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1.GĠRĠġ  

Tarımın verimli hilal (Fertile Crescent) olarak adlandırılan ve Güneydoğu Anadolu‘yu da 

içine alan bölgede en az 10 000 yıl önce baĢladığı kabul edilmektedir. Bitki ve hayvanların 

ehlileĢtirilmesi ile bugünkü kültürlerin temeli atılmıĢtır. Kültür bitkilerinin hepsi yabani 

türlerden elde edilmiĢtir. Arpa (Hordeum vulgare), Buğday ( Triticum spp.), Mercimek (Lens 

culinaris), Bezelye (Pisum sativum), Nohut (Cicer arietinum), Zeytin (Olea europaea),Hurma 

(Phoenix dactylifera), Asma(Üzüm) (Vitis vinifera) Keten (Linum usitatissimum) ve diğer 

bazı kültür bitkilerinin menĢei Ortadoğu‘dur. Ġnancımıza göre ilk peygamber Hz. Adem, aynı 

zamanda ilk çiftçidir ve öğretici olduğu için de ilk ziraat mühendisidir. 

Ziraat, Osmanlı Devleti‘nin temel ve geleneksel gelir kaynağı olmakla beraber, tarımda 

eskiden beri uygulana gelen metotlar babadan oğula geçerek devam etmekteydi. GeçmiĢte 

hatta kısmen günümüzde tarım toplumunun eğitimi, tarımla ilgili belli baĢlı bilgilerin 

kuĢaktan kuĢağa aktarılan tecrübeye dayalı bilgilere dayanır.  Bu eğitimin bilge kiĢileri 

yaĢlılardır. Çocuklar ve gençler, hiçbir araĢtırma yapmadan doğru bilgileri yaĢlılardan 

öğrendikleri Ģekliyle kabullenirler. Ziraatı geliĢtirmek için politikalar üretecek ve bunları 

tatbik edecek bir bürokrasinin oluĢması, Tanzimat dönemini buldu. Bu doğrultuda 

modernleĢme sürecinde hemen her alanda olduğu gibi baĢlangıç, Meclis-i Umûr-ı Nafia‘nın 

kurulması ile olmuĢ ve bu meclis Ziraatın geliĢtirilmesini de gündemine almıĢtır. 1843 yılında 

Maliye Nezâreti bünyesinde Ziraat Meclisi kurulmuĢtur. 

Tarıma yönelik reformlar çerçevesinde ihracata konu olan ticari değeri yüksek ürünlerin 

üretimi teĢvik edildi. Bu türden ürün yetiĢtirenler geçici de olsa vergiden muaf tutuldular. 

Üretimin modernleĢmesi için gerekli araç ve gereçlerin ithalinden gümrük vergisi alınmaması 

kararı alındı. Zira Osmanlı Ġmparatorluğunun ekonomik yapısı bozulmuĢ, gelir getirici ürünler 

öne çıkarılmıĢ idi.  

Ziraatta modernleĢmeye ve kurumsallaĢmaya yönelik bütün bu giriĢimler içerisinde en 

önemlilerinden birisi ise Ģüphesiz çağdaĢ ziraî eğitim giriĢimidir. Ziraat alanında eğitim veren 

bir okulun kurulması konusunda ilk teĢebbüsler ancak Tanzimat dönemine kadar geri 

götürülebilmektedir. Görüldüğü gibi Türkiye bir ziraat ülkesi olmasına rağmen bu alandaki 

okulların kuruluĢları oldukça geç olmuĢtur.  

Türkiye‘de zirai eğitimin kilometre taĢları olarak; 1- Ziraat Talimhanesi, 2- Halkalı Ziraat 

Mekteb-i Alisi, 3- Yüksek Ziraat Enstitüsü, 4- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 5- YÖK 

Kanununa Kadarki GeliĢmeler, 6- YÖK‘ten Sonraki GeliĢmeler Ģeklinde bir sıralama 

yapılabilir. Dönem olarak da 1- Osmanlı Ġmparatorluğu, 2- Cumhuriyet Dönemi olarak ikiye 

ayrılabilir. 

 



2- ZĠRAAT TALĠMHANESĠ, ZĠRAĠ EĞĠTĠMĠNĠN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ? 

Bu konu son yıllarda sıkça tartıĢılan bir husustur. Bilindiği gibi Ülkemizde Tarım eğitiminin 

baĢlangıcı 10 Ocak 1846 olarak kutlamalar yapıyoruz. Bir kaynakta ‗‘Ġlk ziraat mektebi Hicri 

takvime göre, 24 Muharrem 1263 tarihinde, çevirdiğimiz zaman 12 Ocak 1847 tarihinde 

açıldı‘‘ denilmektedir. Türk Ziraat Tarihine Bir BakıĢ isimli 1938 de basılmıĢ kitabın 192. 

sayfasında okulun açılıĢı 1846 olarak verilmektedir. Diğer bir kaynakta ise; Ziraat 

Talimhanesinin tesisine 12 Ocak 1847 tarihli irâdenin ardından baĢlandı. Masrafları 

Darphane-i Amire tarafından karĢılanan mektep için ilk önce Ayamama Çiftliği eğitime 

elveriĢli hale getirildi. Binalar inĢa edilerek mektep için gerekli olan alet ve edevat temin 

edildi. Alt yapı çalıĢmalarının sona ermesiyle 1848 yılında eğitim faaliyetine baĢlandı 

denilmektedir. Diğer bir kaynakta Ziraat Mektebi‘nin açılma kararı Takvim-i Vekâyi‘nin 6 

Safer 1263 (24 Ocak 1847) tarihli nüshasında yayınlanmıĢtır, denilmektedir. Bu durum , Hicri 

Takvimi Miladi Takvime çevirirken yapılan hatadan mı  kaynaklanıyor Yoksa bir baĢka 

nedeni mi  var?? Okulun açılıĢ sebebi ve sürecine bakılırsa; Bu farklılıkta tarih çevirme 

hatasının olduğu kabul edilmelidir. Ancak,  okulun kuruluĢu için verilen raporun (1846), 

açılıĢı için karar verilen tarihin(1847) esas alınması da rol oynamıĢ olabilir. Fakat eğitim 1848 

de baĢlamıĢtır. 

2.1.Okul Niçin Açıldı?? 

Ġlk Tarım Okulunun kuruluĢ amacı, o sırada Yedikule‘de açılmıĢ olan bez dokuma fabrikasına 

gerekli ipliğin hammaddesini sağlayacak pamuğu yetiĢtirmek ve pamuk ziraatını 

geliĢtirmektir. Bunun için pamuk üretiminin en modern yapıldığı ülkelerden biri olan 

Amerika‘ya padiĢahın daveti ile müracaat edilmiĢtir. Aralarında tecrübeli bir pamuk tohumu 

üreticisi ve uzman ziraatçı olan Dr. James B. Davis‘in de bulunduğu uzmanlar pamukçuluğu 

geliĢtirmek üzere getirtilmiĢtir. Gelen heyet yanlarında ıslah edilmiĢ pamuk tohumları da 

getirmiĢlerdir. Amerika‘dan gelen Dr.Davis, II. Mahmud döneminde Avrupa‘ya gönderilen 

ilk öğrenciler arasında yer alan ve Osmanlı sanayileĢmesinde etkin bir role sahip olan 

BarutçubaĢı Hoca Evanis ile ayrıntılı bir rapor hazırlamıĢlardır. Bu rapor 1846 yılı sonunda 

Sadrazam‘a arz edilmiĢtir.  

Rapora göre; tarımda uygulanan tekniklerin modernize edilmesi, tarımsal üretimde babadan 

oğula geçen alıĢkanlıklar yerine, yeni geliĢmelerin takip edilmesi ve ziraat ile ilgili bilgi 

eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu, yalnız teorik eğitim ile değil daha ziyade pratik 

eğitimle mümkün olabilirdi. Bunun için uygun bir arazi belirlenerek talimhane suretinde 

düzenlenmesi, öğrenci ve iĢçiler (amele) tedarik edilmesi uygun görülmüĢtü. Böylece bir 

yandan üretim prensipleri modernize edilecek; diğer yandan muallimler yetiĢtirilip vilayetlere 

gönderilmek suretiyle yeni metotlar ülke geneline yaygınlaĢtırılacaktı. 

Bunun için YeĢilköy‘deki Ayamama Çiftliği talimhâne Ģekline getirilmiĢ ve 1948 de ―Ziraat 

Talimhânesi‖ adı altında bir ziraat okulu açılmıĢtır. Fransa‘da ziraat tahsili yapmıĢ Krikor 

Ağaton Efendi hocalığa getirilmiĢ ve talimhanenin tek hocası olarak görev yapmıĢtır. 1848 

yılı Mart ayı itibariyle Ziraat Mektebi‘nde 9‘u Müslüman 5‘i Gayrimüslim olmak üzere 

toplam 14 muvazzaf (burslu-maaĢlı) öğrenci bulunmaktaydı. 1849 yılındaki defterde 28‘i 

gayri Müslim, 23‘ü Müslüman olmak üzere 51 öğrenci kayıtlıdır. Tabii bu rakamlar bize bir 



gerçeği de açıklıyor; o zaman eğitime gayri Müslimlerin daha fazla önem verdiği gibi bir 

sonuç çıkartıyor. YeĢilköy‘de Ġlk pamuk ziraatı uygulama eğitimi burada verilmeye 

baĢlanmıĢtır. 

Okul her ne kadar pamuk ziraatını geliĢtirmek amacıyla açılmıĢsa da, verilen eğitim tarım, 

hayvancılık, bağcılık, yol ve köprü yapımı, bitki ve hayvan hastalıkları gibi alanları da içine 

almaktaydı. Ders programları da bu amaca yönelik olarak çeĢitli konuları ihtiva etmekteydi. 

Bu okul için Paris‘teki Grignon Yüksek Ziraat Enstitüsü referans kabul edilmiĢtir. 1850 yılı 

sonlarına gelindiğinde Ziraat Mektebinde iĢlerin yolunda olmadığı görüldü. Öğrencilerin 

Ģikâyeti ile baĢlayan bu olumsuzluğun temel sebebi elveriĢsiz Ģartlar idi. Neticede gerekli olan 

ıslahatın ileride yavaĢ yavaĢ yapılması kararlaĢtırılarak öğrencilerin Ģimdilik Mekteb-i 

Tıbbiyeye nakledilmeleri uygun görülmüĢtür. 17 Ocak 1851 tarihli irâdenin ardından da 

gerekli iĢlemlere baĢlanmıĢtır. Humbarahane KıĢlası içerisindeki bazı odalar geçici olarak 

Ziraat Mektebi öğrencilerine tahsis edilmiĢ; böylece öğrenciler eğitimlerine, Mekteb-i Tıbbiye 

binasında devam etmeye baĢlamıĢlardır. Bu arada Ziraat Mektebi için devlete ait olan 

çiftliklerden birinin seçilmesi ve gerekli binaların inĢası için giriĢimlere baĢlanmıĢ; ancak 

faaliyetler sürüncemede kalmıĢtır. 1851 yılı Ekim ayına kadar baĢka bir müstakil yer tespit 

etmek için fiilî bir giriĢim olmamıĢ; dahası bu tarih itibariyle mektebin tamamen 

kapatılmasına karar verilmiĢtir. Bu kararın alınmasının görünürdeki sebebi ise taĢraya gidecek 

öğrenci yetiĢtirilememesiydi. Zira Ziraat Mektebi‘nin tesis edilme nedenlerinden biri ve en 

önemlisi, yetiĢtirilen öğrencilerin taĢraya dağıtılarak modern metotları yaymaları fikriydi. Alt 

yapı koĢulları ve bir plan program göz önüne alınmadan teĢebbüs edilen ilk çağdaĢ ziraî 

eğitim denemesi, böylece baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢ oldu. 

Bir diğer etken olarak da Ġstanbul‘un pamuk tarımına elveriĢli olmaması gösterilmektedir. Bu 

kısmen doğru olmakla birlikte; yerli pamuk dediğimiz Gossypium hebaceum türüne giren 

pamuklar bugün ki pamuk alanlarının çok dıĢında kalan yerlerde de yetiĢtiriliyordu. Dolayısı 

ile bunu bir hata olarak görmek doğru değildir. Nitekim 1860lı yıllarda dağıtılan Amerikan 

pamuk tohumluklarının bir kısmının da bu yörelere dağıtıldığı görülmektedir.  

Ancak Ģunu ifade etmek gerekir ki, Ziraat Mektebi, modern meslekî eğitimin doğuĢunda ve 

geliĢiminde en önemli merhalelerdendir. Bir eğitim kurumu olarak beklentilere cevap 

veremediyse de modern tarım alet ve edevatının ülkeye getirtilmesi ve kullanılmasına bu 

tecrübe ön ayak oldu. Zira Avrupa‘da kullanılmakta olan çiftçi aletlerinin tamamı bu okulda 

kullanılmıĢtır. Islah edilmiĢ çeĢitli tarımsal ürün tohumlarının ithal edilmesine yine Ziraat 

Mektebi vesile oldu. Ayrıca mektep, hayvancılığın geliĢtirilmesi yönünde profesyonel 

adımların atılmasına da katkı sağlamıĢtır. Bu okul aynı zamanda ülkemizde fiilen öğretime 

baĢlayan ilk meslekî ve teknik öğretim kurumu olma öncülüğünü de taĢımaktadır. 

Bazı bilim insanları bu okulun baĢarısız olduğundan hareketle zirai eğitim ve öğretimin 

baĢlangıcı olarak kabul edilmesinin doğru olmadığını ileri sürmektedirler. Ancak bu yaklaĢım 

doğru değildir. Tarımda, eğitimin önem kazandığı zaman günümüzden çok da uzak değildir. 

Önceden bazı bazı adımlar olsa bile tüm dünyada tarım eğitimi 19.yüzyıldan itibaren 

baĢlamaktadır. Bizde örnek olarak alınan ve Fransız tarım ve ziraat okullarının en eskisi olan 

Grignon Tarım Okulu 1826 yılında kurulmuĢtur. Versaille‘deki Institut Agronomique 1848 



de, Ġngiltere‘deki Royal Agricultural College 1842 yılında açılmıĢtır. Baktığımızda aslında bu 

topraklardaki tarım eğitiminin aĢağı yukarı Dünya ile paralel olduğu görülmektedir. Eğer 

Ziraat Talimhanesinin eğitimi baĢarılı olsaydı ve sürdürülebilseydi, bugün tarımımız 

hatta sanayimiz çok daha ileri seviyede olabilirdi. Maalesef treni kaçırmıĢız. 

Bundan sonra; 1871 senesinde bir ziraat okulu açılması planlanarak nizamnamesi 

hazırlanmıĢsa da bu düĢünceden de kısa sürede vazgeçilmiĢtir. Fakat bu nizamname taslağı 

daha sonra II. Abdülhamid döneminde açılacak olan ziraat okulu ve numune çiftliklerinin 

omurgasını oluĢturmuĢtur. Abdülhamid döneminde uygulamalı ziraatın yaygınlaĢtırılması 

çabasının bir sonucu olarak Ġstanbul dıĢındaki vilayetlerde de ziraat okulları kurulmuĢtur. Bu 

okullar genel olarak ziraat ameliyat mektepleri olup,  bazılarına padiĢahın ismine izafeten 

Hamidiye Ziraat Ameliyat Mektebi adı verilmiĢtir. Özellikle bu kurumların idaresi ve öğretim 

kadrolarının karĢılanması için II. Abdülhamid döneminde Avrupa‘ya 31 öğrenci 

gönderilmiĢtir. 

3. HALKALI ZĠRAAT MEKTEB-Ġ ALĠSĠ  

Yeni bir ziraat okulu açılması teĢebbüsü ancak 1878 - 79 yıllarında Ahmed Cevdet PaĢa‘nın  

Ticaret ve Ziraat Nazırlığı zamanında gündeme gelmiĢtir. Bu teĢebbüse o sırada Nezârette ilk 

defa kurulmuĢ olan Ziraat Müdürlüğü‘ne getirilen ve Fransa‘da tahsil görmüĢ olan Amasyan 

Efendi öncülük etmiĢtir.  Amasyan, 1849‘da Grignon Ziraat Mektebi‘ne girerek 1852‘de 

mezun olmuĢtur. Aynı yıl Versaille‘da bulunan Institut Agronomique‘de yüksek tahsile 

baĢlamıĢtır. Âli PaĢa‘nın ısrarlarıyla devlet hizmetine girmiĢ Edirne ve Selanik Ziraat 

Mekteplerinin açılmalarında da çok katkısı olmuĢtur. Ancak, Halkalı okulu teĢebbüsü bir 

hayli zaman almıĢtır. Halkalıda yer satın alınması, binasının yaptırılması gibi sebeplerden 

dolayı kuruluĢ çalıĢmaları 1891‘e kadar sürmüĢtür. Ġlk önce Mektebi Tıbbiyei Mülkiye  

içinde açılmıĢ olan Mülkiye  Baytar  sınıflarının  öğrencileri bu  okula  nakledilmiĢtir. 

Böylece Baytar kısmı daha inĢaat tamamen bitmeden 1891 Temmuzunda derslere baĢlamıĢ 

idi. Asıl ziraat öğrencilerinin kabulüne bir yıl sonra baĢlanmıĢ,12 Ekim 1892 ÇarĢamba günü 

resmi bir törenle ziraat kısmı da açılmıĢtır. Okula Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi Âlisi adı 

verilmiĢtir.1894 yılında okul ikinci dönem veteriner mezunlarını verdikten sonra, bu sınıflar 

Ġstanbul‘da kendi müstakil okullarına nakledilmiĢlerdir. 

Halkalı Ziraat Mektebi Ziraat kısmı; ilk mezunlarını, 1310 — 1311 (1894 — 1895) ders 

yılında 20 kiĢi olarak vermiĢtir.1894 de okulun tedrisine ormancılıkla ilgili dersler de 

konarak, hem ziraat hem orman mektebi olmuĢtur. Orman Mektebiyle birleĢtikten sonra üç 

yıllık eğitim süresi 4 yıla çıkarılarak mekteb-i âli Ģeklinde teĢkilatlanmıĢtır. Bundan dolayı 

mektep 1895-1896 (1311-1312) ders yılı sonunda mezun vermemiĢtir. Mezun olanlardan 

ziraat teĢkilatında görev alanlara ziraatçı, orman teĢkilatında görev alanlara ormancı 

denmiĢtir. Mektebin süresi olan dört yılı tamamlayarak mezun olanlara Ziraat nazırı 

tarafından bir Ģehadetname (diploma) verilir. Bu 1910 yılına kadar, yani müstakil olarak 

Orman Mektebi Alisi kurulana kadar böyle devam etmiĢtir. Okul nizamnâmesi gereğince 

idadi (lise) mezunlarını kabul etmekte, dört yıllık üniversite düzeyinde yüksek ziraat eğitimi 

yapmaktaydı ve adeta bir ziraat fakültesi konumundaydı. Bursa‘da ve Selanik‘te ise lise 

düzeyinde tarım eğitimi veriliyordu. 



1.Dünya SavaĢı yıllarına geldiğimizde, bütün alanlarda olduğu gibi okulda da sarsıntılar 

yaĢanmıĢtır. Halkalıdan 18 yaĢın üzerinde ki bütün talebelerimiz, öğretmenleriyle beraber 

Çanakkale‘ye gönderilmiĢtir.  Okul 2 yıl hiç mezun vermemiĢ; diğer 2 yılda hayatta 

kalanlardan bir sene 4, bir sene de 5 öğrenci mezun vermiĢtir. Bunları hiçbir yerde 

konuĢulmamıĢ ve dile getirilmemiĢtir. Çünkü biz ziraatçıyız. Çünkü biz toprak insanıyız. 

Çükü bu toprakla uğraĢanlar mütevazı olmak zorundadır. 

Halkalının mezunlarından ġevket Arı,  Karacabey Harasına tam iĢgal yıllarında müdür olur. 

Lakabı Kara Müdür’dür. Gündüzleri müdür geceleri ise Müslümanları organize edip, 

Yunan askerlerine kök söktüren bir çetecidir. Attığını vuran bir insan olduğu için, ―kara‖ 

lakabı verilmiĢtir. Ancak bunu kendisi söylememiĢtir. Çünkü bu Onun için ardır, namustur. O 

görevini yapmıĢtır. 

Milli mücadele yıllarında Halkalı eğitimine devam eder. Milli mücadeleye katılmak isteyen 

talebe ve öğretmenler, eğitimi yarıda keserek Anadolu‘ya geçerler. Kalanlar devam ederler 

eğitime ve eğitim kesintiye uğramaz. 1922 yılında Okul Müdürlüğü Rektörlük unvanı alır. Ġlk 

Rektör Ali Rıza Erten (1922-1924) olur. Muhlis Erkmen (1924-1927) ve Süreyya Genca 

(1927-1928) takip ederler. Çok Ģayanı dikkattir ki, bütün müessese ve mektepler zaman 

zaman açılıp, kapatıldıkları halde, Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi, Islah-ı Tedrisat Kanununun 

çıkarıldığı (1927, 1109 sayılı kanun) 1928 senesine kadar yaĢamıĢ ve ziraî öğretimde 

bulunmuĢtur. Bu, zamanın Ģartlarına ve yerinin uygunsuzluğuna rağmen mezkûr müessesenin 

iyi bir Ģekilde çalıĢtığını ve memlekete değerli meslek elemanları yetiĢtirdiğini 

göstermektedir. Mektep ziraatçı olarak ilk mezunlarını verdiği 1895’ten kapatıldığı yıl 

olan 1928’e kadar 537 civarında mezun vermiĢtir.1892‘den 1923‘e kadar mektebe 812 kiĢi 

girmiĢ ve bunlardan ancak 465 kiĢi diploma alabilmiĢtir. Diploma alabilenlerin mektebe 

kaydolanların neredeyse yarısı kadar olması mektebin ziraî eğitimdeki ciddiyetini 

göstermektedir. Mezun oranının bu Ģekilde olmasının bir nedeni de mektebin yatılı ve 

meccani oluĢu nedeniyle halk tarafından fazla rağbet görüp öğrencilerin ders seviyesi ve 

bedeni kabiliyetlerinin yetersizliğinden dolayı bunların önemli bir kısmının mektebi 

bırakmasıdır 

1930 yılında okul, Halkalı Ziraat Mektebi adı ile 3 yıl süreli orta dereceli meslek okulu olarak 

yeniden öğretime açılır. 1980 yılında öğretim süresi 4 yıla çıkartılır. Bakanlığımızın 

14.11.2000 tarih ve MKD-BDR.2.06.2000/133 sayılı olurları ile 2001-2002 Öğrenim yılından 

itibaren peyzaj ağırlıklı öğretim yapması uygun görülür. Okul Zirai Üretim ĠĢletmesi ve 

Peyzaj Meslek Lisesi adını alır. 04.07.2005 tarih ve 2005/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile okul kapatılır ve yerine Halkalı Zirai Üretim ĠĢletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet Ġçi 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulur. Müdürlüğün ardından ise arazi Ġlim Yayma Vakfına, 

üniversite kurulması amacıyla tahsis edilir.  24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanununa ek maddeler 

eklenmesiyle ilgili,  5981 sayılı yasa ile kamu tüzel kiĢiliğine sahip bir vakıf üniversitesi 

olarak Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ġlim Yayma Vakfı tarafından, kurulmuĢtur. 

 

 



4-YÜKSEK ZĠRAAT ENSTĠTÜSÜ 

Cumhuriyet Devrimimizin Bilim Üretimine Katkıları; Bilimsel araĢtırmaların 

kurumsallaĢması, araĢtırma sonuçlarının yayımlanması, bilimsel araĢtırma yapan kadroların 

yetiĢmesi, dernekleĢme ve meslek örgütlenmeleri, bilimsel ve mesleki kongrelerin 

düzenlenmesi Ģeklinde özetlenebilir. Cumhuriyet döneminde yapılan öğretim reformları 

arasında, Ziraat Yüksek Öğretiminde yapılan reform Ģüphesiz en önemli reformdur. Mustafa 

Kemal Atatürk‘ün 1 Kasım 1926 tarihinde yaptığı TBMM‘nin açılıĢ konuĢmasında okul 

ihtiyacı Ģöyle ortaya konuyordu: ―Memleketimizin bir ziraat memleketi olduğu göz önüne 

alınırsa bizim baĢlıca kuvvet ve servet mesnedimizin toprak olduğu tezahür eder. Cesaretle 

söylemeliyiz ki: Memleketimizin, zirai sahada müsait olduğu inkiĢafı temin edecek ilmî ve 

amelî iktidarda sahib-i salahiyet mütehassıslarımız azdır...‘‘ 

Aslında Halkalının kapatılıp Anadolu‘ya nakli için daha Ġzmir Ġktisat Kongresi‘nde (17 ġubat 

4 Mart 1923) karar alınmıĢtı. Zamanın Tarım Bakanı Mehmet Sabri Bey (Sabri Toprak)'in 

durumu açıkça bildiren raporları üzerine ‗‘Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile ali mektepleri 

tesisine ve ziraat tedrisatının ıslahına ait 1109 sayılı kanun‘‘ 20.6.1927'de kabul ve 

5.7.1927'de neĢredilmiĢtir. Bu kanun çerçevesinde Ġstanbul'daki Halkalı Yüksek Ziraat 

Mektebi 1928'de kapatılmıĢ ve son sınıfı, o yıl mezun edilmiĢ, öteki sınıflardaki öğrenciler de 

Ġstanbul'daki Orman Yüksek Mektebine nakledilmiĢlerdir. Ayrıca; Cumhuriyetin ilk yıllarında 

çıkarılan kanunlarla Tarımımızın alt yapısının da hukuki temellere dayandırılmasına 

çalıĢılmıĢtır. Sistemli, geniĢ kapsamlı biçimde ve bilimsel temellere dayalı ıslah ve çeĢit 

geliĢtirme çalıĢmalarının yine Cumhuriyet döneminde baĢlatıldığı kesindir. 

Bundan önce; Hükümet, ülkenin ziraat sistemi reformuna yardım etmek ve aynı zamanda bir 

ziraat okulu kuruluĢunu planlamak amacıyla Alman uzmanlar getirtmiĢtir. Heyet baĢkanı 

Almanya Tarım Bakanlığı Ziraî Kurumlar Genel Müdürü Gustav Oldenburg olduğundan 

gelenlere Oldenburg Heyeti ve verdikleri rapora da Oldenburg Raporu denilmiĢtir. Alman 

heyetinin verdiği rapordaki öneriler arasında özellikle çağdaĢ yükseköğretim ve araĢtırma 

yapacak bir kurum açılması da öneriliyordu. Oldenburg, 1929 sonlarına doğru yaptığı 

inceleme ve verdiği raporlarla orta derecedeki tarım okullarını kurup geliĢtirmiĢtir. 1930‘dan 

sonra tekrar çağrılmıĢ, hazırladığı bütün projeler uygulanmıĢ, istediği kadar ve istediği 

programda tarım okulları açılmıĢ, onun tavsiye ettiği Alman kurumlarına uzmanlaĢmak için 

Türk öğretmenler gönderilmiĢtir. 

Aynı yıl, yani 1928 de Yüksek Ziraat Enstitüsü adını alacak olan öğretim ve araĢtırma 

kurumunun temelleri, zamanın Ziraat Vekili  Sabri Toprak tarafından atılmıĢtır. Yüksek Ziraat 

Enstitüsünün binalarının yeri olarak Keçiören ile Esenboğa yolunun o zamanki kesiĢtiği açı 

kısmında biraz yüksekçe bir alan seçilmiĢtir. Bu Kanunun 4. maddesi gereğince; ziraat ve 

veteriner konularında yetiĢtirilmek üzere Halkalı Ziraat Mektebi‘nin bazı mezunları 

Almanya‘ya gönderilmiĢtir. Bu gençler, daha sonra, Yüksek Ziraat Enstitüsü‘ndeki Alman 

öğretim üyelerine asistan ve tercüman olarak verilmiĢtir. Kaldı ki daha kanun çıkmadan 1924 

yılından baĢlayarak, Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi mezunu gençler, kafileler halinde ileri bir 

öğretim görmek ve çağdaĢ araĢtırma metotları üzerinde çalıĢmak üzere, batı memleketlerine 

ve özellikle Almanya'ya gönderilmeye baĢlanmıĢtı. Prof. Dr. Arif Akman‘ın hesabına göre 



özellikle Almanya'ya gönderilen ziraatçı gençlerin sayısı 30 olup, Bunlardan 26'sı, sonradan 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde görev almıĢlardır. Orman ve Veterinerlerden yabancı 

memleketlere gönderilenler bu sayının dıĢındadırlar. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü binalarının yapımı sürerken,   1930 yılında «Ankara Yüksek Ziraat 

Mektebi» açılmıĢtır. Okulun hocaları Halkalının hocalarıdır.  Bu yüksekokulu Y.Z.E.‘nün bir 

öncüsü saymak gerekir. Ayrıca, bu yüksekokulun öğrencileri daha sonra 1933'de açılan 

Y.Z.E. Ziraat Fakültesinin ilk öğrencileri olmuĢlardır. Ankara Yüksek Ziraat Mektebi 

öğretime devam ederken, Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılıĢına 4,5 ay kala, yani 20.6.1932de 

2291 sayılı ‗’Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kanunu’’ çıkarılmıĢtır.  

Enstitü, Cumhuriyet‘in 10. Yılı törenlerinden bir gün sonra 30 Ekim 1933 tarihinde öğretime 

açılmıĢtır. Y.Z.E. açılıĢını zamanın baĢvekili Ġsmet ĠNÖNÜ yapmıĢ ve konuĢmasında ‘Bu 

enstitüyü fakülteler ile birlikte memlekete Ziraatte ve Baytarlıkta Yüksek Mühendisler 

yetiĢtirecek bir ÜNĠVERSĠTE tanıyoruz. Efendiler! Enstitüyü hükümetin aynı zamanda daima 

emniyetle istiĢare edeceği büyük bir Ziraat Erkânıharbiyesi tanıyoruz. Bütün ümit bu 

Enstitüde çalıĢacak ve yetiĢecek adamların iyi öğrenmek ve memlekete hizmet etmek için 

sarsılmaz bir aĢkla mücehhez olmalarındadır‘‘ demiĢtir. 

1933 Yılında açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü;  "Tabii Ġlimler, Ziraat, Baytar ve Ziraat Sanatları 

namıyla 4 fakülteden mürekkep, akademik bir müessesedir (Madde — 2 ). 18.6.1934 tarih ve 

2524 sayılı kanunla, Ġstanbul'daki Orman Yüksek Mektebi de, Orman Fakültesi olarak Y.Z:E. 

bünyesine alınmıĢ ve böylece Enstitünün Fakülte sayısı 5 olmuĢtur. Baytar Fakültesi de 

sonradan Veteriner Fakültesi adını almıĢtır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü; Ülkede bilimsel araĢtırma ve öğretim alanında yeni bir çığır 

açmıĢtır. Ġlk kez batı anlamında araĢtırma yapmak geleneğinin yerleĢmesi, öğretim üyesi 

olacak gençlerin mutlaka doktora yapması zorunluluğunu getirilmesi, Yüksek Ziraat 

Enstitüsünde tam gün çalıĢma ilkesi ile Rektör ve Dekanların seçimle gelmesi Türk tarımını 

modernleĢtirmek, sorunlarını bilimsel açıdan görmek ve çözmek için araĢtırmalar yapmak bu 

yeniliklerden en önemlileridir. Yüksek Ziraat Enstitüsü‘nün eğitim ve öğretim sistemi, ilk iki 

yarılı kapsayan 10 aylık sürekli stajla birlikte 8 yarıyıl, yani 4 yıllık genel ziraat öğretimi 

esasına dayandırılmıĢtır. Yüksek Ziraat Enstitüsü‘nün 1933 yılında açılıĢı, Ġstanbul 

Darülfünununun kapatılıp yerine Ġstanbul Üniversitesi‘nin kurulduğu 1933 Üniversite 

Reformu ile birlikte, Türk yükseköğretim tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Her iki 

kurumun kuruluĢu da Batı‘nın bilimsel anlayıĢ ve yöntemlerini Türk yükseköğretim 

kurumlarına getirme konusundaki önemli çabalardır.  

Bu çabaların bir sonucu olarak her iki kurumda da yabancı bilim adamları görevlendirilmiĢtir. 

Bunlar, büyük oranda aynı ülkeden – Almanya – getirtilmiĢtir. Yüksek Ziraat Enstitüsü‘ne, 

Alman hükümeti tarafından resmen görevlendirilen bilim adamları atanmıĢtır. Ancak bu bilim 

adamlarının yanı sıra Yüksek Ziraat Enstitüsü‘nde dört mülteci bilim adamı da görev almıĢtır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü‘nde öğretim, -kuruluĢ yıllarında-  bu Alman profesörlerin 

idaresindeydi. Rektör olarak da aslen iktisatçı olan, Leipzig Üniversitesi profesörlerinden 

Friedrich Falke (1871-1948) görevlendirilmiĢtir. Ziraat Fakültesinde baĢlangıçta aĢağıdaki 

enstitüler yer almakta idi. Ziraat Ekonomisi Enstitüsü, : Direktör Prof Dr. Friedrich Falke, 



Bitki YetiĢtirme ve Islahı Enstitüsü, : Direktör Prof.Dr. Christiansen Weniger, Meyvecilik, 

Bağcılık ve Sebzecilik Enstitüsü, : Direktör Prof.Dr. Walter Gleisberg, Zootekni Enstitüsü, 

: Direktör Prof.Dr.Walter Spöttel, Sütçülük Enstitüsü, : Direktör Prof.Dr. Walter Spöttel, 

Zirai Kimya Enstitüsü, : Direktör Prof.Dr.Richard von der Heide ,Prof.Dr.Horn. 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde ilk açılıĢ yılında; 22'si kız, 6' sı yabancı olmak üzere toplam 330 

öğrenci bulunmaktaydı.  Ziraat Sanatları Fakültesi, yalnız Ziraat Fakültesi öğrencilerine ziraat 

teknolojisi alanında dersler verirken, Tabii Ġlimler Fakültesi de Ziraat, Orman ve Veteriner 

Fakültelerine temel bilim dersleri (F.K.B.) vermekte ve geniĢ çapta araĢtırma yapmakta idi.   

‗‘Dersler Almanca veriliyor ve bizler, bu dersleri Türkçeye çeviriyorduk. Özellikle geniĢ ve 

hummalı bir araĢtırma temposu baĢlıca çalıĢma konularını teĢkil ediyordu. Bu arada yapılan 

doktora ve habilitasyon çalıĢmaları Almanca olarak, Alman profesörlerinden kurulu jürilerce 

değerlendiriyor ve baĢarılı olanlar, Türkçe ve Almanca olarak yayımlanıyordu. Öteki 

araĢtırmalarda da aynı yol güdülüyordu‘‘ (Arif Akman)  

Y.Z.E, A.Ü.Z.F., EGE ve ATATÜRK Ü. Z.F. de görev yapan Halkalı Mezunu Hocalarımız; 

Nail ORAMAN, Bekir ALKAN, Kerim Ömer ÇAĞLAR, Halid EVLĠYA, Selahattin 

KUNTAY, Esad Ahmed BOZKAYA, Hamid DEMĠRTAġ, Ekrem RüĢtü ĠZMEN, ġevket 

BĠRAND, Hikmet BĠRAND, Midhat Ali TOLUNAY, Said Tahsin TEKELĠ, Arif AKMAN, 

Tevfik EġBERK, Sadri ARAN, Lütfi ÜLKÜMEN, Kadri BĠLGEMRE (Türk ziraat 

dünyasında ordinaryüs olabilen tek kiĢidir.), Ġsfendiyar Esad KADASTER, Sedad KANSU, 

ġevket RaĢit HATĠPOĞLU, Kazım KÖYLÜ, Süreyya GENCA, Vamık TAYġĠ. 

1938‘de F. Falke‘nin Türkiye‘den ayrılmasıyla birlikte diğer Alman öğretim üyeleri de yavaĢ 

yavaĢ Almanya‘ya dönmeye baĢlamıĢ ve II. Dünya SavaĢı ile birlikte ayrılmalar daha da 

artmıĢtır.  1942 yılına gelindiğinde Yüksek Ziraat Enstitüsü‘nde artık Alman Hükümeti 

tarafından kuruluĢ yıllarında görevlendirilmiĢ olan bilim adamlarından hiçbirisi kalmamıĢtı. 

Böylece, 1933-42 yılları arasında görev yapan Alman öğretim üyeleri, Yüksek Ziraat 

Enstitüsü‘nün kurulmasına ve geliĢmesine, eğitim ve araĢtırmada Batı‘nın bilimsel geleneğini 

yerleĢtirmede katkıda bulunmuĢlar; sonra da yerlerini yetiĢtirdikleri Türk bilim adamlarına 

bırakmıĢlardır. Bu bilim adamlarından doğan boĢluğu bu arada yetiĢmiĢ olan Türk öğretim 

üyeleri doldurmuĢtur. Bu mektep sanayileĢmeye çalıĢan bir devletin tarımdaki çabalarını 

göstermektedir. Yüksek Ziraat Enstitüsü 1948 yılına kadar eğitim ve öğretimine devam 

etmiĢtir.  

18 HAZĠRAN 1946 tarih ve 6336 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4936 sayılı yasa ile 

Türkiye üniversitelerine yeni bir yapı kazandırılarak ve özerklik verilerek Ġstanbul, Ġstanbul 

Teknik ve Ankara Üniversiteleri kurulmuĢtur. Madde 78. Ankara'daki Hukuk, Dil ve Tarih - 

Coğrafya, Fen ve Tıp Fakültelerini içine almak üzere «Ankara Üniversitesi» kurulmuĢtur. 7 

Temmuz 1948 tarih ve 6951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5234 sayılı Üniversiteler 

Kanununa ek Kanun ile Y.Z.E. lağvedilmiĢ, Yüksek Ziraat Enstitüsündeki Ziraat ve Veteriner 

Fakülteleri Ankara Üniversitesine,  Orman Fakültesi Ġstanbul Üniversitesine bağlanmıĢtır.  

Ziraat Sanatları Fakültesi ise Ziraat Fakültesi ile birleĢtirilmiĢtir, Tabii Ġlimler Fakültesi de 

önce Ziraat, sonra da Fen Fakültesi ile birleĢtirilmiĢtir. 



Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933 – 1947 yılları arasında verdiği dersler yanında 850 genç 

ve dinamik Ziraat Mühendisinin yetiĢmesini sağlamıĢtır. Yayın yönünden de önemli 

faaliyetlerde bulunmuĢtur. ÇeĢitli Enstitüler ve kürsüler tarafından toplamda 965 yayın 

yapılmıĢtır. Bunun 311 adedi Ziraat Fakültesine aittir. 

5-ZĠRAAT FAKÜLTELERĠ DÖNEMĠ 

5.1.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1948 yılında Ankara Üniversitesi bünyesi içinde Türk 

yükseköğretim hayatına katılmıĢtır. 1955 yılına kadar ülkemizin tek ziraat fakültesi olarak 

görevini sürdürmüĢtür. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha sonra; sırası ile Ege, 

Atatürk, Çukurova Üniversitelerini kuran, bunların bünyesindeki Ziraat Fakültelerini 

geliĢtiren ve diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluĢlarında da katkıda bulunan "ana fakülte" 

olmuĢtur. 

1971 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ‗‘DĠPLOMA SONRASI YÜKSEK 

OKULU‘‘ açılmıĢtır. Bu okul faaliyetini YÖK kuruluncaya kadar sürdürmüĢ ve Ülkemizde 

Fen Bilimleri Enstitülerinin öncüsü olmuĢtur. Böylece Y.Z.E Ülkemizdeki üniversitelerin 

lisans eğitiminin,  A.Ü.Z.F. de Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminin Ģekillenmesinde 

örnek olmuĢlardır. 

5.2.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Ege Üniversitesi, 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla 5 Kasım 1955 

tarihinde, eğitim-öğretim hayatına baĢlamıĢtır. Ege Üniversitesi´nin ilk fakülteleri, 1955 

yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. O zaman Üniversitenin sadece adı vardır. Bırakın 

fakülte, bina, hoca, öğrencisini daha tabelası bile yoktur. Üniversiteye Bornova‘daki ziraat 

okulu tahsis edilmiĢtir. Kurucu dekan olarak için Ord. Prof.Dr. Muhittin Erel ve Ankara‘dan 

Prof. Dr. Vamık TayĢi görevlendirilmiĢtir. 

5.3.Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanunla Erzurum‘da bir üniversitenin kurulması ve adının 

Atatürk Üniversitesi olması kararlaĢtırılmıĢtır. Aynı yıl ABD Nebraska Üniversitesi ile 

eĢleĢtirilmiĢtir ve iĢbirliği anlaĢması imzalanmıĢtır. Üniversitenin kuruluĢ tarihi olan 1957 den 

itibaren 14 yıl boyunca maddi olarak USAID tarafından karĢılanan 50 adet uzun-dönem görev 

kadrosu Nebraska personeli tarafından doldurulmuĢtur. 6990 Sayılı Atatürk Üniversitesi 

Kanunu'nun 7 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kuruluĢ çalıĢmaları 

tamamlanmıĢtır.  Atatürk Üniversitesi 17 Kasım 1958 tarihinde ġair Nef-i Ortaokulu 

binasında Ziraat ve Fen - Edebiyat Fakülteleri toplam 135 öğrenci ile öğretime baĢlamıĢtır. Bu 

üniversiteye kuruluĢ yıllarında ; Prof. Dr. Ġsfendiyar Esat Kadester ((17 Haziran 1958 - 1 

ġubat 1959),Prof. Dr. Sabahattin Özbek (1 ġubat 1959 - 26 Eylül 1960), Prof. Dr. Ġbrahim 

Karaca (15 Ekim 1961 - 16 Aralık 1961),Prof. Dr. Eyüp Hızalan (16 Aralık 1961 - 25 Ağustos 

1964) rektörlük yapmıĢlardır.  

 



5.4.Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 13 ġubat 1969 tarih ve 1099 Sayılı Kanun ile Ankara 

Üniversitesine, Tıp Fakültesi,  12 Nisan 1972 tarih ve 1578 Sayılı Kanun ile Atatürk 

Üniversitesine bağlı olarak açılmıĢtır.30.11.1973 tarihinde çıkan 1786 Sayılı Kanun ile  

bunların birleĢtirilmesi sonucu Çukurova Üniversitesi kurulmuĢtur. Fakültenin kuruluĢ 

aĢamasında ve ilk kurulların oluĢmasında etkin görev alan Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi‘nin değerli öğretim üyeleri Ģunlardır.  Prof. Dr. Ġ. Akif KANSU, Prof. Dr. Macit 

EKER, Prof. Dr. Kemal GÖĞÜġ, Prof. Dr. ġahabettin ELÇĠ, Prof. Dr. Kamil ĠLĠSULU, Prof. 

Dr. Kemal GÖKÇE, Prof. Dr. Mithat ÖZSAN, Doç. Dr. Z. Gökalp MÜLAYIM, Doç. Dr. Ali 

BALABAN, Doç. Dr. Yüksel ÖZTAN, Doç. Dr. Turan GÜNEġ, Doç. Dr. Hüseyin ÖZBEK, 

Doç. Dr. Ercan TEZER, Doç. Dr. Erdoğan PEKEL, Doç. Dr. Osman TEKĠNEL ve Doç. Dr. 

Ġbrahim GENÇ. 

Ç.Ü. Ziraat Fakültesinin ilk Dekanları Prof. Dr. Ġbrahim Akif KANSU (Kurucu Dekan) 

21.06.1967 – 20.11.1970. Prof. Dr. Kemal GÖKÇE  20.11.1970 – 01.11.1972, Prof. Dr. 

Mithat ÖZSAN 02.11.1972 – 04.12.1973, 1973-92 arasında beĢ dönem  Rektörlük yapmıĢtır. 

5.5.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı kanunla kurulmuĢ ve ilk 

olarak 50 öğrenci ile eğitim ve öğretime baĢlamıĢtır. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi‘ne 

bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, 1873 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca yeni 

kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘ne bağlanmıĢtır. Bu yasanın 3. maddesi gereğince de 

ikinci fakülte olarak Fen ve Mühendislik Fakültesi,  Üçüncü fakülte olarak da Yükseköğretim 

Kurulunun 31 Ağustos 1976 tarih ve 11.5/0 sayılı kararı ile Ziraat Fakültesi kurulmuĢtur. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1976-1977 öğretim yılında Genel Zirai Bilimler 

Bölümü olarak 47 öğrenci ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde eğitim öğretimine 

baĢlamıĢtır. 

5.6. Dicle (Harran) Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

Dicle Üniversitesinin 1966 yılında Ankara Üniversitesi‘ ne bağlı olarak Diyarbakır Tıp 

Fakültesi‘nin açılmasıyla ilk temelleri atılmıĢ,1974 yılında ise Fen Fakültesi‘nin açılıĢı ile 

kuruluĢu tamamlanmıĢtır. ġanlıurfa‘da Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi 1978 de 

açılmıĢtır. Bu fakültenin Harran Üniversitesine bağlanmasından sonra Dicle Üniversitesine 

bağlı yeni Ziraat Fakültesi 1992 yılında kurulmuĢtur. 

 5.7. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

11 Nisan 1975 tarih ve 15205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1873 Sayılı Kanun ile 

Bursa‘da ―Bursa Üniversitesi‖ adı ile kurulan bu Üniversitemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde 

Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

"Uludağ Üniversitesi" adını almıĢtır.  

Ziraat Fakültesi kurulmasına iliĢkin ilk çalıĢmalar 1968-69 yıllarında baĢlamıĢsa da ancak, 

Milli Eğitim Bakanlığı 11.09.1980 tarihinde Ziraat Fakültesinin kuruluĢunu onaylamıĢtır. 



Tarım Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda, Ziraat Fakültesine 

Bursa Tarım Meslek Lisesine ait binalar tahsis edilmiĢ; 1981 de eğitim ve öğretime 

baĢlamıĢtır. Bursa Üniversitesi Senatosunun 07.05.1981 gün ve 81-9 sayılı oturumunda Ziraat 

Fakültesi‘nin kuruluĢunu gerçekleĢtirmek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 8 

öğretim üyesi istenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ve 1750 sayılı Kanunun 46. 

maddesi gereğince; Prof. Dr. M. Rifat OKUYAN, Prof. Dr. Ahmet ERKUġ, Prof. Dr. Y. 

Sabit AĞAOĞLU, Prof. Dr. Halis Ruhi EKĠNGEN, Doç. Dr. Bahattin KOVANCI, Doç. Dr. 

Günal AKBAY, Doç. Dr. Rahmi KESKĠN ve Doç. Dr. Abdurrahim KORUKÇU Bursa 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi‘ni kurmak üzere 3 yıl süre ile görevlendirilmiĢlerdir. 

4/11/1981 kabul edilen ve  6/11/1981 17506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2547  sayılı 

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU’ndan önce Türkiye’de 7 Ziraat Fakültesi 

bulunmaktaydı. Diğer bir ifade ile 59 yılda kurulan Ziraat Fakültesi sayısı sadece 7’dir. 

YÖK‘ün kurulmasından hemen önce Ziraat Fakültelerindeki eğitim süresi diğer mühendislik 

fakülteleri ile beraber dört yıla indirilmiĢ ve mezunlarına da Ziraat Mühendisi unvanı 

verilmeye baĢlanmıĢtır. 

6.YÖK’TEN SONRAKĠ GELĠġMELER VE GÜNÜMÜZDEKĠ DURUM   

YÖK ile birlikte yeni kurulan üniversitelerin bir kısmında zaman içinde yeni Ziraat 

Fakülteleri açılmıĢtır. 1982 -87 Yıllarında 7, 1992-95 Yıllarında 9, 2005-2006 Yıllarında 2, 

2007 den günümüze kadar 16 olmak üzere toplamda 40 devlet, biri özel olmak üzere 41 ziraat 

fakültesi açılmıĢtır.  

Tarımla ilgili ayrıca 35 farklı isimde meslek yüksekokulları vardır. Bunların bulunduğu 

üniversite sayısı 1-51 arasında değiĢmektedir. Normal program sayısı da üniversitelere göre 1-

79 arasında olup, toplam 376dır. Bunun dıĢında toplam 73 adet de ikinci öğretim programı 

eklendiğinde program 449 olmaktadır. Bu programlara 2012-2013 döneminde bu okulların 

talep ettiği toplam kontenjan 1615 olup, bunun %40ı boĢ kalmıĢtır. 

6.1.Fakültelerdeki Durum 

Türkiye`de 41 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı 

fakülteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerden Kilis, Muğla Sıtkı Koçman, Kocaeli, Bandırma 

Onyedi Eylül ve MuĢ Alpaslan Üniversiteleri bünyesindeki programlarda henüz eğitime 

baĢlanmamıĢtır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ise Genetik ve YaĢam Bilimleri 

programına bu yıl öğrenci alınmıĢtır. Ziraat mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, 

farklı mesleki disiplinler olan gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, biyosistem 

mühendisliği ve peyzaj mimarlığı programları da bulunmaktadır. 

Uzun süre devlete ziraat mühendisi alınmaması sonucu mezun olan öğrencilerin iĢ bulamama 

sıkıntısını doğurmuĢ, ziraat fakültelerinde bazı değiĢiklikler olmuĢtur. Yeni açılan bazı 

fakültelerin adı değiĢtirilmiĢtir ( Tablo 1). Ziraat Mühendisliği eğitimi içinde yer alan Gıda 

bölümleri mezunlarına Gıda Mühendisi, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin mezunlarına Peyzaj 

Mimarı, Su Ürünleri Mezunlarına da Su Ürünleri Mühendisi, Son olarak da Biyosistem 

Mühendisliği bölümleri mezunlarına Biyosistem Mühendisi unvanı ile diploması verilmeye 



baĢlanmıĢtır. Bu dört bölümü bünyelerinde bulunduran ziraat fakülteleri beĢ ayrı diploma 

vermeye baĢlamıĢlardır. 

Tablo 1.Ziraat Mühendisliği Eğitimine Yönelik Farklı Ġsimlerdeki Fakülteler 

Üniversite Fakülte Adı 

Niğde Üniversitesi 

Adıyaman Üniversitesi 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

UĢak Üniversitesi 

Düzce Üniversitesi 

Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi 

Kocaeli Üniversitesi 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

MuĢ Alpaslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

 

2017 yılı tercih kılavuzunda yer alan 35 Ziraat Fakültesinde 145 program için 4.791 kontenjan 

açılmıĢ, 4.730 öğrenci Ziraat Fakültelerine yerleĢtirilmiĢtir (Tablo 2). Bu sayıya ziraat 

fakültelerinde yer alan 2 Su Ürünleri Mühendisliği, 7 Gıda Mühendisliği, 6 Peyzaj Mimarlığı, 

8 Biyosistem programı dahil değildir. 2017 yılı doluluk oranı bakımından en yüksek olmuĢtur.  

Tablo 2. Ziraat Fakültelerinin Kontenjan ve YerleĢme Durumu 

YerleĢme Durumu 2013 2014 2015 2016 2017 

Öğrenci Alan Ziraat Fakülte Sayısı 30 33 34 34 35 

Kontenjan Açan Toplam Program Sayısı 165 170 142 169 145 

Kontenjan 5.842 5.485 4.797 5.350 4.791 

YerleĢen Öğrenci Sayısı 4.839 4.153 4.332 4.446 4.730 

Doluluk (%) 83 76 90 83 98 

 

Ziraat Fakültelerinde mevcut olan ancak, baĢka fakültelerde de bulunan programlar Ģunlardır; 

Gıda Mühendisliği Programları Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, 

Kimya-Metalurji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde, Peyzaj Mimarlığı Programları Orman Fakültesi, 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel 

Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde, 

Biyosistem Mühendisliği Programları Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Ziraat Mühendisliği programlarındaki öğretim üyelerin sayısı 3 ile 133 arasında 

değiĢmektedir. En az öğretim üyesi Adıyaman, Bozok ve ġırnak Üniversitelerinde, en fazla 

öğretim üyesi de Ege, Ankara ve Çukurovada bulunmaktadır. Bu üniversitelerin Ziraat 

fakültelerindeki öğretim üye sayısı yüzden fazladır. 

   



 

 

Tablo 3. Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları 

Üniversite 

2017 

Üniversite 

2017 

Program 
Öğretim 

Elemanı 
Program 

Öğretim 

Elemanı 

ABANT Ġ. BAYSAL 

Ü. 
4 24 

HARRAN 

Ü. 
4 28 

ADIYAMAN Ü. 1 3 IĞDIR Ü. 1 4 

A. MENDERES Ü. 7 58 ĠNÖNÜ Ü. 2 11 

AHĠ EVRAN Ü. 4 19 
K. SÜTÇÜ 

ĠMAM Ü. 
4 34 

AKDENĠZ Ü. 9 84 
M. 

KEMAL Ü. 
4 48 

ANKARA Ü. 9 132 
N. KEMAL 

Ü. 
5 56 

ATATÜRK Ü. 6 57 NĠĞDE Ü. 2 16 

BĠLECĠK ġ. 

EDEBALĠ Ü. 
1 10 

19 MAYIS 

Ü. 
7 69 

BĠNGÖL Ü. 2 7 ORDU Ü. 2 16 

BOZOK Ü. 1 3 

R. T. 

ERDOĞAN 

Ü. 

2 6 

Ç. 18 MART Ü. 7 47 
SELÇUK 

Ü. 
8 73 

ÇUKUROVA Ü. 8 102 SĠĠRT Ü. 5 25 

DĠCLE Ü. 4 33 

S. 

DEMĠREL 

Ü. 

1 80 

DÜZCE Ü. 1 6 
ġIRNAK 

Ü. 
1 3 

EGE Ü. 9 133 
ULUDAĞ 

Ü. 
6 58 

ERCĠYES Ü. 5 25 UġAK Ü. 2 9 

ESKĠġEHĠR 

O.GAZĠ Ü. 
4 23 

YÜZÜNCÜ 

YIL Ü. 
3 44 

GAZĠOSMANPAġA 

Ü. 
4 41 TOPLAM 145 1387 

 

6.1.1.Yeni bir fakülte daha 

Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat; ‗‘Uygulamalı Bilimler 

Fakültesinin ziraat ve veteriner ağırlıklı eğitim ve araĢtırma çalıĢmaları yapacağını MuĢ‘un 

tarım ve hayvancılıkta hak ettiği konuma kavuĢması için katkılar sağlayacağını, MuĢ Ovasının 



drenaj probleminin ve Murat Nehri taĢkınlarının önüne geçilmesi için bilimsel çalıĢmalar 

yürütülmesinin acil olduğunu, MuĢ genelindeki mera ıslahı ile süt ürünlerinin 

değerlendirilmesi ve markalaĢtırılması konularında da Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nden 

destek beklendiğini‘‘ belirtti. 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2017/10708 

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, 

kapatılması ve adlarının değiĢtirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli 

Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 

uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/2017 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.  

7.MuĢ Alpaslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2014/6728 

1- Ekli (1) sayılı listede yer alan yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak karĢılarında 

belirtilen fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması; 

MEF Üniversitesi Tarım ve YaĢam Bilimleri (HENÜZ AÇILMADI) 

Ziraat Fakültelerindeki eğitim kalitesinin ve mezunlarının niteliklerinin artırılması ile ilgili 

sorunlar uzunca süredir meslek camiamızda baĢlıca tartıĢma konuları içinde yer almaktadır. 

Sürekli yeni fakülteler açılması kontenjanların dolmamasına, birçok bölümün yetersiz öğrenci 

tercihi nedeni ile kontenjanlarının azalmasına veya öğrenci alamamasına yol açtı. Bunun en 

büyük nedeni mezunların istihdam sorunu iken, bu sorun görünmezden gelinip, öğrencilerin 

tercihini artırmak için fakültelerde farklı isimlendirme yapılması yoluna gidildi. Ġçeriğe iliĢkin 

sorunların çözümü yerine, fakültelerinin sadece kendi sorunlarını çözmek amacıyla yaptıkları 

bu değiĢiklikler sonucu ziraat mühendisi mezun eden Ziraat Fakültesi, Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi ve Tarım Bilimleri Fakültesi olmak üzere beĢ faklı isimdeki fakülte ortaya çıktı. 

Ġsim değiĢiklikleri içeriğe ve eğitime yansımamıĢ Ziraat fakülteleri nerede ise aynen taklit 

edilmiĢtir. Bundan olsa gerek; 8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 

Bakanlar Kurulu Kararıyla, Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Tarım Bilimleri Fakültelerinin adları "Ziraat 

Fakültesi" olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Bugüne kadar Ziraat fakültelerinden mezun olan ziraat mühendisi  sayısı 125 bine 

yakındır. Daha önce de gördüğümüz gibi son yıllarda yılda beĢ bine yakın mezun vermeye 

baĢladık. Bu duruma maalesef planlı programlı geleceği görerek değil, sürekli yeni fakülteler 

açarak veya fakültelere popüler isimler vererek geldik. Fakülte sayısının artıĢına bağlı olarak 

tarımsal yükseköğretimde kalite ve mezuniyet sonrası istihdama iliĢkin sorunlar da her geçen 

gün daha da artmaktadır. 

Bu çıkmaz sokaktan nasıl bir dönüĢ yapılacak doğrusu bilemiyorum. Unutmamalı ki yıllar 

önce tarımda geliĢme sağlamak için her ilin bir ziraat meslek okulu talebi, son yıllarda her ile 



Ziraat Fakültesi talebine dönüĢmüĢ; Ziraat Fakülteleri sayı olarak artmıĢ ve buna paralel 

olarak da çok fazla sayıda Ziraat Mühendisi mezun edilmiĢtir (Tablo4). 

 

Tablo 4.Ziraat Fakültelerindeki Bölüm Sayıları, Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları. 
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ÜNĠVERSĠTE 

Bölüm Sayısı Kontenjan YerleĢen Doluluk (%) 

2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 

Ankara 9 9 417 370 361 368 88,7 99,5 

Çukurova 8 8 360 322 289 322 83,3 100,0 

Ege 9 9 319 304 300 303 92,7 99,7 

A. Menderes 8 7 283 262 242 261 77,9 99,6 

Uludağ 6 6 216 238 216 237 100,0 99,6 

Akdeniz 8 9 283 289 231 288 84,5 99,7 

Onsekizmart 8 7 258 254 213 252 78,2 99,2 

Selçuk 8 8 268 288 230 286 88,9 99,3 

Ondokuzmayıs 9 7 289 237 223 236 80,7 99,6 

S. Demirel 8 1 268 82 227 82 78,3 100,0 

Namık Kemal 7 5 232 155 195 155 69,8 100,0 

Osmangazi 4 4 149 144 149 144 95,1 100,0 

Erciyes 5 5 175 145 150 145 75,8 100,0 

Harran 7 4 237 144 177 143 77,4 99,3 

Sütçü Ġmam 6 4 206 139 162 139 79,6 100,0 

M. Kemal 6 4 201 129 163 129 80,6 100,0 

Atatürk 7 6 222 146 187 146 50,5 100,0 

Dicle 4 4 144 144 144 138 100,0 95,8 

G.OsmanpaĢa 5 4 165 104 142 104 66,7 100,0 

Abant. Ġ. B.. - 4 0 104 0 102 100,0 98,1 

UĢak 3 2 108 72 76 72 56,6 100,0 

Niğde 2 2 62 62 62 62 100,0 100,0 

Ġnönü 1 2 47 78 47 78 100,0 100,0 

Ahi Evran 4 4 150 114 117 114 30,0 100,0 

Ordu 4 2 134 57 96 56 58,1 98,2 

Yüzüncüyıl 4 3 139 68 104 66 77,3 97,1 

Iğdır 4 1 129 36 79 36 64,6 100,0 

Bozok 3 1 93 31 67 31 39,8 100,0 

Siirt 2 5 82 110 25 78 32,7 70,9 

Düzce - 1 0 26 - 26 #! 100,0 

Bingöl 4 2 124 42 82 39 67,7 92,9 

R. T. Erdoğan 2 2 82 32 35 32 23,1 100,0 

ġeyh Edebali - 1 - 31 - 31 31,0 100,0 

ġırnak - 1 - 11 - 8 16,1 72,7 

Adıyaman - 1 - 21 - 21 - 100,0 

TOPLAM 165 145 5842 4770 4791 4709 76,6 98,7 



 

Fakülte ve mezun sayısının artması ile tarımın gayrisafi milli hasıladaki payı ve kırsal 

kesimdeki nüfusun azalıĢındaki tezat grafikte net bir Ģekilde görülmektedir. 

 

Grafik- Kırsal Nüfus, GSMH ile Fakülte ve Mezun Sayısı ĠliĢkisi 

Gerekli altyapı ve akademik kadrolar oluĢturulmadan açılan çok sayıdaki Ziraat 

Fakültelerinden yeterli teknik bilgi ile donatılamayan çok sayıda Ziraat Mühendisleri mezun 

edilerek ülke sathına yayılmıĢ; ya iĢsiz kalmıĢ, ya da çevresine tarımsal etkinlikler 

bakımından fazla bir katkı getirememiĢtir. ĠĢ bulamayan birçok mühendis arkadaĢımız farklı 

alanlara yönelmekte ve dolayısıyla üniversite hayatı boyunca aldığı mesleki eğitimi bir kenara 

itmektedir. GeçmiĢte bazı Avrupa Ülkelerinde benzer durum yaĢanmıĢ; bunun sonucu olarak 

Ziraat Fakültelerinin sayılarının azaltılması öğrencilerin baĢka bilim alanlarına 

yönlendirilmesi yoluna gidilmiĢtir. Pek çok konuda olduğu gibi geriden takip ettiğimiz 

Avrupa’da olanları ülkemizin de yaĢaması kaçınılmaz görülmektedir. 

6.2. Okuma Düzeyine ve Mesleklere Göre ĠĢsizlik Durumu 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2016 itibariyle ĠĢsiz 

olan 3 milyon 330 bin kiĢinin; 

 60 binini okuma-yazma bilmeyenler,  

127 binini okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenler,  

794 binini ilkokul,  

737 binini ilköğretim, ortaokul ve orta dengi meslek okulları,  

415 binini genel lise,  

369 binini meslek lisesi mezunları oluĢturdu.  

Yüksekokul veya fakülte mezunu iĢsizlerin sayısı ise 828 bin olarak tespit edildi. 

Görüldüğü gibi yüksekokul veya fakülte mezunu iĢsizlerin sayısı genel lise ve meslek lisesi 

mezunu iĢsizlerden daha fazla olup, Her dört iĢsizden biri yüksekokul veya fakülte 

mezunudur. Mezun olduğu alanlara göre sıralanan 22 meslek grubu içinde %12,7 iĢsizlik 



oranı ile Tarım, orman ve su ürünleri mezunları 13.sırada yer almaktadır. Aslında sadece 

ziraat fakültelerinde değil diğer mühendislik dallarında da iĢsizlik yaĢandığı ve eğitimde bu 

mühendislik dallarında da değiĢimlere gidildiği görülmektedir. Diğer Mühendislik 

mesleklerindeki iĢsizlik oranı da bizimkine oldukça yakın orandadır. Hatta bazı mühendislik 

dallarında bu oran daha yüksektir. Nitekim Elektrik Mühendisleri Odası 2017 de yaptığı 

çalıĢmada ‗‘unvanlar bazında elektronik ile elektronik haberleĢme mühendisleri yüzde 20.9 ile 

iĢsizliğin en yüksek olduğu EMO üyesi mühendis grubunu oluĢturdu. Ġkinci sırada yüzde 18.9 

ile elektrik elektronik mühendisleri yer aldı. ĠĢsizlik oranı biyomedikal mühendislerinde 

yüzde 17.8, elektrik mühendislerinde yüzde 17.7 çıktığını‘‘ belirtmektedir.  

Diğer taraftan bu mesleklerle ilgili yeni Teknoloji fakülteleri açılmıĢtır ve bunlar da 

mühendislik diploması vermektedir. Bu Teknoloji fakültelerini mühendislik fakültelerinden 

ayıran en önemli özelliği, eğitimde pratiğe daha fazla önem verilmesidir denilebilir. Teknoloji 

fakültelerinin son sınıfındaki 7. yarıyılı tamamen staj eğitimine ayrılmaktadır. Son sınıfta 

verilen bir dönemlik staj eğitimi mühendis adayı öğrencileri için öğrendikleri teorik bilgileri 

pratiğe aktarmada önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

Aslında bunların altında yatan önemli bir sebep de ülkemizde üniversiteye girecek 

öğrenci sayısının üniversitelere alınacak öğrenci sayısından çok daha fazla olmasıdır. 

Bunun sonucu olarak öğrenciler herhangi bir fakülteye bir Ģekilde kayıt yaptırmak 

durumunda kalmaktadır. Bugünkü durumda ilk ve orta öğretimde bir düzenleme 

yapılmadan bunun uzun süre böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. 

 7-MESLEĞĠMĠZĠN GELECEĞĠ 

1930 yılından günümüze Anakara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 8 farklı eğitim öğretim 

sistemi uygulanmıĢtır. Bunların uygulanma yılları; 1-1930 – 1953, Bölümsüz eğitim, 2. 1953 

– 1960, Bölümlü eğitime geçiĢ, 3. 1960 – 1967,  4. 1967 – 1977 (5 yıllık eğitim), 5. 1977 - 

1999, 6. 1999 – 2002 (daha mezun vermeden değiĢtirildi) 7. 2002 – 2009, 8. 2009 (Devam 

ediyor) Ģeklinde sıralanmaktadır. Görüldüğü gibi Ülkemiz tarımsal yüksek öğrenimine 

bakıldığında, bugüne kadar 8 defa eğitim ve öğretimde değiĢim yapılmıĢtır. Bunun son 3 

tanesi, son 20 yılda 1998, 2003 ve 2008 yıllarında gerçekleĢmiĢtir. Hepsinin de genel amacı 

ziraat mühendisi adaylarına daha iyi eğitim vermektir.  

Tarım Orman ve Su Ürünleri Konseyi, eğitim öğretim programlarında değiĢikliğe giderken 

savunulan bir düĢünce de öğrenci kontenjanlarında azalmaya gidilmesi idi. Ancak, o kadar sık 

değiĢikliğe gidilmesine rağmen kontenjanlarda da bir azalma olmamıĢtır. Geldiğimiz nokta 

maalesef hiç birimizi tatmin etmemektedir. Nitekim bu yıl pilot uygulama olarak YÖK, 9 

bölümü olan S.D.Ü. Ziraat Fakültesine bu yıl sadece Ziraat Mühendisliği adı altında öğrenci 

alımına karar vermiĢ ve 90 öğrenci alınmıĢtır. 

Günümüzün geliĢmiĢ ekonomilere sahip ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin  tarım alanında da 

son derece ileri oldukları görülmektedir. Son 20 yılda Dünya‘da, Avrupa‘da ve Amerika‘da 

tarımsal yükseköğrenimin 21.yüzyıl koĢullarına uygun olarak yeniden yapılandırıldığı hatta 

isim değiĢikliği yaptıkları görülmektedir. Bizdeki Ģekilsel değiĢiklikler maalesef içeriğe 

yansımamıĢ; hatta bazı yeni sıkıntılara yol açmıĢtır. 



Eğitim, öğrencileri hızla değiĢen bir dünyaya ayak uyduracak biçimde hazırlayacaksak 

kesinlikle statik olamaz. Her zaman durağan ve kendini yenilemeyen bir mühendislik eğitimi 

düĢünülemez. DeğiĢimler ile birlikte mühendis profili ve dolayısıyla mühendisliğin 

toplumdaki etkileri de değiĢmektedir. Bilimsel ve teknolojik geliĢmeler toplumu ve eğitim 

anlayıĢını değiĢtirirken, değiĢen eğitim ve toplumsal yapı yeni bilimsel ve teknolojik 

geliĢmeleri tetiklemektedir 

ÇalıĢılacak alanda uzmanlaĢmayı ve derinleĢmeyi öne çıkaran geleneksel anlayıĢın tek baĢına 

yeterli olmadığı büyük sorunlarla dolu bir dünyada yaĢıyoruz. Teknoloji geliĢtikçe ve 

toplumun ihtiyaçları hissedildikçe yavaĢ yavaĢ yeni meslekler doğuyor. Ziraat fakültelerinde 

verilen farklı diplomalar da bunun bir göstergesi sayılabilir. 

7.1. Ziraat Fakültelerine Alınan Öğrenci Sayısının Azaltılması 

Mevcut durumda Fakültelerin kapatılması muhal olduğundan en doğrusu öğrenci sayısının 

azaltılması yoludur. Öğrenci sayısını azaltmak için; 

1- Her halükarda fakülteye giriĢte tek fakülte kontenjanı olması mutlaka sağlanmalıdır. 

Fakülteye kayıtta bölüm tercihi yaptırılabilir. Uygun bir programlama ile tüm bölümlere 

eĢit öğrenci dağıtılabilir. Bu geçmiĢte yaĢanan sıkıntıları da bertaraf eder. Bizim 

zamanımızda böyle idi ve tüm bölümlerde öğrenci sayısı da eĢit idi. Bu açıdan YÖK‘ün, 9 

bölümü olan S.D.Ü. Ziraat Fakültesine yaptığı uygulama yerindedir diyebiliriz. 

2- Öncelikle 1953 ten bu yana uygulanan bölümlü eğitime devam edilmeli mi edilmemeli mi 

sorusuna cevap aranmalıdır. Benim yıllardır savunduğum görüĢ çok iyi bir program 

hazırlanarak öğrencilere tek bir ziraat mühendisliği programı yani bölümsüz eğitim 

verilmesidir. Günümüzde tıp fakültelerindeki eğitimi buna örnek verebiliriz. Bu fakülteler 

pratisyen hekim yetiĢtiriyor; daha sonra bu hekimler ihtisasla her biri göz, kulak-burun 

boğaz, dahiliye, cildiye vb. hekimi oluyor. Hatta mevcut branĢlarda tekrar daha ileri 

seviyede bir ihtisaslaĢmaya da gidilmektedir. Bu durumda mevcut bölümler muhafaza 

edilmeli, gerekirse ilave bölümler veya ortak programlar da açılmalı; branĢlaĢma yüksek 

lisans ve doktoradan sonra olmalıdır. 

3- Diğer bir yol da bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan modüler sistem eğitime benzer eğitim 

sistemi uygulanmasıdır. 

Her üç yolla da okula kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az yarıya indirilebilir. Bu da ciddi bir 

rahatlama sağlayabilir. 

7.2. Eğitim ve Öğretimin ĠyileĢtirilmesi 

Mezun ettiğimiz ziraat mühendisleri yakın zamana kadar sadece devlette görev yapıyordu. 

ġimdi devlet kapısı kısıtlı, özel sektörde çalıĢma, kendi iĢini kurma seçenekleri giderek daha 

ağır basmaktadır. Verilecek eğitimde bu husus mutlaka dikkate alınmalıdır. Öğrenciye 

kazandığı bilgileri ileride nasıl kullanacağından bahsedilmeli, yol gösterilmeli, meslek 

hayatında karĢılaĢabileceği muhtemel sıkıntılara karĢı bilgilendirilmelidir. 

Öğrenciler iĢsizlik psikozundan kurtarılmalı ve mutlaka özgüven kazandırılmalıdır. Azim ve 

çalıĢma ile pek çok sorun çözülebilir, istenilen amaca ulaĢılabilir. Yeter ki özgüven sahibi 



olunsun. Bunun için öğretim üyeleri mühendis adayları ile yakından ilgilenmelidir. Hoca 

öğrenci iletiĢimi çok iyi olmalı, öğrencilerin problemleriyle yakından ilgilenilmelidir. Ayrıca 

bölüm hocaları ile öğrenciler toplantılarla sık sık bir araya gelmelidir. Bununla özgüven ve 

eğitim kalitesi de artar. 

Bir diğer önemli husus da öğrencilere giriĢimcilik ruhunun aĢılanmasıdır. Bununla ilgili 

olarak programlara giriĢimcilik dersleri konulmalıdır. Mesleğinde öne çıkmıĢ özellikle özel 

sektör ağırlıklı kiĢi, kuruluĢ ve kurumlardan öğrencilere bilgi aktarımı sağlanmalıdır. Bu 

yönde bazı uygulamalar vardır. 

Ziraat Fakültelerimizde zirai meteoroloji, ekoloji, çevre ve biyolojik çeĢitlilik gibi konuların 

üzerinde önemle durulmalıdır. Doğal kaynakların korunması hep birlikte yapılması ve 

değerlendirilmesi gereken bir görevdir. Çünkü bu kaynaklar olmadan hiçbir Ģey olmaz. 

Tarımsal üretimin, bu hizmetin sürdürülebilir olması ancak bu doğal kaynakları korumakla 

mümkündür. Bu konu artan nüfusa tezat, tarım alanlarının hızla elden çıkmasıyla önemini 

daha da arttırmaktadır. 

GeçmiĢimizi, bugün birçoğu kapatılan tarımsal kuruluĢlarımızı öğrenmek ve geleceğimizi 

yönlendirmek için Ziraat Fakültelerimizde Lisans düzeyinde Tarım Tarihi dersi ile meslek 

ahlakı için Tarım Deontolojisi dersleri mutlaka okutulmalıdır. Kaldı ki Türk toplumunun bu 

konuda zengin bir geçmiĢi bulunmaktadır. Maalesef meslek deontolojisi ihmal edildiğinden 

ziraat mühendisliği mesleği meslektaĢlarımız baĢta olmak üzere, topluma yeteri kadar 

sevdirilememiĢ ve anlatılamamıĢtır. 

Tarım eğitimindeki amaçlardan birisi de ta baĢından beri öğrencilere teori ve pratiğin 

olabildiğince beraber verilmesidir.  Bu asla ihmal edilmemelidir. Bundan dolayı zirai eğitimde 

üzerinde en fazla durulması gereken hususlardan biri de uygulamalardır. Ziraat fakültelerinin 

bölümlerinde okutulan derslerin önemli bir kısmı uygulamaya dayanmaktadır; dayanmalıdır. 

GeliĢen yeni teknolojiler takip edilip, yeteri kadar uygulamalarda da yer verilmelidir. 

Maalesef pek çok fakültedeki en büyük eksiklik uygulamalardaki yetersizliktir. Hâlbuki 

yeterince temel bilgisi olmadan bu mesleği seçenlerin eksiklikleri ancak uygulamalarla 

giderilebilir. 

Staj iĢlemlerinin özel ve kamu araĢtırma kuruluĢları ile iĢbirliği halinde ve daha uzun süreli 

olarak yürütülmesinin sağlanması önemlidir. Kamu kuruluĢlarının giderek küçültüldüğü,  

öğrenci sayısının çığ gibi arttığı günümüzde istenilen süre ve kalitede staj yapmak da 

zorlaĢmaktadır. Bu konularda alternatifler geliĢtirilmelidir.  

Öğrenci ve öğretim üyeleri Tarımla ilgili geniĢ katılımlı fuarlara mutlaka gitmeli geliĢmeleri 

takip etmelidir. Bu Ģekilde öğrenciler en az dersler kadar kazanım sağlayabilirler.   

DijitalleĢmenin giderek arttığı günümüzde bu konularda da çalıĢmalar yapılmalıdır. Dijital 

teknolojiler hem araĢtırma hem de derslerde kullanılmalı hem de öğrencilere yeterince 

aktarılmalıdır. Tarımsal Bilgi Sistemi ağının oluĢturulması Fakülteler arası diyaloğu 

arttıracağı gibi tarımsal araĢtırmalara ve eğitime yön vermesi ve yeniliklerin takibi açısından 

da önem arz etmektedir. 



 Diğer taraftan Dünyada ve Ülkemizde internet kullanımındaki ciddi artıĢ ve mekândan 

bağımsız olarak geliĢen video ortam teknolojilerinin birebir internet ortamına taĢınabilmesi 

uzaktan eğitimi cazip hale getirmektedir. Basım ve kırtasiye gider malzeme maliyetlerinin 

neredeyse ücretsiz olması, bilgilerin sürekli her an güncellenebilmesi, bilgiye kaynağından 

ulaĢma imkânının olması, gruplar arası çalıĢmaya imkân sağlaması, seyahat barınma gibi 

masraflarının olmaması uzaktan eğitimin önemli avantajlarından sadece birkaçıdır. Bu gibi 

nedenlerden dolayı uzaktan eğitim, yakın zamanda birçok üniversitede tercih edilen bir 

yöntem olabilir. Teorik dersler bu Ģekilde verilebilir.  

Yeni bilgilerin çok daha hızlı üretildiği, her türlü bilgiye ulaĢmanın çok kolaylaĢtığı 

günümüzde öğrenciye sadece bilgi yükleme yerine, öğrencinin eğitimi süresince alanıyla ilgili 

terminolojiyi çok iyi anlamasının sağlanması, aldığı bilgiyi kullanabilecek becerileri 

kazanması, kendini sürekli eğitebilmesi ve iletiĢim kurabilme gibi yetkinliğini kazanması öne 

çıkarılmalıdır. Ezberci eğitim yerine araĢtırmaya dayalı eğitime; düĢünen, araĢtıran, 

sorgulayan ve tartıĢan mühendislere ihtiyaç vardır 

Öğrencilere tarımın endüstri, ihracat, ekonomi ve ticaret ile iliĢkileri de kavratılmalı, geniĢ bir 

ufuk kazandırılmalıdır.  

Kritik üretim faktörünün bilgi olduğu günümüzün yeni ekonomik yapısında rekabetin ve 

ekonomik geliĢmenin itici güçleri; Nitelikli insan kaynakları, Ar-Ge ve yenilikçilik ile Bilgi 

ve iletiĢim teknolojileri olduğu unutulmamalıdır. Fakülte açmak, isim değiĢtirmek öğrenci 

tercihlerinde, istihdam önceliklerinde ve piyasa koĢullarında bir Ģeyleri değiĢtirmiyor. Öncelik 

burada nitelik dönüĢümünde olmalıdır.    

Öğretim üyeleri ve yardımcıları devamlı bilgilerini yenilemeli; en azından kendi branĢları ile 

ilgili ülke tarımındaki problemleri bilmelidir. Öncelikle öğretim üye ve yardımcıları yurt 

içindeki ve yurt dıĢındaki ilgili bilimsel ve teknik geliĢmeleri yakından takip etmelidirler. 

Yurt dıĢındaki bilimsel toplantılara katılmalı, yurt dıĢındaki bilim kuruluĢları ile müĢterek 

projeler yürütmelidirler. Yurt dıĢına bilim adamı yetiĢtirmek üzere eleman göndermek 

önemine binaen sürdürülmelidir. 

Fakültelerin ilgili ve birbirine yakın bölümleri arasındaki bilimsel iĢbirliğine önem verilmeli 

ve bilgi akıĢı sağlanmalıdır. Bilim adamı desteği, bilgi akıĢı, kaynak kullanımı, müĢterek 

projeler, müĢterek yayınlar, müĢterek uygulamalar hep bu yurtdıĢı ve yurtiçi iĢbirliklerinin 

sonucu oluĢurlar. Bu arada her fakültenin bulunduğu illerdeki tarımsal problemlerle yakından 

ilgilenmeleri, ilgili kuruluĢlarla ve özel sektörle iĢbirliği halinde çalıĢmaları bilhassa 

uygulamaya dönük araĢtırmalar tarımımıza önemli katkılar sağlayabilir. Fakülteler de 

projelerine destek sağlamıĢ olurlar.  

Yine Bilim insanlarımızın devamlı olarak geliĢmiĢ ülkelerin eğitim öğretim programlarını 

takip etmeleri, akademik yapılarını incelemeleri, lisans ve lisansüstü dersleri ve içeriklerini, 

araĢtırma projeleri ve yüksek lisans ve doktora konularını değerlendirmelerinde yarar vardır. 

Fakültelerimizin AraĢtırma alt yapıları mutlaka sürekli geliĢtirilmelidir. Maalesef pek çok 

fakültedeki imkânlar örnek çiftçilerin imkânlarının gerisindedir. 



Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZĠDEK) 

kurulmuĢ ve gönüllülük esasına dayalı akreditasyon ile Ziraat alanındaki eğitim 

programlarının sürekli iyileĢtirilmesi ve yeni programların geliĢtirilmesi konularında 

yönlendiricilik yaparak Türkiye‘de ziraat fakülteleri eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda 

bulunmayı hedeflemiĢtir. Hedef güzel olmakla birlikte bunun tarım eğitimine katkıları ne 

olabilir; zaman gösterecektir. 

8-SONUÇ 

Bitkilerin kültüre alınmaya baĢladığında dünya nüfusu tahminen 5 milyon idi. KiĢi baĢına 25 

km2 düĢüyordu.1804 de dünya nüfusu bir milyar idi. KiĢi baĢına yaklaĢık 4 km2 düĢüyordu, 

Bugünkü nüfus 7 milyar 300 milyonu geçti ve km2 de ~27 kiĢi yaĢamaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke savaĢtan yeni çıkmıĢ, Dünyada yaĢanmıĢ olan en büyük 

ekonomik kriz kabul edilen 1929 krizini görmüĢ, ikinci dünya savaĢı yıllarının etkisinde 

yaĢamıĢtır.  Türkiye‘nin 1927 de nüfusu 13,6 milyon idi ve bu nüfusun %80‘i yani yaklaĢık 

10 milyonu köylü ve çiftçi idi. Yapılan tarımsal üretim ile 80 kiĢi hem kendi, hem de 

kalan 20 kiĢinin karnını zor doyuruyordu 

ĠĢte o buhranlı günlere ait bir iki not; ―Herkes hatırlayacaktır ki, 1939 senesini atlatıp ta 1940 

senesine girildiği zaman, vaziyetin ağırlığı gittikçe artmağa yüz tutmuĢtu. Bir yandan 

halkının, öbür taraftan, mevcudu gittikçe artmaya baĢlayan ordunun iaĢe ve ibatesiyle 

mükellef bulunan memleketimizin vaziyeti gittikçe ağırlaĢıyordu. Hububat, günden güne 

serbest piyasadan çekiliyor; bütün gıda maddeleri inanılmaz fiyatlarla satılıyor; Konulan tayin 

usulleri geniĢ sızıltıları mucip oluyor ve kimseyi memnun edemiyordu… Fakat… Her Ģeye ve 

her Ģeye rağmen, memleket, ordusunu ve halkını aç bırakmamak ve beslemek mevkiinde ve 

mecburiyetinde idi.‖ (Mağden) 

Ġlkokul çağımız, ikinci Cihan SavaĢının yokluk yıllarına denk geldi. Köyde, tek odadan ibaret 

üç sınıf bir arada ilkokula baĢlama, yokluk ve yaygın hastalıklarla savaĢ, unutulmayan anılar. 

Ġlk ve ortaokulu Amasya da bitirdiğimiz zaman, ‖ġehzadeler ġehri Amasya‘da‖ Lise yoktu 

(1950 BAġLARI)  

Ekmeğin karne ile alındığı, gazyağı, temizlik malzemesi, ilaç ve lüks sayılmayan maddelerin 

bulunamaması nasıl anlatılabilir ki? O Dönem Altın mı kıymetli? Ekmek mi kıymetli? 

sorusunun sorulduğu dönemdi. Alacak ekmek yoksa, eldeki altın ne iĢe yarar? Bu 

nedenlerle Tarım, hiçbir zaman vazgeçilemeyecek ve ihmal edilemeyecek bir öneme sahiptir.(  

AtakiĢi 2007) 

Ġnsanlık tarihi boyunca insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için beslenmeleri 

gerekiyordu; Ģimdide öyle. Gıdalarımız bizim için su ve hava kadar önemlidir. Gıda 

ihtiyacı karĢılanmadan yapılacak hiçbir faaliyet, insanlığın devamını sağlayamaz. 

Hastalıklardan korunmak ancak yeterli ve dengeli beslenmekle mümkündür. Ya 

hayvanlarımızın yem ihtiyacı ?? Ya giyecek ve çevre eĢyalarının bir kısmı?? 

Bugün,80 MĠLYON NUFUSUN GIDA, GĠYĠM VE DĠĞER ĠHTĠYAÇLARINI, 40 

MĠLYONA YAKIN TURĠSTĠN GIDA ĠHTĠYACINI KARġILIYOR VE AYRICA, 



TARIMSAL ÜRÜNLERĠN ĠHRACATINI yapabiliyorsak; Yine 4 milyona yakın 

mülteciyi, 1 milyona yakın kaçak iĢçiyi besliyorsak, Yine hayvanlarımızı yem ihtiyacını 

karĢılıyorsak bunu; Tarımımızdaki geliĢmelere meslektaĢlarımızın ve üreticilerimizin 

gayretlerine borçluyuz. 

Bu çok kutsal bir iĢtir.  Bu hizmeti gören üretimi yapan fedakâr çiftçilerimiz ve meslek 

ilgilileri olarak da bizleriz. Bu mesleği yapanları hor görmek, küçümsemek yerine 

ellerini öpmemiz ve ayakta alkıĢlamamız gerekir. Ġnsanlık tarihi var oldukça tarım da 

var olacaktır. ÖYLE ĠSE; ZĠRAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ MESLEĞĠ DE Ġnsanlık tarihi 

var oldukça VAR OLACAKTIR. ġimdiye kadar; 

Bu eğitim kurumlarından yetiĢen ve burada isimlerini sayamadığımız fedakâr büyüklerimiz; 

ülkemizin tarımsal üretimine çok önemli katkılarda bulunmuĢlardır. Bundan sonra bu bayrak 

gençlerimizin elinde olacaktır.  

YOLUNUZ AÇIKTIR. YALAN YANLIġ VE EKSĠK BĠLGĠLER, YANLIġ 

GÖRÜġLER SĠZLERĠ YOLUNUZDAN ALIKOYMASIN. ÜRETĠCĠ OLAN ĠNSAN 

ĠġSĠZ KALMAZ. ĠNSANLIĞIN ĠLK VE SON MESLEĞĠ OLAN BU KUTSAL 

HĠZMETĠNĠZDE BAġARILAR DĠLĠYOR GELECEĞĠMĠZE ÜMĠTLE BAKIYOR 

SAYGILAR SUNUYORUM. 
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