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❖ Türkiye'de tarımsal öğretim, 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Ayamama Çiftliğinde Ziraat
Mektebi'nin açılması ile başlamıştır. Bunu, 1891 yılında Bursa'da ve 1893 yılında İstanbul
Halkalı'da açılan Yüksek Ziraat Mektepleri izlemiş. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Ziraat
Meslek Liseleri ve Ev Ekonomisi Meslek Liseleri açılmaya başlanmıştır. 1928 yılında Halkalı
Yüksek Ziraat Mektebi'de dahil olmak üzere birçok ziraat mektebi kapatılmış ve tarım
öğretimine Avrupa benzeri bir düzen kazandırmak amacıyla çok sayıda ziraatçı, başta Almanya
olmak üzere yurtdışına gönderilmiştir.

❖ Fakülte seviyesinde öğretime 1930 yılında Ankara Ziraat Yüksek Okulu'nun açılması ile
başlanmıştır. Bu yıllardan itibaren Ziraat ve Ev Ekonomisi Meslek liselerinden yetişen
teknisyenler ve Ziraat Yüksek Okulu'ndan mezun olan ziraat mühendisleri tarımsal
gelişmemizin teknik mimarları olmuşlardır. 1933 yılında, Ankara Ziraat Yüksek Okulu, Ankara
Ziraat Enstitüsü olarak değiştirilmiş ve bu enstitü 1948 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi adını almıştır. Daha sonraki yıllarda, çeşitli üniversitelerde ziraat fakülteleri açılarak
hızlı bir gelişim içerisine girilmiştir.



❖ 1955 yılında Ege Üniversitesi (İzmir) 1958 yılında Atatürk Üniversitesi (Erzurum) ve 1967
yılında Çukurova Üniversitesi (Adana) Ziraat Fakülteleri açılmıştır. 1976 yılında Ondokuz Mayıs
(Samsun) ve Harran Üniversitesi (Şanlıurfa), 1980 yılında Uludağ Üniversitesi (Bursa) Ziraat
Fakültelerinin ilavesiyle 7 ye yükselen Ziraat Fakültelerinin sayısı, 10 yıl içinde iki katına
çıkmıştır. 1980-1990 yılları arasında Şelçuk Üniversitesi (Konya), Trakya Üniversitesi (Tekirdağ),
100. Yıl Üniversitesi (Van), Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat), Akdeniz Üniversitesi (Antalya),
Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) ve Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
bünyelerinde yeni Ziraat Fakülteleri açılmıştır. Bu hızlı açılma süreci 1990’lı yıllarda da devam
etmiş ve Mustafa Kemal Üniversitesi (Antakya), Dicle Üniversitesi (Diyarbakır), Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale), Erciyes Üniversitesi (Yozgat), Süleyman Demirel
Üniversitesi (Isparta), Karadeniz Teknik Üniversitesi (Ordu), Gazi Üniversitesi (Kırşehir), Fırat
Üniversitesi (Bingöl) ve Osman Gazi Üniversitesi (Eskişehir) Ziraat Fakülteleri açılmıştır.

TARIMSAL ÖĞRETİM BÖLÜMLERİNİN BULUNDUĞU 
ÜNİVERSİTE SAYISI: 47



ZİRAAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNİN SAYISI VE 
2022 YILI KONTENJANLARI

TOPLAM KONTENJAN: 11.000
BÖLÜM SAYISI: 320



BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (37)



BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ (35)



TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ (26)



TARlM MAKİNELERİ VE TEK. MÜH. BÖLÜMÜ
(11)



TARlMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ (11)



TARlMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ (8)



TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ (30)



TOPRAK BİLİMİ VE BİT. BES. BÖLÜMÜ (15)



ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ (23)



BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (16)



BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(3)



GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (50)



PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ (40)



TARIM TİCARETİ VE İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (1)

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ (3)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

SÜT TEKNOLOJİSİ (2)

TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ (1)

TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ (1)



ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN ÖNEMİ
❖ Türkiye’nin arazi varlığı ve tarım potansiyeli dikkate alındığında, yaklaşık 150 bin

dolayında ziraat mühendisine gereksinim olduğu tahmin edilmektedir. Doğru bir
planlama, doğru bir istihdam politikası ve doğru bir üretim stratejisiyle Ziraat
Mühendisliğinin hak ettiği yerlere getirilmesi gerekmektedir.

❖ Türkiye’de bugün Ziraat Mühendisi sayısı 120 bine yaklaşmıştır. Her yıl yaklaşık
4500-5000 meslektaşımız bu okullardan mezun olmaktadır. Ancak her yıl
kontenjan sayılarında önemli artışlar olduğu görülmektedir.

❖ Öğretimde 177 yıllık köklü bir tarihsel geçmişe sahip bir meslek alanı olarak
ülkemizde sayıları yaklaşık 2 milyon 300 bin dolayında olan çiftçilerimize (kayıtlı
çiftçi sayısı) ve ülke tarımına ve ekonomisine hizmet etmenin ve katkı sunmanın
haklı gururunu yaşıyoruz.

❖ Pandemi sürecinde toplumların yaşadıkları, sanayi ve hizmet sektöründe üretimin
durması uluslararası ticaretin kısıtlanması tarımı ön plana çıkarmıştır. Bu süreç
insan sağlığı ve beslenmenin milli güvenlik kadar stratejik olduğunu gözler önüne
sermiştir. “Sanayi mi, hizmet mi, tarım mı?” diye cevap arayan yatırımcılar tarım
ve gıda yatırımlarını arttırmıştır.

❖ Türkiye’nin vazgeçilmezi tarım ve gıda güveliğidir. Milli savunma kadar
önemsenmesi gereken stratejik bir sektördür.

❖ Tarım sektörü nitelikli Ziraat Mühendislerinin çalışmaları ile güçlenmektedir.



TARIMSAL ÖĞRETİMDE GÜÇLÜ YÖNLER
❖ Türkiye tarım yükseköğretiminde gelişmiş dünya ile aynı düzeyde yeterli sayıda

akademik kadronun, kurumsallaşmış bölümlerin ve bilgi birikiminin varlığı,

❖ Artan dünya nüfusunun gıda taleplerini karşılamaya yönelik kaynakların verimli ve
etkin yönetiminin ön plana çıkması nedeniyle tarımın ve tarım eğitimi almış
mezunların öneminin artması,

❖ Gıda güvenliği ihtiyacının artmasına paralel olarak tarım sektöründe bilinçli üretim
yapacak ve üretim sürecini yönetecek teknik elemana olan ihtiyaç,

❖ Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçi ve kadın girişimcilere yönelik projelerin
varlığı ve köye dönüş teşviklerinin artması,

❖ Büyük bir çeşitlilik gösteren tarımsal faaliyetlerin yeni uzmanlık alanları
gerektirmesi nedeniyle son derecede dinamik bir yapısının bulunması,

❖ Türkiye’de tarımsal yükseköğretimin tarihi geçmişinin derinliği ve bilgi birikimi,

❖ Türkiye’nin jeopolitik konumu ve çeşitli ekolojik özellikleri barındırması nedeniyle
uzmanlaşma alanlarının çeşitlenmesi,



TARIMSAL ÖĞRETİMDE ZAYIF YÖNLER
❖ Tarım yükseköğretiminin dünyadaki gelişmelere ve tarım sektöründe ortaya çıkan

sorunlara eğilmede bilgiyi yeterli düzeyde kullanamama durumu,

❖ Piyasa mekanizmasında, topluma yönelik hizmetlerde fayda sağlama, katma değer
yaratma konularında beklenen kalitenin yakalanamaması ve bu kurumlar arasında
koordinasyon eksikliği,

❖ Tarımda yeni teknolojilerin kullanımına uyum sağlayacak insan kaynağının tarımsal
öğretim kapsamında yeterli seviyede bulunmaması,

❖ Yükseköğretimde uygulamalı mesleki eğitimin az, genellikle teorik eğitimin veriliyor
olması,

❖ Genç kuşakların tarımsal öğretime ve faaliyetlere yönlendirilmesini sağlayan
uygulamaların beklenen düzeyde olmaması,

❖ Ziraatçı olmak ve desteklerden yararlanmak için tarımla ilgili eğitim alma veya okul
bitirme zorunluluğu olmaması,

❖ Kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal yaşam imkânlarının yetersizliği, iş alanlarının
sınırlı olması nedeniyle genç nüfusun kırsaldan kopması,

❖ Özellikle yeni üniversitelerde uygulama yapacak yeterli altyapının ve öğretim
elemanlarının olmaması,

❖ Tarım yükseköğretiminde kalite artırıcı çalışmaların yetersizliği,

❖ Tarımsal öğretim veren lise ve yükseköğretim yapan kurumların sayısındaki artış ve
ÖSYM puanlarının çok yüksek olmaması nedeniyle öğrenci sayısının hızla artması.



TARIM ÖĞRETİMİNDE STRATEJİLER
❖ Ülkemizin ziraat mühendisi ihtiyacı ve bölgesel özellikleri dikkate alınarak,

ziraat fakültelerinin sayıları ve dağılımları gerçekçi bir biçimde belirlenmelidir.

❖ Ziraat fakültelerindeki bölüm sayısı, bölgenin özellikleri ve tarımsal yapısına
uygun olarak tespit edilmelidir.

❖ Fakültelerin öğretim üyesi sayısı ve fiziksel kapasiteleri göz önünde tutularak
kontenjanları belirlenmeli ve öğrenci kabul sayıları sınırlandırılmalıdır. Her
bölümdeki kontanjan 20 öğrenci ile sınırlandırılmalıdır.

❖ Tarımsal öğretimde, mesleki ve uygulamalı derslere ağırlık verilmeli, bilgisayar
yazılımlarının kullanımı ve yabancı dil öğrenimi özendirilmeli, derslere devam
zorunlu tutulmalı, ders geçme notu yükseltilmeli, mesleki yeterlilik sınavları
olmalıdır. Ayrıca özel sektör ile işbirliği yaparak uzun dönem staj olanakları
geliştirilmelidir.

❖ Tarımsal öğretimde sektörle iş birliğinin artırılması gibi yöntemlerle mesleki
uygulama faaliyetlerinin sayısı artırılarak kapsamı genişletilmelidir.

❖ Tarım eğitimi veren kurumlarla özel sektör arasında iş birliği geliştirilerek
öğrencilerin uygulama alanlarının artırılması, intörn mühendisliğin sektörün
beklentileriyle uyumlu yürütülmesi, tarım alanında eğitim veren ortaöğretim
kurumlarının uygulama alanlarının artırılması, ortam ve donanım imkânlarının
iyileştirilmesi sağlanmalıdır.



TARIM ÖĞRETİMİNDE STRATEJİLER
❖ Kırsal alandaki genç nüfus tarım yükseköğretimi için önemli bir talep

potansiyeli oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu potansiyel çok iyi
değerlendirilmelidir. İlkokul, ortaokul ve liselerde tarım dersleri müfredata
koyularak kırsal alanın ve tarımın değeri genç nesillere yerleştirilmelidir. Bu
yolla tarımsal faaliyetin ve tarım yükseköğretiminin talep edilmesi,
sevdirilmesi sağlanmalıdır.

❖ Verilen eğitimlerde yeni üretim sistemleri ve teknolojilerine yönelik
müfredatlar güncellenmelidir.

❖ Başarılı mezunların ziraatçı olmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır.
Tarımsal eğitimini başarı ile bitiren gençlere hazine arazileri bedelsiz veya
düşük bir bedelle kiralanarak hem arazilerin boş kalması engellenmeli hem de
genç istihdamına katkı sağlanmalıdır.



ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN GELECEĞİ
❖ AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ, OTOMASYON ve TARIMSAL

ROBOTİK

❖ HASSAS TARIM UYGULAMALARI

❖ KURAKLIK YÖNETİMİ

❖ SERA TEKNOLOJİLERİ

❖ MUHAFAZA VE DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ

❖ ANLIK TARIMSAL VERİ ANALİZLERİ

❖ GEN TEKNOLOJİLERİ

❖ BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR

❖ TARIMSAL BİLİŞİM

❖ MODERN YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

❖ TOHUMCULUK TEKNOLOJİLERİ

❖ BİTKİ VE HAYVAN ISLAHI

❖ UZAKTAN ALGILAMA

❖ TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK

❖ TARIMSAL E-TİCARET

❖ TARIMSAL BANKACILIK VE SİGORTACILIK

❖ MİKROBİYOLOJİK BİTKİ BESLEME TEKNOLOJİLERİ



❖ Suyumuza, toprağımıza, biyolojik çeşitliliğimize ve havamıza sahip
çıkmak, sağlıklı ve yeterli gıda üretimine katkı sağlamak her Ziraat
Mühendisinin görevidir. Ziraat Mühendisleri bilim ve teknolojik
gelişmelere hızla uyum sağlamalı her şeyden önce mesleki etik ve
ahlaki değerlere saygılı olmalıdır. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin
tarım sektöründe yaşanan tüm güçlüklere rağmen içinde
yaşadığımız dönemde büyük fırsatlar bulunduğunu unutmamaları
ve kendilerini nitelikli hale getirmeleri gerekir.

❖ Ziraat Mühendisliği öyle bir meslektir ki tohumu toprakla, toprağı
suyla, suyu canlıyla, canlıyı sağlıkla, hasadı harmanla, harmanı
sofrayla buluştursun. Biraz mürekkep, biraz alın teri, biraz akıl teri,
biraz sabır, biraz nasırdır Ziraat Mühendisliği. Üretime ve
ekonomiye destekte çok büyük emek sahibidir Ziraat Mühendisi.

❖ Bu vesile ile ülkemiz tarımına hizmet etmiş meslektaşlarımıza,
tarım sektörünün zorlu yollarında üretime katkı sunan
paydaşlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle
anıyor ve 177 yıl boyunca tarım öğretimine emeği geçen
hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ziraat Mühendislerinin Türk
tarımını hak ettiği yere ulaşmasında başarılı çalışmalar
yapacaklarına inanıyorum.



“GELECEK TARIMDA 
VE 

TARIMIN GELECEĞİ GENÇLERDEDİR”

10 OCAK
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ GÜNÜ 

KUTLU OLSUN
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