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SUNUŞ 
Toplumda fakülteler gibi üst düzeyde eğitim, öğretim, araştırma 
ve yayım ile hizmet faaliyetlerini gerçekleştiren yükseköğretim 
kurumlarının özel bir konumu vardır. Bunun nedenleri arasında; 
toplumun fakültelere güvenmek, onlardan yararlanmak, onlarla 
övünmek ve aradaki davranış ile yaklaşımları örnek almak gibi 
istek ve düşünceleri bulunmaktadır. Bu yüzden, içinde yaşadı-
ğımız çağda fakülteler yalnızca eğitim-öğretim yapan, bilgi 
üreten, ürettiği bilgileri aktaran, araştırma faaliyetlerini 
yürüten kurumlar olma özelliğini yitirmiş ve toplumun tüm 
kesimleri ile bütünleşen ve toplumun ihtiyaçları ile talepleri 
doğrultusunda yönlendirilen, sahip oldukları fiziksel mekân, 
cihaz, makina, bilgi birikimi vb. olanakları girişimci 
düşüncelerle değerlen-diren, ek finansal kaynaklar yaratan, 
gelişmiş ve çağdaş işletme teknikleri ile yöntemlerini uygulayan 
kurumlar niteliğine bürünmüşlerdir. Fakülteler bu işlevlerini 
gerçekleştirirlerken; personelinin sosyal ilişkileri, konulara 
yaklaşım şekli, özgür ve demokrat ortamları, bilimsel yönden 
disiplinleri ve çağdaş atmos-ferleri ile de iyi bir örnek olmak 
durumundadır. Fakültemizin 54 yıllık geçmişinde yukarıda 
belirtilen konulardaki görevlerini başarı ile yerine getirdiğini 
kıvanç ve mutlulukla söylemek mümkündür. 

Ziraat Fakültesi 6995 Sayılı Kanun ile İzmir’de 1955 yılında 
kurulan Ege Üniversitesi’nin aynı yıl eğitime başlayan ilk iki 
fakültesinden birisidir. Ayrıca, Fakültemiz ülkemizdeki Ziraat 
Fakülteleri arasında kuruluş tarihi ve faaliyete başlama açısın-
dan ikinci sırada bulunma özelliğine de sahiptir. 

Fakültemiz şeffaf, katılımcı, üretken, verimli, erişilebilir, hesap 
verebilir, yeniliklere açık, hak ve hukuk ilkelerine saygılı olma 
prensipleri çerçevesinde bilimsel düşüncelere ve araştırmaya 
ağırlık veren, özgün yayınlar ve eserler ortaya koyan, bilim 
dünyasına katkı yapan, üstlendiği eğitim-öğretimin yanında 
öğrencilerine aktardıkları bilgi ve becerileri iş yaşamlarında 
kullanabilecek nitelik kazandıran ve kişiliklerinin gelişimlerine 
yardımcı olan bir kurum olma özelliğini taşımaktadır. Bunun 
sonucunda ise, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yaklaşımları ve 
gerçekleştirdiği uygulamalar ile kendisine ulusal ve uluslararası 
düzeyde önemli bir yer bulmuştur.  

Fakültemiz kuruluşundan itibaren yarım asrı geçen süreden bu 
yana akademik elemanları, deneyimli ve özverili idari personeli, 
iyi niyetli ve dinamik öğrencileri ile karşılıklı sevgi, saygı ve hoş 
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görünün mevcut olduğu bir ortamda eğitim, öğretim ve bilime 
hizmet etmekte ve katkı yapmaktadır. 
Sahip olunan kaynakları, bilgiyi ve zamanı etkin olarak kullan-
mak, beklentilere hızlı bir şekilde çözümler aramak, sunulan 
hizmet ve ürünlerde kaliteyi ön planda tutmak, rekabetçi 
olmak, sürekli bir değişim ve gelişme arayışı içinde olmak ve 
bunlara uyum sağlamak başarılı bir yapılanmanın ve gelişme 
sağlamanın en önde gelen faktörlerindendir. Bu nedenlerle, ku-
rumların belirleyecekleri hedeflerine ulaşmaları için yol harita-
larına, çizgilerine ihtiyaçları olacaktır. Bu düşünce ve yakla-
şımla; mevcut kaynakların ve yapılan etkinliklerin durumunun 
belirlenmesi, geleceğe dönük planlamaların ve programların 
gerçekleştirilmesi, ilişkide olduğumuz kişi ya da kuruluşların 
bilgilenmesi ve onlara olan sorumluluk ve saydamlık hedefine 
hizmet amacıyla, Dekanlığımızda mevcut olan ve Bölümler ile 
Birimlerden sağlanan bilgiler ve belgelerden yararlanılarak Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin son 9 yıl içindeki genel duru-
mu, eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel etkinlik, yayın faaliyet-
leri, gerçekleştirilen hizmetler ile girişimler vb. konuların yer 
aldığı bu yayın hazırlanmıştır. 
Ayrıntılarını ilerleyen sayfalarda göreceğiniz faaliyetler değerli 
personelimizin ve öğrencilerimizin katılımları ile gerçekleştiril-
miştir. Bu faaliyetlerde daima çağın gereği olan düzeyi yaka-
lamak ve onu aşmak hedeflenmiştir. 
Görevde bulunduğum 9 yıl içinde samimi destekleri, emek ve 
gayretleri için Fakülte çalışanlarımıza, katkı ve destekleri için 
resmi kuruluşlara ve özel sektördeki kişiler ile kurumlara ve 
sağladığı olanaklar ile yaklaşımları için Rektörlüğümüze içten-
likle teşekkürlerimi sunuyorum. 
E.Ü.Ziraat Fakültesi’nin gelecek dönemlerde de değerli ve 
deneyimli arkadaşlarımızın yönetiminde üstlendiği görevi yerine 
getireceğine ve insanlık, ülkemiz ve bilim için önemli hizmetleri 
ortaya koyacağına inanmaktayım. 

Sevgi ve saygılarımla, 

 27 Ekim 2009                             Prof. Dr. Semih ERKAN 
                             Dekan 
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FAKÜLTE YÖNETİMİNDE GENEL YAKLAŞIM 

Eşdeğerleri arasında geçmişi, akademik yapılanması, öğretim 
elemanı, çalışanı ve öğrenci sayısı ve sahip olduğu mekânlar, 
alanlar ile tesisler yönünden daha köklü, deneyimli ve zengin 
olma özelliklerine sahip olan fakültemizin; ülke ve dünya 
ölçeğinde saygı ile anılan, sürekli gelişen ve değişmelere uyum 
sağlayan örnek ve önder bir kurum olma mevcut konumunu 
güçlendirmesi ve sürdürmesi ana hedef olarak ele alınmıştır. 
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için; personelinin ve 
öğrencilerinin güvenini kazanmış bir yönetsel düzen meydana 
getirme, yetki-sorumluluk ve bilgiyi paylaşma, kararlarını 
kurullar aracılığıyla alma, takım ruhu ile çalışma ve 
çalışanlarında özgür bir ortamda bulundukları duygusunu 
yaratma gibi konular ön planda tutulmuştur.  

Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları, Fakülte ve Yönetim Kurul-
larının üyeleri gelen öneriler ve seçim sonuçları dikkate alına-
rak, hiçbir müdahale yapılmaksızın, Rektörlüğün onayı ile 
görevlendirilmiştir.  

Akademik kadro talepleri bölümlerin yetkili kurullarında belir-
lendikten sonra, Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile Rektör-
lüğe iletilmiştir. Bu talepler Üniversite Yönetim Kurulu’nun 
fakültemize tahsis ettiği kontenjanlar oranında bölümlerdeki 
mevcut durum dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmıştır. 

Fakültemizdeki hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan ve 
gelişmelere bağlı olarak kurulan komisyonların ve çalışma 
gruplarının teşkilinde; başkan ve üyelerin deneyimleri, konuyla 
ilişkileri, bölümlerin eşit oranda temsili, gönüllü olma vb. gibi 
ölçütler göz önünde tutulmuştur. Komisyonlar ve çalışma grup-
larındaki görev süreleri en fazla 2 yıl olarak belirlenmiş ve süre 
sonunda, özelikle genç akademik elemanlarımızın deneyim 
kazanmalarını sağlamak üzere bu komisyonlarda ve çalışma 
gruplarında görev almaları sağlanmıştır.  

Emeklik veya ayrılma gibi nedenlerle Dekanlığa bağlı büro ve 
birimler ile bölümlerdeki idari personel ve işçi sayısındaki 
eksilmelerin hizmetleri aksatmaması için, bölüm ve birimler 
arasında idari personel aktarımları yapılarak dengeleme yoluna 
gidilmiş ve işçilerin özellikle üretim yapan bölümler ve birim-
lerde sayısal artışı sağlanmıştır.  
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Fakülte yönetimi olarak her zaman ve koşulda öğrenci ziyaret-
lerine, isteklerine ve önerilerine açık olunmuş, kendileri ile ilgili 
konularda Öğrenci Temsilcisi’nin kurul toplantılarına katılması 
sağlanmış ve Öğrenci Temsilciliği için bir mekân oluşturulmuş-
tur.  

Fakültemize yönelik personel, idari ve finans konularındaki 
yönetim bilgileri, her yıl yapılan toplantılar ve basılan yayınlar 
aracılığıyla mensuplarımız, Rektörlüğümüz ve kamuoyu ile sü-
rekli olarak paylaşılmış ve fakültemizin web sayfasında yayın-
lanmıştır. 

2001 yılının başında fakültemiz genelinde yapılan durum anali-
zine göre; yönetim olarak bulunduğumuz yer belirlenmiş, yapıl-
ması gerekenler öncelik sırası ile saptanmış ve buna göre uygu-
lamalar başlatılmıştır. 

Ülkemizde kamu kurumlarında zorunlu kılınan stratejik plan-
lama çalışmaları başlatılmadan önce Fakültemizde 2001 yılında 
her bölümden birer temsilcinin yer aldığı Strateji ve Araştırma 
Planlama Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu Çalışma Grubu ken-
di içinde yaptığı ve “sorunları en iyi yaşayanlar bilir” gerçeğinden 
yola çıkarak Ege Bölgesi’nde tarım sektöründe faaliyet gösteren 
resmi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 
ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirdiği bir dizi toplantılar 
sonucunda Fakültemizin araştırma stratejisi ve izlenecek 
politika için önerilerde bulunmuş ve ilgili makamlara iletilmek 
üzere “Ege Bölgesi’nde Tarım Sektöründe Çözüm Bekleyen 
Sorunları Saptama Çalışmaları Üzerine Rapor” adlı bir yayın 
üretilmiştir.  

2005 yılında Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları nedeniyle bu 
Çalışma Grubu üniversite bazındaki yapılanma nedeniyle işler-
liğini yitirmiştir. Buna rağmen, 2005 yılında E.Ü. Ziraat Fakül-
tesi Stratejik Planı hazırlanırken adı geçen Çalışma Grubu’nun 
görüş ve önerilerinden yararlanılmıştır. Fakültemizin Stratejik 
Planı 2008-2012 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenirken; 
durum analizi çalışmaları ve anket sonuçları ele alınmış, veriler 
sınıflandırılmış ve bunlar sonucunda Fakültemizin misyon, 
vizyon, ilke ve değerleri, güçlü ve zayıf yönleri, stratejik amaç-
ları, hedefleri vb. konuları Fakülte Kurulu’nda görüşülerek 
karara bağlanmıştır. 
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2002 yılında E.Ü.Z.F.’nde Bilimsel Etik Kurulu tesis edilmiş ve 
Bilimsel Etik Yönergesi hazırlanmıştır. Daha sonra, bu kurul 
2007 yılında ilgili yönetmelik gereği Üniversite Etik Kurulu’nun 
oluşturulması nedeniyle görevini tamamlamıştır. 

Rektörlüğün girişimi sonucu başlatılan bir uygulama ile Fakül-
temizin Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) adlı dış denetim 
kurulu tarafından değerlendirilmesi 2007 yılında gerçekleştiril-
miştir. Bu değerlendirmede; adı geçen kurulun temsilcilerine 
Fakültemizin genel durumu, kısa-orta ve uzun vadeli projeleri 
ve stratejik planı hakkındaki bilgileri içeren bir sunum yapıl-
mıştır. Kurul temsilcileri tarafından hazırlanan sonuç rapo-
runda; eğitim-öğretim, araştırma, öğrenciler, akademik perso-
nel, yönetim-karar alma, uluslar arası etkinlikler, toplumla 
ilişkiler, mali yönetim, kalite kültürü vb. konulardaki analiz 
sonuçları ve öneriler üniversite bazında yer almıştır. Bu rapor, 
Fakülte yönetimince incelenmiş ve önerilerin bir bölümünün 
stratejik planımızda bulunduğu görülmüş ve bazıları ise 
Fakültenin gelişmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle orta ve 
uzun vadeli hedefler arasına alınmıştır. 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Fakültemizin ana görevleri arasında yer alan eğitim-öğretim 
faaliyetleri son 9 yıl içinde önemli değişiklikler yaşamıştır. Fa-
kültemiz bu değişikliklere uyum sağlamada çağdaş gereksinim-
lere uygun olan ve öğrencilerini uygulamanın içine alan eğitim 
ve öğretim programları ve planları hazırlamayı öncelikle ilke 
edinmiştir. 

YÖK’nda 1999 yılında kabul edilen ve 2001-2002 eğitim-öğre-
tim yılında başlayan 4 lisans programına (Bitkisel Üretim, Hay-
vansal Üretim, Tarım Teknolojisi ve Peyzaj Mimarlığı) ait ders-
lerin belirlenmesi, yarıyıl bazındaki dağılımlarının yapılması, 
kredilerinin düzenlenmesi ve ilgili makamlara kısa süre içinde 
sunulması için yoğun çaba ve mesai harcamıştır.  

Fazla bir süre geçmeden 2003-2004 eğitim-öğretim yılında baş-
layan 3+1 sistemine göre 2 lisans programı (Ziraat Mühendisliği 
ve Peyzaj Mimarlığı) için derslerin adlarının, kredilerinin, yarıyıl 
dağılımlarının ortaya konulması ve ilgili makamlara gönderil-
mesi gerçekleştirilmiştir.  

YÖK’ndan alınan yazı gereğince 2009-2010 yılında uygulanması 
istenen bölüm eğitimi için Dekanlığımıza iletilen kurallar çerçe-
vesinde yaz aylarında çalışmalar yapılmış, eğitim-öğretim prog-
ramları hazırlanmış ve onay için üst makamlara aktarılmıştır.  

Görüldüğü gibi, son 9 yıl içinde ülkemizdeki tarımsal yüksek 
öğretimde yürürlüğe konulan programlardan mezunlar verilme-
den, mezunların meslek alanlarındaki performansları görülme-
den ve yurt dışındaki eşdeğer programlar yeterince irdelenme-
den köklü değişmeler yapılmıştır. Ancak, özellikle son olarak 
devreye sokulan eğitim-öğretim şekli, yaklaşık 10-15 yıl önce-
sine dönüş yapılan ve uluslararası alanlarda tarımsal yüksek 
öğretim alanında pek fazla benzeri ve konumu bulunmayan bir 
model olarak göze çarpmaktadır.  

Öğrenci Sayısı 

Fakültemizdeki öğrenci sayısı (yeni kayıt olan ve toplam) 2000-
2009 yılları arasında genel olarak çok fazla bir değişkenlik 
göstermemiştir. Bu süreçte, fakültemize yeni gelen öğrenci 
sayısı 311 ile 389 arasında değişmiştir. Son 10 yılda fakül-
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temize kayıt yaptıran öğrenci sayısı toplamı 3451 iken, aynı 
süreçte fakültemiz 2757 mezun vermiştir.  

E.Ü.Z.F.’ndeki Öğrenci ve Mezun Sayısı (30.09.2009) 

Öğrenci Sayısı Yıl 
Yeni Kayıt Toplam 

Mezun Sayısı 

2000 311 2181 446 
2001 330 1880 253 
2002 326 1931 291 
2003 340 1815 303 
2004 334 1852 249 
2005 337 1805 221 
2006 389 1943 239 
2007 360 2030 230 
2008 379 1986 273 
2009 345 1964 252 

 
Eğitimi Destekleyici Açılımlar ve Programlar 

Son 9 yılda fakültemizde yürürlüğe konan lisans programlarına 
yönelik olarak yeni eğitim-öğretim yönergeleri hazırlanmıştır. 
Buna ek olarak; ders, uygulama, staj, diploma tezi, sınavlar vb. 
konularda ilke ve esaslar belirlenmiş ve düzenlenen toplan-
tılarla öğrencilere açıklamalar yapılmıştır.  

Rektörlük tarafından hazırlanan Öğrenci Konseyi, Yan Dal, Çift 
Ana Dal vb. yönergelerin tanıtımları yapılmış ve fakültemizdeki 
uygulamaları başlatılmıştır.  

Öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı değişim programlarında 
değerlendirme açısından avantaj sağlayan Bağıl Not Sistemi 
2006 yılında Fakültemizde uygulamaya girmiştir. 2005 yılından 
itibaren Türkçe ve İngilizce bilgileri kapsayan yeni tip diplo-
malar mezunlarımıza verilmeye başlanmıştır. Aynı yıl diplomaya 
ek olarak, mezun kişinin izlediği ve başardığı programın içe-
riğini, yapısını ve yetkilerini tanımlayan Diploma Eki de mezun-
lara sunulmuştur. 

Fakültemizdeki öğrencilerin yarıyıl kayıtlarının internet üzerin-
den danışman onayı ile gerçekleştirilmesi uygulamasına 2007 
yılında başlanmıştır.  
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Öğrencilerimize fakülteyi işlevleri ile tanıtmak, yeni uygulama-
lar hakkında bilgi vermek ve sohbet etmek gibi amaçlarla 2002 
yılından itibaren sık toplantılar yapılmıştır.  

Öğrencilerimize kısmi zamanlı olarak bölümlerde, atölyelerde, 
bilgi işlem merkezinde, çiftlikte ve Dekanlığa bağlı birim ve işlet-
melerde çalışma imkânı sağlanmış ve bu imkândan yararlanan 
öğrenci sayısının yıl bazında arttırılmasına çalışılmıştır.  

 
E.Ü.Z.F.’ne Verilen Kısmi Statüde Öğrenci Çalıştırma Süresi (30.09.2009) 

Yıl Süre (Saat) 
2000 400 
2001 430 
2002 1160 
2003 1200 
2004 1750 
2005 1850 
2006 1000 
2007 1200 
2008 1200 
2009 1300 

 
Ayrıca, ihtiyacı olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilerek 
SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla burs ya da yemek yardımı 
almaları sağlanmıştır. Ek olarak, Fakülte Akademik Kurulu’ndaki 
görüşmeler sonucu fakülte personelimizin gönüllü olarak katıl-
dıkları bir oluşum ile 2006 yılında ön çalışmaları yapılarak ba-
şarılı öğrencilere eğitim desteği verilmesi uygulamasına başla-
nılmıştır. Bu çabalar sonucunda; 2007 yılında 20, 2008 yılında 
40 ve 2009 yılında ise 50 adet öğrenciye fakülte personelimizin 
katkılarıyla 7 ay süre ile 100 TL/ay şeklinde eğitim desteği 
verilmiştir.  
Öğrencilerimize deneyim kazanmaları açısından yurt dışında 
staj yapmaları için 2002 yılından itibaren ülke sayısı ve kon-
tenjanlarda artış sağlanmış ve son 6 yıl içinde 103 adet öğren-
cinin değişik ülkelere staj amacı ile gitmeleri için yönlendiril-
meleri yapılmıştır. Bu arada, 2004 yılından itibaren fakültemize 
staj için yurt dışından öğrenciler gelmeye başlamıştır. 
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2004 yılında Ziraat Fakülteleri Öğrencileri Kongresi’ne ev sahip-
liği yapan fakültemizde, 2004 yılından bu yana her yıl Öğrenci 
Temsilciliği önderliği ile düzenlenen Sektör Günleri adlı toplan-
tıların gerçekleştirilmesine destek verilmiştir. Belirli sayıda 
öğrencimizin değişik illerde yapılan Öğrenci Kurultayları’na 
katılmalarına yardımcı olunmuş ve bildiriler sunmaları teşvik 
edilmiştir. 

Öğrenci Stajları Hakkında Özet Bilgiler 

Öğrenci Sayısı 
Yıl 

Yurt Dışına Giden Yurt Dışından Gelen 
2004 25   9 
2005 11 10 
2006 14   7 
2007 11   7 
2008 11 10 
2009 31   9 

Toplam 103 52 
 
Öğrenci Toplulukları 

Fakültemizde öğrencilerimizin kültürel, sanatsal ve sportif çalış-
maları çoğunlukla öğrenci toplulukları şeklindeki örgütlenme ile 
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin ders programları dışındaki 
zamanlarını değerlendirmek, birbirleri ile sosyal ilişkilerini 
geliş-tirmek ve yeteneklerini sergilemelerine yardımcı olmak 
üzere 2003 yılında SKEÇ (Sosyal ve Kültürel Etkinlikler) 
Çalışma Gru-bu oluşturulmuştur. Bu grubun yoğun çabaları ile 
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk Oyunları, Tiyatro, 
Resim, Sat-ranç vb. alanlarda topluluklar kurulmuştur. 
Profesyonel eğit-menler desteğinde çalışan bu topluluklar 
üniversite, fakülte ve bölgesel tabanda başarılı konser, gösteri, 
sergi ve sunumlar yapmışlardır. Bu etkinliklerin çoğuna öğretim 
üyeleri de toplu-lukların içinde yer alarak destek vermiştir.  

SKEÇ Grubu ayrıca öğrenciler arasındaki iletişimi ve etkileşimi 
arttırmak amacıyla kermes, yarışma ve giysi kampanyası gibi 
faaliyetleri de başarılı bir biçimde yürütmüştür.  

Öğrencilerimiz değişik dallarda ekipler oluşturarak çeşitli spor 
etkinliklerine katılmış ve fakültemizin bayan ve bay takımları 
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sürekli ilk üç derece içinde yer alarak başarılarını sergile-
mişlerdir. 

SKEÇ Grubu’nun önderliğinde sürdürülen Mevlana Projesi kap-
samında, gelir düzeyi düşük olan ailelerin okumakta olan 
çocuklarına destek verilmiş, fakültemize aileleri ile birlikte 
davet edilerek bir kısım etkinlikleri (konser, tiyatro, sergi vb.) 
izle-meleri sağlanmıştır. 
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ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 

İçinde bulunduğumuz koşullarda gelişme ve değişimin vazgeçil-
mez önceliklerinden birisi, fakültemizin yurt dışına açık olması 
ve sürekli bir ilişki içinde bulunmasıdır. Fakültemiz bu 
düşünce çerçevesinde, mevcut potansiyeli ve alt yapısını 
kullanarak yurt dışındaki birçok fakülte ve kurum ile işbirliği 
sağlamış ve kar-şılıklı ilişkilerini geliştirmiştir. Fakültemizde 
2001 yılına kadar dış ilişkiler genellikle yurt dışına giden 
öğretim elemanlarımızın bireysel girişimleri sonucunda yapılan 
protokoller çerçevesinde işlerlik kazanmıştır. 2001 yılından bu 
yana ise, çoğunlukla kurumsal temelli ilişki kurma yoluna 
gidilmiş ve bunun sonu-cunda gerek üniversite ve gerekse 
fakülte bazında 75 adet işbir-liği protokolü imzalanmıştır. Bu 
protokoller kapsamında; ortak bilimsel araştırmalar yapılması, 
öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, ortak bilimsel toplantılar 
düzenlenmesi, karşılıklı bilgi ve yayın transferi, ders verme vb. 
etkinlikler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

E.Ü.Z.F.’nde Yürürlükte Olan Bilimsel İşbirliği                              
Anlaşmalarına Yönelik Bilgiler 

 Anlaşma Sayısı Ülke Sayısı 
Üniversite Bazında 15 13 
Fakülte Bazında 23 16 
Socr./LLP-Erasmus Bazında 40 15 
Toplam 75 42 

 
Üniversite bazında 2001 yılından sonra 2 ve Fakülte bazında ise 
2001-2008 yılları arasında toplam 15 adet bilimsel işbirliği 
protokolü yapılmıştır. Bologna Deklarasyonu’nun yayınlanma-
sından sonra yüksek öğretimin değişen ve gelişen teknolojik 
oluşumları ve mevcut durumu dikkate alınarak yapılan yeniden 
düzenlenmesi çalışmaları, Fakültemiz tarafından da yakından 
izlenmiş ve Fakültemizce 2003 yılından bu yana özellikle 
Socrates/LLP-Erasmus Programı çerçevesinde 15 AB ülkesinde-
ki üniversite ile 40 adet fakülte ve bölümler düzeyinde ikili 
bilimsel işbirliği sözleşmeleri imzalanmıştır. Bu sözleşmeler ile 
AB kaynaklarından yararlanma amaçlanmıştır. Fakültemiz adı 
geçen programa 2004 yılında aktif olarak katılmış ve şu ana 
kadar 61 adet öğretim elemanını (55’i ders verme ve 6’sı bilgi 
edineme-deneyim kazanma amacıyla) ve 178 adet öğrenciyi 
Avrupa’daki değişik ülkelerde bulunan üniversitelere gönder-
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miştir. Bunun karşılığında ise, 2004-2008 yılları arasındaki 
süreçte fakültemize ise 60 adet öğretim elemanı ve 26 adet 
öğrenci bu program aracılığıyla yurt dışından gelmiştir.  

E.Ü.Z.F.’nde Socr./Erasmus Programı Kapsamındaki                               
Öğretim Elemanı Değişimi  

Giden Gelen Yıl Ders Verme + Personel Ders Verme 
2004-2005 8  8 
2005-2006 9  9 
2006-2007 13  13 
2007-2008 17 4 22 
2008-2009 8 2 8 

Toplam 61 60 
 
 
 

E.Ü.Z.F.’nde Socr./Erasmus Programı                                         
Kapsamındaki Öğrenci Hareketliliği  

Giden Öğrenci 
Sayısı 

Gelen 
Öğrenci 
Sayısı 

Yıl 

Li
sa

ns
 

Li
sa

ns
üs

tü
 

Ye
rl

eş
ti

rm
e 

To
pl

am
 

Li
sa

ns
+ 

Li
sa

ns
üs

tü
 

2004-2005 3 11  14  
2005-2006 10 15  25 2 
2006-2007 7 14  21 3 
2007-2008 20 10  30 5 
2008-2009 29 16 3 48 3 
2009-2010 28 9 3 40 11+2 

Toplam 97 75 6 178 26 
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

Fakültemizde öğretim elemanlarımız tarafından bölgemiz ve 
ülkemizin tarımsal sorunlarının çözümü, yeni tekniklerin uygu-
lanması, mevcut teknolojiler ile materyallerin ıslahı ve geliştiril-
mesi vb. amaçlarla proje çalışmaları yürütülmüştür. 

Proje çalışmalarının desteklenmesinde öğretim elemanlarımızın 
üniversite içi kaynakların yanı sıra, üniversite dışı kaynaklar-
dan da yararlanmaları teşvik edilmiştir.  

Üniversite içi destek kaynakları hazine yardımı (katma/özel 
bütçe) ile döner sermaye katkısından ibarettir. Eski adıyla Araş-
tırma Fonu Kanunu kapsamında verilen proje destekleri 2002 
yılında yürürlükten kaldırılmış ve yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Buna göre; projeler için verilecek ödenekler Katma 
Bütçe içine alınmış ve döner sermaye gelirlerinden belli oranda 
yapılacak katkı ile desteklenmesi ön görülmüştür. Yeni 
düzenlemeler gereğince üniversitemizde Bilimsel Araştırma 
Projeleri (BAP) Komisyonu tesis edilmiş ve uygulamaya yönelik 
yönerge hazır-lanmıştır. 2001-2009 yılları arasında bu 
komisyon tarafından desteklenen proje sayısında 1,5 ve ödenek 
miktarında ise 6 kat artış olmuştur.  

Projelerin üniversite dışı destek kaynakları arasında Avrupa 
Birliği, Dünya Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 
TÜBİTAK, özel ve resmi kuruluşlar (özellikle Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı) gibi kurumlar ve fonlar yer almaktadır. Bu kaynaklar 
arasında yıllara göre sayısal bazdaki artışlar yurt dışı,  DPT ile 
özel ve resmi kuruluşlarca desteklenen projelerde görülürken, 
bütçe bazında TÜBİTAK ile özel ve resmi kuruluşların verdikleri 
destek ödeneklerinin 5-10 kat artarak ilk sırayı aldıkları dikkati 
çekmektedir.  

2001-2009 yılları arasında Fakültemiz üniversite genelinde yurt 
dışı fonlarından, TÜBİTAK ve DPT gibi kurumlardan proje 
desteği için yararlanan önde gelen bir birim kimliğini almıştır.  
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BİLİMSEL YAYINLAR 

Öğretim elemanlarımızın makale, bildiri ve diğer türdeki (der-
leme, kitap, ders kitabı, yardımcı ders kitabı, kitapta bölüm, 
broşür, teknik bülten vb.) yayın sayısının 2001-2009 yılları 
arasında yıl bazında ortalama olarak 446 düzeyinde olduğu 
görülmektedir. Burada dikkati çeken bir durum, son yıllarda 
uluslararası indekslerce taranan dergilerde çıkan yayın sayı-
sının artış eğiliminde oluşudur.  
 

E.Ü.Z.F.’ndeki Yayın Sayısı (30.09.2009) 

 Yayın Tipi  
Makale Bildiri Diğer * 

Yıl 
Y. İçi Y. Dışı Y. İçi Y. Dışı Y. İçi Y. Dışı 

Toplam 

2001 94 39 153 61 91 6 444 
2002 71 34 165 57 98 4 429 
2003 94 59 128 65 116 6 468 
2004 71 62 172 68 93 8 474 
2005 68 46 170 77 113 3 477 

2006 ** 54 56 [32] 137 54 122 8 431 
2007 ** 45 49 [38] 207 47 84 5 437 
2008 ** 55 61 [42] 163 47 77 4    407 
2009 ** 68 87 [76] 172 44 71 5 *** 447 

Toplam 620 493 [187] 1467 520 865 49 4 014 
      

* Derleme, Kitap, Ders Kitabı, Yard. Ders Kitabı, Broşür, Teknik 
Bülten vb. kapsamaktadır. 

** Parantez içindeki rakamlar SCI/SCIE kapsamındadır. 
*** 9 aylık rakamları kapsamaktadır. 

 
Öğretim elemanı ile yayın sayısı arasındaki oranlar incelendiği 
zaman, tüm oranların yıllara bağlı olarak genelde bir yükselme 
eğiliminde olduğu ve son 8 yıllık dönemde Yurtdışı Yayın Sayısı 
/Öğretim Elemanı oranındaki artışın ise % 26 düzeyinde bulun-
duğu göze çarpmaktadır. 
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E.Ü.Z.F.’nde Yayın Sayısı - Öğretim Elemanı Oranları (30.09.2009) 

 Yayın Oranları 

Yıl 
Y. İçi Yayın 

Sayısı 
Öğretim Elemanı 

Y. Dışı Yayın 
Sayısı 

Öğretim Elemanı 

Toplam Yayın 
Sayısı 

Öğretim Elemanı 
2001 1,13 0,36 1,49 
2002 1,18 0,30 1,48 
2003 1,16 0,45 1,61 
2004 1,15 0,47 1,62 
2005 1,25 0,45 1,70 
2006  1,11 0,42 1,53 
2007  1,42 0,44 1,86 
2008  1,30 0,48 1,78 

2009 * 1,31 0,57 1,88 
 
* 9 aylık rakamları kapsamaktadır. 

 

BİLİMSEL TOPLANTILAR 

Fakülteler 20. yüzyılın ikinci yarısında gittikçe büyüyen ve 
endüstrileşen araştırma projelerinde etkin roller üstlenebilmek 
için öncelik saptama ve planlama, ortak organizasyonlar 
yapma, bilgi ve beceriyi paylaşarak büyüme ve disiplinler arası 
yaklaşım gibi temel ilkelere uyum sağlamak zorundadırlar. Bu 
düşünceler ve yaklaşımlar çerçevesi içinde, 2001-2009 yılları 
arasında araştırma bulgularını paylaşmak ve değerlendirmek, 
karşılaşılan tarımsal sorunlara çözüm yolları arayabilmek, yeni 
projeler üretme ve bilgi alışveriş ortamı yaratmak, araştırıcıların 
bir araya gelmelerini sağlamak üzere Fakültemiz ve 
bölümlerimizin önderliğinde çok sayıda ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, çalıştay, 
kurs, panel vb.) düzenlenmiştir. 
Dekanlığımız 2002 yılından bu yana 2 yılda bir tekrarlanan 
biçimde  “Bilimsel Etkinlik Günleri” adı altında 4 kez toplantı 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda önceki yıllarda fakültemizin 
birimlerinde değişik konularda sonuçlanmış olan araştırma 
projelerinin konularını ve yayınlanmış olan eserlerini 
sergilemek, çevreye bilgi aktarmak ve iletişim sağlamak 
amaçlanmıştır. Bilimsel Etkinlik Günleri adlı toplantılar 
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aracılığıyla Fakültemiz içinde bilgi ve eylem akışını sağlamak, 
mevcut bilgileri ya da mesleki gelişmeler ile yenilikleri ilgili 
sektörlere ve kurumlara ulaştırmak, sektörlerin ve kişilerin 
istek ve düşüncelerini gelecekteki çalışmalara yansıtmak, 
tanışma, işbirliği ve proje ortaklıkları için olanak sağlamak ve 
topluma sunulabilecek olan hizmetler konusunda daha gerçekçi 
bulgular elde etmek için uygun bir ortam hazırlanmaya 
çalışılmıştır. 
Aynı süreç içinde, bölümlerimiz kendi uğraşı alanları 
kapsamında veya disiplinler arası nitelikte olan kongre, 
sempozyum, çalıştay, kurs ve panel gibi bilimsel toplantıların 
organizasyonunda rol almışlardır. Bu toplantılar fakültemizde 
ya da bölümlerimizin katkısı ve işbirliği ile yurt içindeki veya 
yurt dışındaki diğer kurumlarda birlikte gerçekleştirilmiştir.  

 

E.Ü.Z.F.’nde Düzenlenen veya Katkı Verilen                                        
Bilimsel Toplantılar (30.09.2009)  

Bilimsel Toplantı Sayısı  
Yıl 

Yurt İçi Yurt Dışı 
2001 19 7 
2002 47 8 
2003 39 5 
2004 29 4 
2005 29 26 
2006 15 11 
2007 31 4 
2008 23 7 

2009 * 19 10 
Toplam 251 82 

 
* 9 aylık rakamları kapsamaktadır. 
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TOPLUMA SUNULAN HİZMETLER 

Fakültelerin üstlendiği önemli bir görev de eğitim ve araştırma 
yaptığı alanlarda sağladığı bilgileri, teknik ve teknolojik uygula-
maları ve ürünleri toplumun yararlanmasına sunmaktır. 

2001-2009 yılları arasında öğretim elemanlarının katkılarıyla 
üreticilere, meslektaşlarımıza ve öğrencilere açık olan çok sayı-
da eğitsel kurs, seminer, konferans, panel, tarla günü vb. çalış-
malara Fakültemiz ev sahipliği yapmıştır. Buna paralel olarak,  
çevredeki iller ve ilçelerden gelen tarımın değişik alanlarındaki 
mesleki konulara yönelik talepler elden geldiğince karşılanmaya 
çalışılmıştır.  

Fakültemizde eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin 
dışında, sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal 
üretim yapılmış, değişik türde işlenmiş ürünler üretilmiş ve elde 
edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicinin kulanı-
mına sunulmuştur. Satışa sunulan ürünlerde sürekli olarak am-
balaj tipi, etiket ve etiket bilgileri değişimleri yapılarak tüketicileri 
beğenisi ve talebi arttırılmaya çalışılmıştır. Satışa gönderilen 
ürünler arasında sebzeler, meyveler, süs bitkileri, kesme çiçekler, 
salçalar, kurutulmuş domates, kuru üzüm, tıbbi bitkiler, reçeller, 
tarhana, bal, yumurta, piliç, bazı süt ürünleri (yoğurt, ayran, 
peynir, lor, tereyağı, kefir gibi), zeytin, zeytinyağı vb. yer almak-
tadır. Fakültemizin üreticiye yönelik hizmetleri içinde değişik 
yollardan bilgi aktarımı yanında damızlık hayvan, kaliteli tohum, 
fide, fidan ve yaprak gübresi sağlamak gibi hizmetler de bulun-
maktadır. Fakülte birimlerinin diğer hizmetleri arasında peyzaj 
projelerinin yapılması, etüt yapma ve fizibilite hazırlama, deney 
raporları düzenleme, tanı ve teşhis yapılması, tarımsal ilaç 
firmaları için ruhsata esas ilaç denemelerinin gerçekleştirilmesi, 
çeşitli tarım makinalarının test edilmesi, toprak-su-gübre-yem 
analizleri ve öneriler yapılması, meslek içi eğitim kursu ve semi-
nerler düzenlenmesi yer almıştır. 

Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerden sağlanan parasal kazanç 
fakültemiz adına Döner Sermaye hesabına gelir olarak yatırıl-
mıştır. Bu gelirin özellikle eğitim ve araştırmaları destekleyici 
yönde ve üretimde kullanılmasına özen gösterilmiştir. 
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İLETİŞİM ARAÇLARI VE DEKANLIK YAYINLARI 
Fakültemizde bilgi akışı ve iletişim ile ilgili hizmetler Dekanlık 
ve bölümlerin desteği ile Bilgi İşlem Merkezi aracılığıyla sürdü-
rülmektedir. Bu hizmetler kapsamında; öncelikle fakültemizin 
ve bölümlerimizin internet üzerindeki web sayfaları belli bir 
düzen içinde yenilenmiş ve sürekli biçimde güncellenmiştir. Öğ-
renci, personel ve kurum ile ilgili duyurular, toplantı ve faaliyet 
raporları, stratejik plan vb. konuların yer aldığı bu sayfalar 
öneriler doğrultusunda iyileştirilmiş, sunucu (server) yenilenmesi 
ve buna bağlantılı ekipmanların alımı ile hız artırımı sağlan-
mıştır.  

Bilgi İşlem Merkezi’nde yeni laboratuar açılmasının yanında, 
mevcut olanlar ise içerdikleri bilgisayar ve bağlı cihazları yenile-
nerek belirli bir oranda öğrenci kullanımına sunulmuştur.  

Fakültemizin sesi olma görevini üstlenmiş olan Haber Bülteni, 
şekil ve içerik yönünden değiştirilerek 2001-2009 yılları arasın-
da yılda 12 sayı olarak yayın hayatına devam etmiştir. Bu bül-
tende, fakültemizde ay boyunca gerçekleşen personel, öğrenci 
ve fakülte etkinlikleri imkânlar ölçüsünde yer almıştır.  

Bilimsel araştırma makalelerin yayınlandığı E.Ü.Z.F. Dergisi 
için eksik olan gerekli yasal izinlere ait belgeler alınmış, yılda 3 
sayı olarak basılmış ve dağıtılmıştır. Adı geçen dergide kapak, 
içerik ve yazım koşulları değişmeleri yapılmıştır. 

2001-2009 yılları arasında Dekanlık ile Fakülteye yönelik faali-
yetler ve düzenlenen etkinlikler hakkındaki bilgi ve verileri kap-
sayan 30’un üzerinde kitapçık Dekanlık Yayınları adı altında 
basılmıştır. 

İletişim Fakültesi ile birlikte yürütülen “Yeni Anlatım Olanak-
ları: Görüntü ve Ses Kurgusunda Bilgisayar Uygulamaları” adlı 
ve 2001/İLTF/003 nolu proje çerçevesinde 2004 yılında Fakül-
temizi tanıtıcı nitelikte olan Türkçe ve İngilizce dillerinde kısa 
süreli CD’ler hazırlanmış ve bu CD’lerin 2007 yılında içerik ve 
süre yönünden genişletilmesi yapılmıştır. 

Çevreye ve gelen konuklara fakültemizi ve faaliyetlerini tanıt-
mak ve bilgilendirmek amaçları için, Fakültemizin Türkçe ve 
İngilizce tanıtım kitapçıkları, Merkez Laboratuvarı, Çiftlik (Me-
nemen), İstasyon (Mordoğan) ve Konukevi’ne yönelik broşürler 
yayınlanmıştır. 
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KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ 
Yönetim olarak fakültemiz çalışanlarından ve öğrencilerinden 
oluşan büyük bir ekip olarak görülmüş ve kurum kültürünü 
sindirmeye ve aidiyet duygusunu geliştirmeyi destekleyici çalış-
malar ve etkinlikler yürütmüştür. 

Her yıl fakültemize yeni gelen öğrencilerle tanışma ve bilgi 
alışverişi amaçlı toplantılar yapılmıştır. Bu tür toplantılar imkân-
lar ölçüsünde tüm öğrencileri kapsayacak biçimde tekrarlan-
mıştır. Düzenlenen konser, tiyatro, sergi, şiir vb. etkinliklerle 
öğrencilerin ve personelimizin bir araya gelmeleri sağlanmıştır. 

Öğrencilerimizin yurt dışında staj yapmalarını ve Socr./Erasmuş 
programından yararlanmalarını özendirmek için, her yıl yurt-
dışında staj yapan ve Socr./Erasmus programına katılan öğren-
cilerin izlenimlerini ve anılarını diğer öğrencilere aktardıkları 
toplantılar yapılmıştır. 

SKEÇ Grubu önderliğinde kurulan bazı sanat ve kültür toplu-
luklarında (Sanat ve Halk Müziği, şiir, resim vb.) bazı öğretim 
elemanlarının öğrencilerimizle bir arada yer alarak yeteneklerini 
sergilemelerine imkân sağlanmıştır. 

Emekli olan ve yeni akademik unvan alan fakülte personelimiz 
için 1 veya 2 yılda bir kutlama ve plaket sunma törenleri düzen-
lenmiştir. Ayrıca, katılım yoğunluğu dikkate alınarak, bazı yıllar 
tüm personelimizin katıldığı yılbaşı kutlama baloları 
gerçekleşti-rilmiştir. 

Kurum kültürünü geliştirme çalışmaları kapsamında en yaygın 
ve düşük maliyetli araç olan e-posta sistemi, hemen hemen tüm 
personelimiz adına adresler alınarak genişletilmiştir. Bu sis-
temle, üniversitemizin ve fakültemizin duyuruları hızlı biçimde 
ve zamanında personelimize iletilmiştir. 

Alınan destekle tüm fakülte personelinin kimlik kartları yeniden 
düzenlenerek aidiyet duygusunu pekiştirmek amacıyla ücretsiz 
olarak mensuplarımıza dağıtılmıştır.  

Sosyal ve Kurumsal dayanışmayı geliştirmek amacıyla yapılan 
faaliyetlerden birisi de, özellikle akademik personelin katılımıyla 
oluşturulan Eğitimi Destekleme Birimi’dir. Bu birimin çalışma-
ları sonucunda, 2006 yılından itibaren her yıl belli sayıda 
ihtiyacı olan öğrenciye eğitim desteği sağlanmaya başlanılmıştır.  
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Sık biçimde düzenlenen ve güncel konuları konu alan konfe-
rans ve söyleşi gibi etkinliklerle personelimizin ve öğrencileri-
mizin bir arada bulunmalarına ve dayanışma içinde olmalarına 
olanak sağlanmıştır. 

Öğretim üyelerine ait resimleri ve kişisel, eğitim, uzmanlık ve 
iletişim bilgilerini içeren [Kim Kimdir? ve Who is Who?] adını 
taşıyan kitaplar 2004 ve 2008 yıllarında yayınlanarak, persone-
limizin birbirlerini daha iyi tanımalarına ve fakülte dışındaki 
kişiler ya da kurumların öğretim üyelerimiz ile eğitim, proje ve 
araştırma yapma gibi konularda işbirliği oluşturma olanakla-
rına yardımcı olunmuştur. 

PERSONEL DURUMU 

Fakültemizin 2000-2009 yılları arasındaki personel durumunu 
ifade edebilmek için, akademik ve idari personel kadrolarını ayrı 
biçimde incelemek gereklidir. Akademik kadro kullanımı Yük-
seköğretim Kurumu’nun izni ve Rektörlüğümüzün tahsisi ile 
mümkün olurken, idari kadrolardan yararlanma ise Başbakan-
lık ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan izin ve yine Rektörlüğü-
müzün birimlere dağıtımı ile gerçekleşmektedir.  

Akademik Personel 

Bilindiği gibi, üniversitelere akademik kadrolar 78 sayılı kanun 
hükmündeki kararname kapsamında verilmekte ve saklı olan 
kadrolar Bakanlar Kurulu kararı ile serbest bırakılarak kulla-
nılabilmektedir. Geçtiğimiz 10 yıllık dönemde saklı olan kadro-
ların serbest duruma getirilmesi ve değişik nedenlerle boşalan 
kadroların kullanılması ile öğretim üyelerinin yeni ünvanlı 
(özellikle profesör ve doçent) akademik kadrolara atanmaları ve 
yükseltilmelerinde pek fazla sorunla karşılaşılmamıştır. Yasal 
sürelerini dolduran ve istenilen koşulları yerine getiren öğretim 
üyeleri için 2000-2009 yılları arasında 67 adet profesör ve 35 
adet doçent kadrosu sağlanmıştır. Aynı olumlu durum, yar-
dımcı doçent kadrosu taleplerinin karşılanmasında görüleme-
miştir. Doktora çalışmalarını tamamlamalarından sonra yıllar 
geçmesine ve bulundukları bölüm ya da anabilim dalında 
emeklilik/ayrılma nedeniyle öğretim üyesi sayısı önemli ölçüde 
azalmasına rağmen, Yükseköğretim Kurumu’ndan Rektörlükçe 
istenen yardımcı doçent kadrosu talepleri azaltılarak verilmiş 
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veya 2005-2008 yılları arasında olduğu gibi bu talebin karşı-
lanması yoluna gidilmemiştir.  

Esas sıkıntı, özellikle daimi statüdeki araştırma görevlisi kadro-
larında yaşanmıştır. Öğretim üyesi yardımcısı kadrolarının sayı-
sı, bu kadrolara atama yöntemi, izin verilme süreci ve işleminin 
Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu tarafından sıklıkla 
değiştirilmesi ve sürekli olarak sayısal kısıtlamalara gidilmesi 
sorun yaratmıştır. Öğrenci sayısının artması, bazı birimlerde 
çeşitlenmeler olması yeni eğitim-öğretim programlarının devreye 
sokulması vb. nedenlere karşın özellikle araştırma görevlisi 
sayısında istenilen düzeyde bir artış olmamıştır. Fakültemizde 
2000 yılında 80 adet olan araştırma görevlisi sayısı tüm 
çabalara karşın, 2009 yılında 64 adet düzeyine gerilemiştir. 
Aynı durum, öğretim görevlisi kadroları içinde geçerli olmuştur. 

 

E.Ü.Z.F.’ndeki Akademik Personel Sayısı (30.09.2009) 

Öğretim Elemanı 

Araş. Gör. 

Yıl 

Pr
of

. 

D
oç

. 

Y.
D

oç
. 

Ö
ğr

. G
ör

. 

D
 

T 

D
iğ

er
* 

U
zm

an
 

To
pl

am
 

2000 98 63 18 1 39 41 27 9 296 

2001 104 52 23 2 29 47 29 11 297 

2002 108 44 28 2 29 44 31 10 296 

2003 116 29 37 2 26 36 36 9 291 

2004 116 32 35 2 28 36 35 9 293 

2005 119 27 32 2 31 39 33 7 290 

2006 117 28 28 2 34 33 33 8 283 

2007 116 22 26 3 35 27 29 7 265 

2008 110 30 20 3 42 21 24 8 258 

2009 104 30 20 3 49 15 20 9 245 

*35. Madde, ÖYP ve Fen Bil. Ens. Kaynaklı [D: Daimi  T: Tahsisli] 
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E.Ü.Z.F.’nde Sağlanan Akademik Kadro Sayısı (30.09.2009) 

Öğretim Elemanı 

Yıl 
Prof. Doç. Y.Doç. Öğr. 

Gör. 
Araş. 
Gör. Uzman Toplam 

2000 2  2  9  13 
2001 10 8 6  17 3 44 
2002 10 4 5 2 13 1 35 
2003 13  10  3  26 
2004 5 4 5  11 1 26 
2005 8    12  20 
2006 8 9   4 2 23 
2007 6 2  1 3  12 
2008  6   8 2 16 
2009 5 2 5  4  16 

Toplam 67 35 33 3 84 9 231 
 

E.Ü.Z.F.’nde Emekli Olan veya Ayrılan Akademik Personel Sayısı 
(30.09.2009) 

Öğretim Elemanı 

Yıl 
Prof. Doç. Y. 

Doç. 
Öğr. 
Gör. 

Araş.
Gör. Uzman Toplam 

2000 5 2   6 1 14 
2001 4 2   15  21 
2002 7  1  11 1 20 
2003 7 2 1  4 1 15 
2004 6    5 1 12 
2005 5    6 2 13 
2006 9    9  18 
2007 7  1  3  11 
2008 7    6  13 
2009 5    7  12 

Toplam 62 6 3  72 6 149 
 

İdari Personel ve İşçi 

Fakültemizde 2000-2009 yılları arasındaki idari personel sayısı 
yaklaşık % 35 oranında azalmıştır. Bu azalmanın ana nedeni, 
Maliye Bakanlığı tarafından yeni atama izinlerinin azaltılması ve 
emekli olan personelin yerine yenilerinin alınmaması yönündeki 
kararının yürürlükte olmasıdır. Bu durumda, idari personel 
açığının diğer kamu kuruluşlarında çalışan memurların kuru-
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mumuza nakil yolu ile geçmeleri ve özelleştirilen kuruluşlardan 
ayrılan personelin Fakültemize verilmesi için girişimlerde bulu-
nulması ile kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu çabalar, 2003 
yılına kadar aşırı sorun yaşanmamasını sağlamış, ancak bu 
tarihten sonra Maliye Bakanlığı’nın nakil yolu ile olanlar dahil 
olmak üzere tüm personel atamalarında önceki yıl emekli olan 
veya ayrılan personel sayısının aşılmaması şeklindeki kararı ve 
2006 yılında ise aynı Bakanlığın önceki yıl ayrılan memur 
sayısının yarısı kadar atama olabileceği şeklindeki yeni kararı 
sonucunda idari personel sayısındaki açıklığı gidermek güçleş-
miştir. 2000-2009 yılları arasındaki zaman aralığında, açıktan 
(KPSS ile) 4 adet ve naklen 61 adet olmak üzere 657 Sayılı 
Kanuna bağlı olarak Fakültemize atanan personel sayısı topla-
mı 65 adet olmuştur.  
Yukarıda belirtilen konular, özellikle Menemen’deki çiftlikte ve 
Mordoğan’daki istasyonda araştırma ve üretim faaliyetlerinde 
görev yapan işçiler için de geçerli olmuştur. Her yıl Maliye 
Bakanlığı tarafından verilen adam/yıl şeklindeki kullanım izni-
nin sürekli olarak aşağı çekilmesi işçi sayısında azalmaya ne-
den olmuştur. Emekli olan veya ayrılan işçiler nedeniyle durma 
aşamasına gelen bazı faaliyetler, hizmet alımı yoluna gidilerek 
belirli ölçüde önlenebilmiştir.  
Ayrıca, bu konuda üniversitemizde başlatılan bir uygulama ile 
fakültemize tahsis edilen şirket işçilerinden de yararlanılma 
yoluna gidilmiştir. Fakültemizde 2000 yılında bu statüde görev 
yapan işçi sayısı 3 adet iken, yıllara göre olan artışlarla bu 
değer 2009 yılında 36 adet olmuştur.  

 
E.Ü.Z.F.’ndeki İdari ve Yardımcı Personel Sayısı (30.09.2009) 

İşçi  
Yıl 657 Sayılı Kanun’a 

Bağlı Personel  Daimi Geçici + Şirket 
Toplam 

2000 241 28 37 306 
2001 228 28 38 294 
2002 198 28 48 274 
2003 185 26 49 260 
2004 174 25 50 249 
2005 155 18 35 208 
2006 154 14 37 205 
2007 163 20 34 217 
2008 157 18 36 211 
2009 157 17 36 210 
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E.Ü.Z.F.’ne Açıktan Gelen veya Naklen Atanan İdari                            
Personel Sayısı (30.09.2009) 

Yıl 657 Sayılı Kanun’a Bağlı Personel     

2000 6 

2001 3 

2002 10 

2003 2 

2004 5 

2005 6 

2006 10 

2007 11 

2008 9 

2009 3 

Toplam 65 
 
 

E.Ü.Z.F.’nde Emekli Olan veya Ayrılan İdari                                         
Personel Sayısı (30.09.2009) 

Yıl 657 Sayılı Kanun’a 
Bağlı Personel İşçi Toplam 

2000 24  24 

2001 27  27 

2002 35  35 

2003 28 3 31 

2004 28 16 44 

2005 22 5 27 

2006 15  15 

2007 12 6 18 

2008 12  12 

2009 5 2 7 

Toplam 208 32 240 
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MALİ DURUM 
Fakültemizin mali durumu doğal olarak ülkenin ekonomik du-
rumundan etkilenmekte ve karşılaşılan sıkıntılar bütçeler için-
de geçerli olmaktadır. Fakültemizin ana gelir kaynaklarını aşa-
ğıdaki ana gruplar altında toplamak gereklidir: 
Katma (Özel) Bütçe ödenekleri, devlet tarafından Hazine’den 
verilmektedir.  
Döner Sermaye gelirleri, fakülte bünyesindeki bölümler, birim-
ler ve işletmelerin faaliyetlerinden sağlanan miktarlardır. 
Vakıf Gelirleri, E. Ü. Güçlendirme Vakfı’nın yaptığı yardımları 
kapsamaktadır. 
Özel Gelirler, ortak proje yapma, kiralama, bağış vb. yollar 
aracılığıyla temin edilmektedir.  
Diğer Gelirler ise kişi, özel kurum ya da vakıflardan sağlanan 
malzeme, yedek parça, yakıt, cihaz vb. şeklindeki katkı ve 
yardımları içine almaktadır.  

Katma (Özel) Bütçe 

2000-2009 Yılları arasında ülke bazında ekonomik alanda ya-
şanan zorluklar, krizler ve alınan bazı sıkı önlemler kamu kuru-
luşlarının bütçelerindeki ödenekleri de etkilemiştir. Özellikle 
2002 yılındaki sıkışık ekonomik durum ve enflasyon koşulları 
yüzünden Maliye Bakanlığı’nca ödeneklerde azalmalar yapılmış 
ve bir kısım harcama kalemleri bloke edilmiştir. 2001 ile 2009 
yıllarında fakültemize verilen katma bütçe ödeneği artışı % 10 
civarındadır. Fakülte bütçesindeki yetersizliği gidermek için 
yasaların izin verdiği ölçülerde yaz okulu, bağış vb. yoluyla 
sağlanan gelirler buraya aktarılmıştır. 
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E.Ü.Z.F.’nde Katma (Özel) Bütçe [TL] (30.09.2009) 

Yıl Tahsis Edilen Harcanan 
2001 89 392 89 080 
2002 82 380 80 644 
2003 99 430  *  85 051 
2004 ** 168 902 167 437 
2005  ** 175 715 173 565 
2006 99 844 94 665 
2007 99 257 98 773 
2008 *** 125 464 123 226 
2009 *** 113 723 79 746 

      
* 14 379 TL ısınma gideri olarak Rektörlük tarafından tahsil 

edilmiştir. 
** Kalorifer yakıtı giderleri Fakülte bütçesine aktarıldığı için artış 

olmuştur. 
*** Yaz Okulu, Özel Ödenek vb. gelirleri Fakülte bütçesine aktarıldığı 

için artış olmuştur. 
 

Döner Sermaye Bütçesi 

Fakültemizde genel olarak döner sermaye bütçesindeki gelir-
lerin büyük bir kısmı (% 85) Dekanlığa bağlı olarak işletilen 
birim, çiftlik ve istasyondan elde edilmektedir. Döner Sermaye 
gelirlerinden yapılan vergi, proje payı vb. kesintilerin yüksek 
oranda oluşu maliyetleri ve sağlanan gelirleri hayli azaltmak-
tadır. Ayrıca, tarımsal üretimde hammadde, akaryakıt, elektrik, 
gübre, işçilik vb. giderlerinin hızlı biçimde artması elde edilen 
net gelirin istenilen düzeyde olmamasına neden olmaktadır. 
Ayrıca, gelişen teknolojilere uyumlu değişmeleri yapabilmek ve 
özel sektörle rekabet edebilmek için işletmelerde yenilik yapmak 
ve cihaz/makine almak pek mümkün olamamıştır. Ürün 
çeşitlendirmesi yapmak ve pazarlama sorununu çözme de ise 
bir kısım bürokratik engellerle karşılaşılmaktadır. 
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E.Ü.Z.F.’nde Döner Sermaye Gelir-Gider Durumu                                   
[x 1000 TL] (01.10.2009) 
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Vakıf Gelirleri 

E. Ü. Güçlendirme Vakfı’ndan fakültemizin diğer kaynaklardan 
karşılanması mümkün olmayan ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yardım alınmıştır. İlk 3 yılda miktarı düşük olan bu yardımların, 
2004 ve 2005 yıllarında 2001 yılına oranla % 80-90 düzeyinde 
arttığı görülmektedir. Ancak, 2004 yılında çıkan Vakıf ve Der-
neklerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini kısıtlayıcı ve bağış, 
hibe vb. şeklindeki gelir kaynaklarından yararlanmayı engelleyici 
hükümler içeren 5072 sayılı yasa nedeniyle, daha sonraki yıl-
larda Vakıf’tan bir yardım sağlama şansı kalmamıştır. 

Özel Gelirler 

Bu gelir kalemleri arasında ortak araştırmaların, projelerin, 
bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, kiralama, bağış vb. yer al-
maktadır. 2002 yılından itibaren bu yolla sağlanan ödenek Rek-
törlükte bütçenin ilgili fasıllarına aktarılmış ve talepleriniz 
doğrultusunda kullanılmıştır. Bu ödenek ağırlıklı olarak eğitim-
öğretim faaliyetlerinde yararlanılan cihaz ve ekipmanların temi-
ninde, eğitim-araştırma, üretim ve büro gibi mekânların yeni-
lenmesi ile iyileştirilmesinde ve atölyeler için gerekli malzeme-
lerin temininde kullanılmıştır. Fakülteye ve bazı bölümlere 
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önemli ölçüde destek sağlayan bu kaynaktan Rektörlüğümüzün 
izni olmadığı için son 2 yılda yeterince yararlanılamamıştır. 

 

Diğer Gelirler 

Fakültemizde yapılan araştırma ve üretim faaliyetlerinde kul-
lanılan fide, tohum, gübre, pestisit vb. girdilerin, ulaşım ve 
tarım araçlarının yedek parça, akü, lastik gibi bazı malzeme-
lerinin ve yakıt ile inşaat amaçlı boya, çimento, kum vb. 
taleplerin karşılanması için kişi, özel kurum ya da vakıflardan 
sağlanan nakdi olmayan katkı ve yardımlar bu gelir grubuna 
girmektedir. 

E.Ü.Z.F.’nde Vakıf Gelirleri, Özel ve Diğer Gelirler [TL] (30.09.2009) 

Yıl E.Ü. Güçl. Vakfı Özel Gelirler Diğer Gelirler 
2001 2 500 --- --- 

2002 3 750 25 000 9 500 

2003 7 750 25 000 10 500 

2004 23 300 68 756 3 000 

2005    20 000 36 489 16 000 

2006 * --- 35 256 27 000 

2007 * --- 29 240 5 000 

2008 * --- 23 200 14 000 

2009 * --- --- 6 000 
 

* Kanun gereği katkı alınamamıştır. 

 
Eğitim Hizmetleri Gideri ve Makine-Techizat Alımı 

Her Yıl Fakültemize Rektörlüğün takdirine göre SKS Daire 
Başkanlığı kanalıyla eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak 
amacıyla ödenek verilmektedir. Fakültemizde bu ödenek özel-
likle öğrencilere yönelik derslik, laboratuar ve uygulama alan-
larının inşaat, onarım ve bakımı ile ilgili malzemelerin alımında 
kullanılmıştır. Bu ödenek yardımıyla fakültemizdeki tüm ders-
liklerin boya-badanaları her yıl yapılmış, elektrik tesisatları, 
ısınma armatürleri, oturma sıraları ve sunum tahtaları onarıl-
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mış ya da yenilenmiştir. Ayrıca, yıllara bağımlı olarak yapılan 
planlama D Blok’taki ve bölümlerdeki tüm dersliklerin projek-
siyon cihazı, sunum perdesi ve klima ile donatılması bu ödenek 
ile gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, yeni bir öğrenci bilgisa-
yar laboratuvarının tesis edilmesi ve mevcut alanlarda ise bilgi-
sayar ve monitör güncellemesi adı geçen ödenek ile yapılmıştır. 
Her bölümümüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ve 
sunumlarda yararlanılmak üzere birer adet dizüstü bilgisayar 
verilirken; sekretarya, kütüphane, arşiv vb. hizmetlerde kulla-
nılması için değişen sayıda bilgisayar da alınmıştır.  

Rektörlüğün tahsis ettiği Makine-Techizat Alımı amaçlı ödene-
ğin % 25-30’luk kısmı Dekanlık, Çiftlik ve İstasyon için ayrılmış 
ve kalan kısım bölümlere eşit oranlarda tahsis edilmiştir. Bu 
ödenek ile bölümlerimizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde 
kullandıkları ekipman, cihaz ve malzeme talepleri karşılanmaya 
çalışılmıştır. Bölümlerimize bahçe tipi traktör, römork, su tan-
keri, diskaro, pulluk, tesviye küreği, pülverizatör, freze, motorlu 
testere-tırpan, vb. tarımsal üretim ekipmanlarının yanında 
laboratuvar cihazları ve malzemeleri, klima, buzdolabı, derin 
dondurucu, yer yıkama makinası vb. bu yolla temin edilmiştir.  

Adı geçen ödenekten Dekanlık için ayrılan payın bir kısmı 
Bornova’da jeneratör ile ağırlıklı olarak çim biçme traktörü, çim 
biçme makinaları, pülverizatör, römork, motorlu testere, 
motorlu tırpan, burgu, zemin yıkama ve temizleme makinası, 
buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinaları vb. genel hizmetler, 
çevre ve yeşil alan bakım ve düzenlemesine yönelik ekipmanla-
rın satın alımında kullanılmıştır. Dekanlığa tahsis edilen 
ödeneğin geriye kalan kısmı ise DPT ve Alt Yapı Geliştirme 
Projelerindeki ödenekler ile birleştirilerek Çiftlik ve 
İstasyon’daki tarım makinaları ve diğer ekipmanların 
eksikliğinin giderilme-sinde veya yenilenmesinde kullanılmıştır. 
Bu uygulama ile Mordoğandaki istasyona traktör, bahçe 
traktörü, rotavatör, değişik özellikte pulluklar, pülverizatör, su 
tankeri, römork, motorlu testere, motorlu tırpan, çim biçme 
makinası vb. tarım alet ve ekipmanları satın alınmıştır. Aynı 
şekilde, Menemen’deki çiftliğe satın alınan 30’un üzerindeki 
tarım makinaları ve ekip-manları arasında; 2 adet traktör, 
değişik özelliklere sahip toprak işleme makinaları ve 
ekipmanları, ekim mibzeri ve havalı ekim makinası, hasat 
makinaları (silaj, balya, saman, tırmıklar, sap parçalama), 
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ilaçlama ve gübreleme makinaları, damperli ve devirmeli 
römorklar ile ağaç kesme motoru (bıçkı) bulunmak-tadır. 

 

E.Ü.Z.F.’nde Eğitim Hizmetleri Gideri ve Makine-Techizat Alımı [TL] 
(30.09.2009) 

Yıl Eğitim Hizmetleri 
Gideri  

Makine- Teçhizat 
Alımı 

2001 1 600 60 000 
2002 2 100 79 865 
2003 12 000 76 063 
2004 43 088 70 457 
2005 30 470 72 263 
2006 30 000 * 99 444 
2007 30 950 74 821 
2008 31 275 * 143 079 
2009 31 035 82 586 

 
* DPT Projesinden alınan ek bütçenin aktarımı yapılmıştır 
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ALT YAPI, İNŞAAT, ONARIM VE YENİLEME 

Ülkemizin yaşadığı ekonomik zorluklar ve buna bağımlı olarak 
alınan tasarruf önlemleri nedeniyle yeni bina, tesis vb. yapımı 
sınırlandırılmıştır. Buna rağmen, yaratılan kaynaklar ve imkân-
lar aracılığıyla ve Rektörlüğümüzün de verdiği katkılarla fakül-
temizde alt yapının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanında 
bazı yapım, onarım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştiril-
miştir. 

Bornova (Kampüs) 

2001 yılında Bornova Belediye Başkanlığı’nın yardımıyla A ve B 
Blokların ön mekân kısımları bozulan zemini düzeltmek için 
asfalt ile kaplanmıştır. Fakülte girişindeki görünümü düzeltmek 
amacıyla, mevcut otopark kaldırılmış ve yapılan bir proje çerçe-
vesinde giriş-çıkış yolu genişletilerek asfaltlanmıştır. İki tarafına 
yaya yürüyüş şeritleri ve ağaçlandırma ile çiçek alanları konu-
larak peyzaj düzenlemesi yapılan fakülte girişine kontrollü geçiş 
sistemi ve çıkışlara ise kapanlar tesis edilmiştir. Ayrıca, fakülte 
giriş kısmına mermer bir platform üzerine fakültenin adı isim 
logosu bulunan bir pano yerleştirilmiştir. 

Fakültemize gelen misafirlerin araç park yeri genişletilmiş ve 
burada zemin iyileştirmesi yapılmıştır. B Blok’un yan kısımla-
rında ve A Blok’un arka tarafında personelimizin araçlarını park 
edebilecekleri yeni otopark alanları yapılmıştır. Fakültemizin 
girişi, otoparkların çevresi ve bloklar arasındaki alanda peyzaj 
düzenlemeleri yapılarak çağdaş bir görünüm oluşturulmuştur. 

Fakültemizde mesai saati sonrasında geç saatlere kadar çalışan 
personelin ve öğrencilerin bulunması ve bazı etkinliklerin olması 
gibi nedenlerle çevre aydınlatması yeniden ele alınmıştır. Eski-
yen ve çalışmayan zemindeki aydınlatma direkleri ve aydınlat-
ma kaynakları yenilenmiş ve blokların üst ile yan kısımlarına 
zaman ayarlı lambalar yerleştirilerek fakültemizin yeterli biçim-
de aydınlatılması sağlanmıştır. Bu arada, güvenliği sağlamak 
üzere personelimizden gelen talepler doğrultusunda A, B ve C 
Bloklardaki zemin katların ve yemekhanenin pencerelerine zo-
runlu durumlarda çıkış yerleri bırakılacak biçimde demir 
parmaklıklar takılmıştır. 
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Yumuşak zemin üzerinde inşa edilmiş olması ve depremler so-
nucunda ortaya çıkan oturmalar ve çatlaklar oluşması nede-
niyle yeniden yapımına başlanan A Blok inşaatı 2003 ve C Blok 
(1.kısım) inşaatı ise 2009 yılında tamamlanarak Fakültemize 
teslim edilmiştir.  

Fakültemizde Bilimsel toplantıların, sosyal, kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin yapıldığı yıpranmış ve eskimiş bazı mekânlarda 
iyileştirmeler ve yenilemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; 
Dekanlık Toplantı Salonu, Prof. Dr. E. MUTAF Amfisi, Prof. Dr. 
F. ÖNDER Konferans Salonu vb. genel kullanım amaçlı yerlerde 
tamamen veya kısmen yenilemeler yapılarak daha çağdaş bir 
duruma gelmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, Dekanlık içinde Yönetim 
Kurulu ve Komisyon toplantıları için yeni bir mekân yaratı-
lırken, yine B Blok’ta donanımlı bir yeni toplantı salonu ve C 
Blok’ta yeni bir seminer/konferans salonu ise tesis edilmiştir.  

Farklı binalarda bulunan akademik ve idari personel yemekha-
neleri tasarruf ve görevli personel sayısındaki azalma nedenleri 
ile birleştirilmiş ve yemekhane giriş, mutfak ve salon kısımla-
rında onarım, iyileştirme ve malzeme değişimleri yapılmıştır. 
Yemekhanede özellikle mutfak kısmındaki tüm malzeme sağlık 
koşullarına uygun olarak yenilenmiş ve buradaki tuvaletler ile 
genel kullanım alanları elden geldiğince modern bir duruma 
getirilmiştir. Yemekhanede jetonla çalışan turnike sistemine 
geçilmiştir. Öğle tatillerinde fakülte personelinin yararlandığı 
kafeterya yeni bir mekâna alınmış ve klimatize edilerek yeniden 
tefriş edilmiştir.  

Dekanlığa bağlı bürolarda onarım, iyileştirme ve malzeme deği-
şimi gerçekleştirilerek, idari personelin çalışma ortamları daha 
iyi bir duruma getirilmiştir.  

Başlangıçta D ve B Bloklardaki ve daha sonra ise C Blok’taki 
tuvaletler ve lavabolar tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır. 

Merkez laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarları, D Blok’taki 
derslikler ve İş Bankası Derslikleri gibi ağırlıklı olarak öğrenciler 
tarafından kullanılan yerlerde sürekli olan bakım işlemlerinin 
yanında, zaman zaman çatı onarımı, tadilat ve iyileştirmeler 
gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan planlama sonucunda; tüm dersliklerin projeksiyon 
cihazı ve sunum perdesi gibi eğitsel araçlarla donatılması ve 
klima cihazlarının montajı tamamlanmıştır. Aynı planlama 
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programı kapsamında, bölümlerdeki bazı dersliklerin ve ortak 
kullanımlı alanların da belirtilen ekipman ve cihaz eksiklikleri 
büyük ölçüde giderilmiştir. 

Eşi tarafından yapılan bağışla tesis edilen Prof. Dr. Hüseyin 
VURAL Öğrenci Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirilmiş ve 
öğrencilerin yararlandığı 2 yeni bilgisayar laboratuvarı hizmete 
girmiştir. 

Fakültemizde üretilen ürünleri toplumun kullanımına sunmak 
ve kurumumuzu bu yönüyle de tanıtmak amacıyla E. Ü. Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nde bir satış yeri açılırken, fakülte içindeki 
satış yeri ise kütüphane yanındaki ana yol güzergâhına taşı-
narak kampüsteki personele daha iyi bir biçimde hizmet etmesi 
sağlanmıştır.  

Elektrik kesilmelerinden oluşan sorunları gidermek amacıyla 
yüksek kapasiteli bir jeneratör satın alınmış ve tüm bloklar ile 
irtibatı yapılmıştır. Tek bir bloğu besleyen eski ve düşük kapa-
siteli jeneratör ise Menemen’deki çiftliğe nakledilerek devreye 
sokulmuştur.  

Hafriyat ve inşaat nedeniyle zarar gören ve bunun sonucu sık-
lıkla sorun yaratan bloklar arasındaki bağlantıyı sağlayan 
elektrik kabloları ile su borularının büyük kısmı değiştirilmiştir. 

Yapılan görüşmelerle, ısınmadaki sorunları gidermek için mev-
cut kalorifer kazanları değiştirilmiş ve binalar arasındaki su ve 
ısı kaybını önlemek amacıyla toprak altındaki çürümüş borular 
yenilenmiştir. Bu arada, Tarım Makinaları Bölümü’nün atelye-
leri A Blok’taki kalorifer kazanına bağlanarak tasarruf 
sağlanmıştır.   

Öğrenci ve personelin yararlandığı spor tesisi yeniden düzenlen-
miş ve oluşturulan futbol sahası ile çevresi sürekli hizmet 
sunan durumda muhafaza edilmiştir.  

Eğitim, araştırma ve üretim amaçlı yeni alanlar ve tesisler pro-
jeler ve katkılar ile devreye sokulmuştur. Bu kapsamda; Dekan-
lığa ve bazı bölümlere ait mevcut 3 serada yenileme ve iyileş-
tirme yapılırken, bölümler tarafından değişik büyüklükteki 8 
sera hizmete girmiştir. Dekanlık ve bazı bölümlerin girişimleri 
ile yeni zeytin (2110 adet), meyve ağaçları (210 adet) ve bağ (500 
adet) plantasyonları tesis edilmiştir.  
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Bölümlerimizin yürüttüğü DPT, Tübitak ve BAPK projeleri yar-
dımıyla süt keçisi işletmesi açılmış, bazı kümesler yenilenmiş, 
soğuk hava depoları ve mantar yetiştirme ortam odaları tesis 
edilmiş, traktör, malzeme-cihaz ve ekipman alımları sağlanmış 
ve mevcut tesisler ile alanlarda iyileştirme ve yenilenmeler ger-
çekleştirilmiştir. Tarım Ürünleri İşletmesi’nde ise buhar kazanı 
yenilenirken, konserve ve reçel yapımında yararlanılan hatlar ve 
buna bağlı donanımlarda onarım ve değişimler yapılmıştır. 
Ayrıca, uzun yıllar sonra işletme binasında çatı ile zemin 
onarımı ve malzeme değiştirilmesi yapılarak boya ve badana 
işlemi tamamlanmıştır. 

Menemen (Çiftlik) 

Menemen’de bulunan 3.400 dekarlık bir alanı kaplayan fakül-
teye ait çiftlik için öncelikle durum tespiti ve buna bağlı olarak 
aşamalı bir planlama tablosu yapılmıştır. Öncelikle yeni bir 
yönetsel şema yapılmış, sorumlu müdür ataması şeklindeki 
uygulamanın verimli olamaması nedeniyle, çiftlik yönetiminde 
öğretim üyesi görevlendirilmesi yoluna gidilmiş ve bu düzenle-
menin daha uygun olduğu zamanla ortaya çıkmıştır. Buna ek 
olarak; çiftlikte veteriner, uzman ve mühendis kadrolarında 
olan yeni elemanların görev almaları sağlanmıştır.   

Fakültedeki döner sermaye faaliyetlerinin yaklaşık % 90’a yakın 
kısmının gerçekleştirildiği çiftlikte, öncelikle gelir-gider arasın-
daki farkın olumlu yönde açılması hedeflenmiş ve bu amaçla 
özellikle gider kalemleri incelemeye alınmıştır. Giderler arasında 
en yüksek düzeyde olan personel giderlerinin alınan önlemlerle 
% 70’lerden % 20 seviyelerine inmesi zamana bağımlı olarak 
yapılmıştır. Tazminatları ödenerek ayrılan geçici statüdeki 
işçilerin yaptığı işlemler,  gerektiğinde hizmet alımı yoluyla daha 
az maliyetle yürütülmüştür. Geliri arttırmak için; parselasyon, 
üretim planlaması ve çeşitliliği yaratma yoluna gidilmiş, birim 
alandan alınan verimi yükseltmek için öncelikle ortak arazi 
ıslahı projeleri ile üretim alanlarının bilgisayarlı tesviyeleri ya-
pılmış, özellikle DPT projelerinden sağlanan desteklerle amaca 
uygun tarım makinaları ve aletlerin temini sağlanmış ve mo-
dern bir süt sağım tesisi inşa edilmiştir.  

Çiftlikteki elektrik sorununa çözüm sağlamak üzere, trafo deği-
şimi yapılırken ana elektrik hatları da değiştirilmiştir. Üretimde 
önemli bir rolü olan su için, sulama suyu şebekesi tamamen 
değiştirilmiş, bu sistemde kule tipi su deposu devre dışı bırakı-
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larak hidrofor sistemli yeni bir su deposu yapılmış ve yeni derin 
su kuyusu açılmıştır.  

Çiftlik girişi yeniden düzenlenmiş ve yeni bir danışma binası 
inşa edilmiştir. Personelin yararlandığı lojmanlarda çatı onarımı 
ve dış cephe boyası yapılmış ve personel için bir lokal açılmıştır. 
Yemekhane binası mekân ve mutfak yönünden tamamen yeni-
lenirken; çatı onarımı, boya ve badana işlemleri de gerçekleş-
tirilmiştir. Tamamen yenilenen giriş, lavabo ve tuvaletleri ile 
görünümü değişen bu binada öğrenciler ve üreticiler için bir 
derslik tesis edilmiş ve gerekli yerler klima ile donatılmıştır.  

İdare binası, çatı, dış ve iç cepheler olmak üzere 2 kez onarıl-
mış, boya ile badanaları yapılmış ve personelin odaları yeniden 
tefriş edilmiştir. Büro kısmına ise bilgisayar, yazıcı, faks cihazı 
gibi ekipmanlarla destek sağlanmıştır. Bu çalışmaların yanında, 
çiftliği tanıtmak ve faaliyetlerini aktarmak için web sayfası 
oluşturulmuş ve tüm veriler bilgisayar ortamına alınmıştır. 

Süt, tarhana ve gübre işletmelerinde günün koşullarına uyumlu 
biçimde tadilatlar, yenilemeler ve değişimler yapılarak iş yeri 
açma ruhsatı ve üretim izin belgeleri alınmıştır.  

Süt işletmesinde çatı onarımı, iç ve dış boyama, zemin malze-
mesi değişimi, brülör ve sıcak su kazanı alınması, kazan sistemi 
ve boru hatlarında, inkübasyon ve soğutma ünitelerinde yeni-
leme ve kapasite artırımı, giriş-çıkışa perdeleme vb. işlemler 
yapılırken, ayran üretimi için üretim, dolum ve kapak örtme 
düzeni olan yeni bir cihaz satın alınmıştır. Süt ürünlerinin 
(peynir, yoğurt, süzme yoğurt, lor vb.) ambalajları değiştirilmiş 
ve ambalaj üzerindeki açıklamalar yeniden düzenlenmiştir.  

Tarhana işletmesi için alan genişlemesi yapılmış, üretimde kul-
lanılan yoğurma makinesi ve buna bağlı ekipmanların tamamı 
yenilenmiştir. Kurutma sistemine takviyeler yapılarak kapasite 
arttırılmış ve ambalajlama ile depolama alanları daha rahat 
çalışılabilir duruma getirilmiştir. Ambalaj ve içerik değişmeleri 
yapılması sonucunda bazı yılar 60-70 ton’a çıkan talepler karşı-
lanabilir duruma gelinmiştir. 

Gübre işletmesi formülasyon cihazı tadilatları yapılmış ve me-
kân olarak örnek alma, uyarlama ve doldurum ile ambalajlama 
açısından daha uygun duruma getirilmiştir. Bu iyileştirmeler 
sonucunda, ana müşteri konumundaki TARİŞ’in yanında bazı 
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resmi ve özel sektör kuruluşlarının talebi karşılanabilir bir 
konuma gelmek mümkün olmuştur.  

Bitkisel üretim alanlarında 2278 dekarlık alanın bilgisayarlı 
tesviyesi yapılırken, tesviye işlemleri sonucunda atıl durumdaki 
150 dekarlık arazinin tarla formuna dönüştürülmesi sağlanmış-
tır. 75 dekarlık alanda damla sulama ve toplam 2 km uzunlu-
ğunda ise toprakaltı sulama sistemi tesisi yapımı gerçekleşti-
rilmiştir. Özel İdare ve Çevre İl Müdürlüğü’nün desteğiyle 
ortaklaşa olarak yürütülen proje ile organik sebze, meyve, bağ 
ve zeytin üretimi yapılarak bu kapsamda üretici eğitim çalış-
maları yürütülmüştür. Yaklaşık 130 dekarlık alanda mevcut-
lara ek olarak yeni zeytin (950 adet), fıstık çamı (710 adet), ceviz 
(300 adet), nar (300 adet) ve meyve (155 adet) plantasyonları 
kurularak üretim alanları arttırılmıştır. Dane ve silaj mısır ile 
buğday üretiminde yeni çeşitler üretime alınarak verim ve ürün 
kalitesinde artışlar temin edilmiştir. At Alanı (220 dekar) ve 
Okaliptüslük (85 dekar) adı verilen alanlar yürütülen çalışmalar 
ile üretim faaliyeti yapılabilir konuma getirilmiş ve çiftliğin 
üretim alanları içine kazandırılmıştır.  
 

2278
67%

705
21%

341
10%

76
2%

Odunsu Bitkiler Üretim Alanı
Tesviye Yapılan Alan
Tesviye Yapılamayan Alan
Yol-Tesisler

 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan protokole göre; 
çiftliğin girişindeki bataklık durumundaki alanda arıtma tesisi 
için tahsis edilen alana karşılık arıtılan suyun sulama amacı ile 
çiftliğimize verilmesi, sınırlarımızdaki sorunlu alanların tel çit-
lerle kapatılması ve çiftlik ana yollarının asfaltlanması sağlan-
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mıştır. Şu ana kadar, çiftlik sınırlarında özellikle güvensiz nok-
taları kapsayan 3 km uzunluğunda tel çit yapımı gerçekleşti-
rilmiştir.    

Hayvancılık işletmesinde büyük ve küçükbaş hayvan barınak-
ları, hayvan ve buzağı üniteleri, gezinti alanları, yem ve saman-
balya depoları, değirmen binası, çatı, oluklar ve çitler inşaat 
yönünden sürekli olarak yenilenmiş ve onarımlar görmüştür. 16 
sağmal başlık yeni bir sağım ünitesi, 2 adet yem silosu ve 
otomatik yemleme ünitelerinin yapımı gerçekleştirilirken, ayrıca 
mevcut silaj çukurları yıkılarak yeniden inşa edilmiş ve kapa-
siteleri arttırılmıştır. Bu arada değirmende hammadde taşın-
masını sağlayan yeni bir helezon sistemi ile barınaklarda yeni 
hayvan yatak tesisi yapılmıştır. Hayvancılık işletmesi için 4 ton 
kapasiteli bir süt soğutma tankı alınırken, burada kullanılmak 
üzere bir kepçe de sağlanmıştır.  

Tahsisli olarak fakültemize verilmiş olan Seyrekköy’deki arazide 
son 2 yıldır süren tesviye çalışmaları bitirilmiş, buradaki 700 
dekarlık alana yeni bir parselasyon sistemi uygulanmış ve dre-
naj kanalları oluşturularak üretim deseni değiştirilmiştir. Çev-
resindeki çit sistemi yenilenen bu alandaki hayvan barınakları 
onarılırken, mevcut su kuyusundan rüzgâr tribünü ile su 
çıkarılmaya başlanılmış ve bilgisayarlı tesviyesi sonlandırılarak 
üretime geçilmiştir. 

Çiftlikte uygulamalı eğitim yapmak, işbirliklerini arttırmak ve 
bilgi ile deneyimleri paylaşmak amaçları ile öğrenci ve üretici-
lere yönelik bir eğitim merkezi tesis etmek üzere 2 kez DPT’na 
başvurulmuş ve olumlu bir yanıt alınamamıştır. Bunun üze-
rine, bu konuda başka kaynaklar arayışına gidilmiş olup 
girişimler halen sürdürülmektedir. 

Mordoğan (İstasyon) 

Mordoğan’da bulunan ve mülkiyeti Ege Ordu Komutanlığı’na ait 
olan arazide üretim alanları ve sosyal amaçlı konutlar ile bazı 
tesisler mevcuttur. Mülkiyet durumunu çözüme kavuşturmak 
için, Ege Ordusu Komutanlığı ve Mal Müdürlüğü nezdinde giri-
şimler yapılmış ve takdir edilen birim alan fiyatının yüksekliği, 
bütçemizde bu amaca yönelik bir faslın olmayışı ve yasal olarak 
arazi bedeli için ödeme yapılmasının mümkün bulunmaması 
gibi nedenlerle, burasının Ege Ordusu Komutanlığı’nın Fakül-
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temize tahsisi şeklinde kullanımına devam edilmiştir. Bunun 
yanında, bu alan dışındaki 123 ada 1 nolu parselin (üzerinde 4 
konut mevcut) Fakültemize tahsis edilmesi 2004 yılında gerçek-
leştirilmiştir.  

Mordoğan’daki istasyonda öncelikle alt yapı önlemleri ve üretim 
yönünden parselasyon yapılmış, ana yol ile işletme içindeki yol 
bağlantıları asfalt ile kaplanmış veya kilit taşı döşenmiştir. Tüm 
konutlarda zamana bağlı olarak çatı değişimi, bakım, onarım, 
badana ve boya işlemleri, zemin ve duvar malzemesi ile doğ-
rama değiştirme vb. uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Aynı sü-
reç içinde kanalizasyon sisteminin yenilenmesi, arıtma için 
havuz ve bağlantısı inşaatı, yeni foseptik çukurlarının tesisi, 
deniz kıyısının beton ile kaplanması, sosyal amaçlı konutların iç 
kısımlarındaki kullanım malzemelerinin ve donanımların (kar-
yola, yatak, buzdolabı, ocak vb.) tümünün yenilenmesi yapıl-
mıştır.  

Üretim alanlarının tümünün damla sulama sistemi tesisi ile 
sulanabilir duruma getirilmesi, bu sistemle bitkilere besin mad-
deleri ve bazı pestisitlerin de ulaştırılması için ek donanımların 
yapılması, sebze ve çiçek fidesi üretimi için sera tesis edilmesi 
ve boş bazı alanların üretim için kullanılması 2001-2005 yılları 
arasında ele alınmıştır. 

40’a yakın asma çeşidini içeren koleksiyon bağı, yaşlanma ve 
hastalık yoğunluğu nedeniyle sağlıklı bireylerden alınan mater-
yallerle yeni bir alana aktarılmıştır. Hastalıklar ve zararlılar 
nedeniyle yaşamlarını yitirmeye yönelen badem ağaçları sökül-
müş ve yeni badem plantasyonu kurulmuştur. Bu çalışmalara 
ek olarak; mevcut şeftali, erik ve kayısı bahçelerindeki boşluk-
ları yeni fidan dikimleri ile takviye edilmiş ve yeni ceviz plantas-
yonu yapılmıştır. 2001 ve 2004 yıllarında farklı çeşitlerden 
oluşan 2 yeni zeytin üretim alanı tesis edilmiş ve 2006 yılında 
ise yeni bir bağ kurulmuştur. Bu şekilde, son 6 yıl içinde 
Mordoğan’daki istasyonda üretim için elverişli olan alanlara 
toplam olarak 1600’e yakın sayıda zeytin, bağ ve meyve fida-
nının dikimi gerçekleştirilmiştir.  

Mordoğan’daki istasyonda yetiştirilen ana sebze konumundaki 
enginar (sakız çeşidi) üretimine alan genişletilerek devam edil-
miş ve bu çeşidin yanı sıra konservelik özelliği olan diğer bir 
enginar çeşidinin de üretimi yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca; 
domates, biber, kavun, karpuz vb. sebzelerin üretimi yeni bazı 
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çeşitlerin devreye sokulması ile sürdürülmüştür. Bu çalışmalar 
sonucunda, farklı bir ekolojik özelliği olan istasyonumuz ve çev-
resi için adaptasyon ve verim yönünden uygun olan çeşitler 
belirlenmiş, yöredeki üreticilere bitki görünümünü ve ürün 
olarak tanıtımları yapılmıştır. Ayrıca, talep üzerine tesis edilen 
sera aracılığıyla üreticilerin özellikle sebze ve çiçek fidesi ihti-
yaçları karşılanmıştır. 

Daha önceleri ağaç üzerinde satış yöntemi ile değerlendirilen 
zeytin ürünü, 2003 yılından itibaren tarafımızdan toplanılarak 
salamura yapılmış ve sıkılarak zeytinyağı elde etmek şeklinde 
daha fazla gelir sağlayıcı bir duruma getirilmiş ve satış 
yerlerimizde tüketicilere sunulmuştur.  

Öğrencilerimizin ve personelimizin istasyonu ziyaretleri sıra-
sında ve yaz aylarında yararlandıkları konutlar inşaat, mekân 
ve kullanım malzemeleri yönünden tamamen yenilenmiştir. Bu 
arada, ortak kullanım alanları (yemekhane, gazino, mutfak, 
otopark, iskele vb.) malzeme ve ekipman değişimleri yapılarak 
çağdaş bir görünüme kavuşturulmuştur. 

Sıklıkla oluşan elektrik kesilmelerinin yarattığı sorunları azal-
tmak amacıyla, istasyondaki trafo değiştirilmiş ve aktif / reaktif 
ayarlaması yapılarak ücretlerde tasarruf sağlanmıştır. Bu 
arada, direklerde olan elektrik nakil hatları ve kabloları toprak 
altındaki borular içine alınmıştır.  

Güvenliği sağlamak amacıyla, öncelikle deniz kıyısı ve yol 
kenarları başta olmak üzere istasyonun tüm çevresi tel çitlerle 
kapatılmıştır.  

 

 

ARAÇ DURUMU 
Fakültemizin Bornova dışında Menemen ve Mordoğan ilçelerin-
de eğitim, araştırma ve üretim faaliyetlerini sürdürmek duru-
munda olması ulaşım açısından araçların önemini arttırmak-
tadır. Buna karşın, devlet politikası gereği yeni kurulanlar 
dışındaki bazı üniversitelere ancak ambulans, yangın ve sula-
ma amaçlı az sayıda araç teminine imkan tanınması nedeniyle 
2001-2009 yılları arasında fakültemize yeni araç tahsisi olma-
mıştır. Bu durumda, öncelikle durum tespiti yapılmış, yararla-
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nılamayacak ve trafiğe çıkamayacak özellikteki otobüs, kamyon, 
kamyonet ve binek tipi araçlar hurdaya ayrılarak Rektörlüğe 
gönderilmiştir. Geriye kalan az sayıdaki aracın motor ve kaporta 
onarımları parça ve mefruşat değişimleri ile boya işlem-leri 
sıklıkla yapılmış ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için 
sigorta, vergi ve trafik ile ilgili belgeleri yenilenmiştir. Bu 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde özel kişi ya da kuruluşlardan 
yedek parça, akü, lastik vb. destekler sağlanmıştır.  

Mesleki veya tarımsal uygulamalar ve teknik geziler için öğren-
cilerin yararlanacağı 24 kişi kapasiteli bir midibüsün Rektör-
lükçe Fakültemize 2004 yılında tahsis edilmesi sağlanmıştır. 
Ancak, araç kapasitesindeki yetersizlik ve karşılaşılan sık arıza-
lanma durumu nedeniyle bölümlerimizin çoğu programladıkları 
uygulama ve teknik gezileri çoğu defa kendi olanaklarıyla 
gerçekleştirmişlerdir.  

2006 yılında Rektörlükçe üniversite bazında başlatılan uygula-
ma ile, fakültemize makam aracı olarak tahsis edilen aracın 
yerine Bornova ile çiftlik arasındaki ulaşım ve iletişimi sağla-
mak amacıyla çift kabinli bir otomobil verilmesi sağlanırken, 
kampüs içindeki evrak, malzeme, ürün nakli ve dağıtımında 
yararlanılmak üzere bir kamyonet de temin edilmiştir. Bu 
şekilde gerek kampüs içinde ve gerekse çiftliğe olan ulaşım 
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanmıştır. 
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GELECEĞE YÖNELİK HAZIRLIKLAR VE DÜŞÜNCELER 

Fakültemizde 2001-2009 yılları arasındaki zaman aralığında 
sonlandırılarak yaşama geçen uygulamaların yanında, yürür-
lüğe girebilmesi için girişimleri yapılan veya hazırlık aşa-
masında olup henüz başlanılmamış projeler de mevcut bulun-
maktadır. Bunlar arasında önemli olanlar ve hazırlıkları yapı-
lanlar aşağıda verilmektedir: 
 

 Öğrenci ve Üretici Eğitim Merkezi Tesisi Projesi (Çiftlikte) 
 Yeni Tarım Ürünleri İşletmesi Tesisi (Çiftlikte) 
 Bazı Laboratuvarların Akreditasyonu Projesi (Bölümler 

düzeyinde) 
 Bölüm veya Eğitim Programının Akreditasyonu Projesi 
 İhracat Ürünlerindeki Analizlere Yönelik Laboratuvar 

Tesisi Projesi 
 Yaşam İçin Spor Tesisleri Kurma Projesi (Bornova’da) 
 E. Ü. Ziraat Fakültesi Müzesi Tesisi Projesi (Bornova’da) 
 Bina Güçlendirme ve Onarımı Projesi (Bornova’da) 
 Tarım Radyosu Projesi (Bornova’da) 

  
 




