas alınarak hazırlanan “Konut Giriş Tutanağı” doldurularak görevlendirilen kişiye teslim 
edilir.  Bu  tutanakların  aslı  konut  tahsis  dosyasında  saklanır  ve  bir  örneği  de  konut  tahsis  edilen 
personele verilir. Konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat tutanakta belirtilir. Bu tutanak konuta 
girişte kira  sözleşmesi ve çıkışta  ise geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma 
yerine geçer. 

Konut  tahsis  edilmeden  ve  tahsis  kararı  bildirilmeden  konutun  anahtarı  teslim  edilmez  ve  konuta 
girilmez. 

Kendisine konut  tahsis edilen personel  tahsis kararının  tebliğ  tarihinden  itibaren, meşru mazeretler 
dışında,  en  geç  15  gün  içinde  “Konut Giriş  Tutanağı”nı  imzalayıp  konuta  girmediği  taktirde,  konut 
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tahsis  kararı  iptal  edilir.  Bu  durumda  konutun  boş  kaldığı  süre  için  tahakkuk  eden  kira  bedeli 
kendisinden tahsil edilir. 

Personel herhangi bir  şekilde aylık kirasını peşin olarak ödemiş olduğu konutu boşalttığı  taktirde ay 
sonuna kadar geçen sürenin kira ücreti kendisine ödenmez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

KONUTLARDA OTURMA SÜRELERİ VE KONUT KİRA BEDELLERİ 

 

KONUTLARDA OTURMA SÜRELERİ : 

Madde 15 : Sıra ve Hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince 
oturabilir. Sıra tahsisli konutlarda oturma süresi beş yıldır. Ancak; 

a) Bu sürenin  tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, 
belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak, konutta oturmasına devam edilmesine izin verilebilir. 

b)  Konuta  girmek  için  sıra bekleyen bulunduğu  taktirde, beş  yıldan  fazla olandan başlamak üzere, 
tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. 

c) Yürüttükleri görev gereği görev veya hizmet tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevden ayrıldıkları 
taktirde,  kendilerine  yapılacak  tebliğ  tarihinden  itibaren  iki  ay  içinde  konutu  boşaltmakla 
yükümlüdürler. Bu kişilere yönetmelik ve yönerge hükümleri çerçevesinde  sıra  tahsisli konut  tahsis 
edilebilir. 

d)  Sıra  tahsisli  konutlarda  daha  önce  Yönetmelikte  belirtilen  kanuni  süre  (5  yıl)  kadar  oturanların 
konut  tahsis  talepleri ayrı olarak değerlendirilir. Bu kişilere ancak  ilk defa yararlanacak  talep  sahibi 
olmadığı hallerde tahsis yapılabilir. 

KONUTLARIN KİRA BEDELİ : 

Madde 16  : Konutlardan alınacak kira bedeli 2946  sayılı Kamu Konutları Kanunu’na göre  çıkartılan 
Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri   ve  ilgili kararnameler  çerçevesi  içinde belirlenir. Konut  için 
peşin  olarak  ödenecek  kira  bedelinin  yanı  sıra  konutlardaki  elektrik,  su,    telefon  vb.  sayaçlarla 
ölçülebilen tüketim miktarlarının bedeli ile bakım ücretleri konut sahiplerince ödenir. 

Kira bedeli konutun  teslim  tarihinden  itibaren hesaplanır. Konutların aylık kira bedelleri personelin 
aylık  veya  ücretinden  peşin  olarak  ve  bordro  üzerinden  kesilmek  suretiyle  tahsil  edilerek  Kuruluş 
bütçesine irat kaydedilir. 

AYLIK KİRA BEDELİ ALINMAYACAK KONUTLAR : 

Madde 17  : Yönergede belirtilen konut  tipleri arasında hizmet  tahsisli konutlardan aylık kira bedeli 
alınmaz. Ancak, bu konuda Yetkili Makamın görüşü de alınmalıdır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

KONUTTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 

 

KONUTTAN ÇIKMA : 

Madde 18 : Bu Yönerge kapsamına giren ; 
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a) Hizmet tahsisli konutlarda oturanlar, tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren 2 ay; başka 
kurumlarda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler ise en geç 6 ay içerisinde, 

b) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar beş yıllık oturma süresinin bitiminden 15 gün veya yararlanacak 
personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler  ise çıkması  için Dekanlık  tarafından yapılan 
tebligat tarihinden  itibaren 2 ay  içinde; emeklilik,  istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa 
olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 2 ay içinde, 

c) Konutta oturmakta iken ölen personelin aileleri, ölüm tarihinden itibaren 2 ay içinde, 

d) Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan 
tebligat tarihinden itibaren 2 ay içinde, 

e) Kurs,  tedavi vb amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma  süresini 
tamamladıkları tarihte, 

konutları boşaltmak ve anahtarlarını yetkili birime vermek zorundadır. 

Konutta  oturanlarda  yukarıdaki  fıkralara  göre,  konutun  boşaltılmasını  gerektiren  bir  değişiklik 
olduğunda  durum,  personelin  bağlı  bulunduğu  en  yakın  ve  yetkili  amirince  değişiklik  tarihinden 
itibaren en geç 10 gün içinde bir yazı ile çalıştığı birime bildirilir. 

Konutları  boşaltanlar  konutu  ve  anahtarlarını  bir  örneği  ilgili  Yönetmeliğe  Ek  (8)  Sayılı  Cetvel’de 
gösterilen  “Kamu  Konutlarını  Geri  Alma  Tutanağı”  düzenlenmek  suretiyle  Dekanlığa  teslim  etmek 
zorundadır. Teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat  listesi Dekanlık  İdaresince 
kontrol edilir ve noksansız teslim alınır. 

KONUTTAN ÇIKARILMA : 

Madde  19  :  Konutlar  yukarıda  belirtilen  süreler  sonunda  boşatılmaz  ise  tahsise  Yetkili  Dekanlık 
Makamı tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulur. Bu başvuru üzerine konut, başka bir 
bildirime  gerek  kalmaksızın,  kolluk  kuvveti  kullanılarak  bir  hafta  içinde  zorla  boşalttırılır.  Zorla 
boşalttırmaya  karşı,  idareye  ve  yargı mercilerine  yapılacak  başvuru,  boşalttırma  işleminin  icra  ve 
infazını durdurmaz. 

Konutun  tahsisine  Yetkili Makam  tarafından  kendilerine  tahsis  yapılmadan  konutları  işgal  edenler 
veya  tahsis  yapıldıktan  sonra  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  anlaşılanlar  ile  konut  blok  veya 
gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici 
tutum  ve  davranışlarda  ve  kendisine  yapılan  yazılı  uyarılara  rağmen  bu  davranışlarında  ısrar  ettiği 
tespit edilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

KONUTLARDA OTURANLARIN UYMASI GEREKEN ESASLAR 

 

Madde  20  :  Kendisine  konut  tahsis  edilen  personel  konutta  oturdukları  süre  içerisinde  aşağıda 
belirtilen esaslara uymak zorundadır : 

a)    Konut  sakinlerinin  huzur  ve  sükununu  bozucu  genel  ahlak  ve  değerlerini  zedeleyici  tutum  ve 
davranışlarda bulunamazlar. 

b) Yönetici veya idare tarafından konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi için 
alınan önlemlere uyarlar. 

c) Konutların tamamını veya bir bölümünü başkasına devredemezler veya kiraya veremezler. 

d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarında Dekanlık izni olmaksızın değişiklik yapamazlar. 
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e)  İdareye ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir 
mazeret olmadıkça onarım tarihini erteleyemezler. 

f) Konutun bir bölümünde veya bahçede kedi, köpek, kümes ve ahır hayvanları vb. besleyemezler. 

g) Konutlarda başkalarına ait çamaşır, perde, halı, kilim vb. malzemenin yıkanması, temizlenmesi gibi 
işlemleri yapamazlar. 

h)  Konutlardaki  işletme,  kullanma,  oturma,  huzurun  sağlanması,  bakım  ve  onarım  gibi  hususları 
düzenleyen  mevzuat  veya  Dekanlık  tarafından  çıkartılan  yönetmelik,  talimat  ve  emirlere  uymak 
zorundadırlar. 

i) Hizmet konutlarında oturan sakinler konutlar yada konutların bulunduğu alt yapıdan kaynaklanan 
her türlü sorun ve istemlerini değerlendirmek, sorunları Dekanlık’a aktarabilmek, konutlardaki yaşam 
kalitesini artırabilmek amacıyla kendi  içlerinden bir  temsilci  (muhtar) seçmeli ve her  türlü sorun ve 
istemlerini seçecekleri temsilciye yazılı olarak vermelidir. Temsilcinin görev süresi 2 yıldır.  

Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya oturanlar tarafından  idareye bildirilir.  İdarece 
yapılan yazılı uyarı üzerine aykırı tutum ve davranışlarını değiştirmedikleri veya mevcut zarar ve ziyanı 
ödemedikleri tespit edilenlerin konut tahsis kararı iptal edilerek, konuttan çıkartılırlar. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

Madde 21 : Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda 2946 sayılı Kamu konutları Kanunu ile bu Kanun’a 
bağlı  olarak  çıkarılan  Kamu  Konutları  Yönetmeliği  ve  bu  Yönetmeliğe  ek  olan  ve  değişiklik  getiren 
kararnamelerin hükümleri uygulanır. 

Geçici  Madde  1  :  Bu  Yönerge’nin  yürürlüğe  girmesi  ile  daha  önce  Ziraat  Fakültesi  Dekanlığının 
onayladığı kararı ile kabul edilen “Ziraat Fakültesi Dekanlığına Bağlı Kamu konutlarının Tahsisine Dair 
Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 2 : Bu Yönerge değişikliğinden önce tahsis edilen konutlar için de bu Yönerge nin ilgili 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlük :  

Madde 22 : Bu Yönerge hükümleri Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından kabul edildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer.  

Yürütme : 

Madde 23 : Bu Yönerge hükümleri E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 
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EK‐6 

 

BÖLÜMLERİN DİĞER BÖLÜMLERDEN ALACAĞI SEÇMELİ DERSLER 

 

V. YARI YIL SEÇMELİ DERSLERİ  VI. YARI YIL SEÇMELİ DERSLERİ 

Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi (BK)  Avrupa Birliği ve Türk Tarımı (TE) 

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Tasarım (TM)  Bahçe Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi (BK) 

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri (BB)  Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı (BB) 

Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık (ST)  Bitki Besleme Bozuklukları (TBBB) 

Gübre Dağıtma Makineleri (TM) 
Bitkisel Üretimde Yeni Teknikler ve 
Uygulamaları (BB) 

Gübreler ve Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (TBBB)  Çalışma Hayatında İş Güvenliği (ST) 

Gübreler ve Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi (TBBB)  Çiftlik Hayvanları Zararlıları (BK) 

İlaçlama Alet ve Makineleri (TM)  Çim ve Yer Örtücüler (TB) 

İyi Tarım Uygulamaları  Hasat Makineleri (TM) 

Kırsal Yayım (TE)  Organik Tarımın Temel İlkeleri 

Organik Gıda Üretimi (ST)  Örtüaltı Yetiştiriciliği (BB) 

Organik Hayvancılık (ZO)  Peyzaj Ekonomisi (TE) 

Özel Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği (BB) 
PET hayvanlarının Yetiştirilmesi ve Beslenmesi 
(ZO) 

Plantasyon Tesisi ve Tekniği (BB)  Sağım Makineleri ve Sağım Sistemleri (TM) 

Tarım İşletmelerinin Yönetimi (TE)  Tarım Sektöründe Pazarlama (TE) 

Tarımda Deneme Planlama ve Değerlendirme  Tarımda Çevre Kirliliği 

Tarımda Uzaktan Algılama ve CBS (TBBB) 
Tarımda Elektrifikasyon ve Otomatik Kontrol 
(TM) 

Tarımsal İşletmelerde Proje Hazırlama Tekniği ve 
Fizibilite (TE)  

Tarımsal Mevzuat ve Bilirkişilik (TE) 

Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Yönetimi (BK)  Tarla Bitkileri Zararlıları ve Yönetimi (BK) 

Tarla Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı (TB)  Tıbbi Bitkiler Tarımı (TB) 

Yersel Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi (TYS) 
Toplam Kalite Yönetimi ve Gıda Güvenlik 
Sistemleri (ST) 

Ölçme Tekniği (TYS)  Peyzaj Mimarlığında Sulama (TYS) 

Tasarım Bitkilerinin Hastalık ve Zararlıları (BK)  Tasarım Bitkilerinin Beslenmesi (TBBB) 

 

 






