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Sayın Bakanım, 

 

Yükseköğretim Kurulunda sizi görmekten son derece mutluyuz. Hoş geldiniz, onur verdiniz. 

  

Tarım ve Orman Bakanlığının Değerli Bürokratları,  

 

Üniversitelerimizin Değerli Rektörleri, Dekanları ve Öğretim Üyeleri,  

 

Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki bu önemli iş birliği toplantısı nedeni ile 

sizlere hoş geldiniz diyorum ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.  

 

Sayın Bakanım bugün bu salonda ziraat, veterinerlik, su ürünleri, orman, tarım bilimleri ve 

teknoloji fakültelerinin idari kademesi ve öğretim üyeleri bulunuyor.  

 

Bu iş birliği, Altyapıların Ortak Kullanımı, Tarım Bakanlığı Personeli ve Eğitim 

Destekleri, Bakanlık ve Üniversiteler Arasındaki Ar-Ge İşbirlikleri, Üniversite 

Öğrencilerine Yönelik İşyeri Eğitim İmkanları, Bakanlık ve Üniversiteler Arasında Ortak 

Etkinlik İmkanları, Çiftçi Eğitimi ve Tarımsal Yayım Faaliyetlerinde İşbirliği konu 

başlıklarını taşımaktadır. Umarım her iki tarafın da konuya hassasiyeti ve yoğun çalışmaları ile 

bu protokol başarı ile işleyecektir.    

 

Sayın Bakanım,  

 

Kısa bir tarihçe ile başlarsak, dünyada yükseköğretimde tarım eğitiminin 150 yllık bir periyodu 

var. Amerika’da 1855’lerde, Japonya’da 1891’de, Çin’de 1905’lerde bu eğitimin başladığını 

görüyoruz. Avrupa’da tarım eğitiminin başlangıcı ise biraz daha geç..1920’lerde… 

Türkiye`deki tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul 

Yeşilköy`de Ayamama Çiftliği’nde 10 Ocak 1846’da kurulan “Mektebi Zirai Şahane” ile 

başlıyor… Bu okula ilaveten 1892 yılında “Ziraat Mekteb-i Âli” yani “Halkalı Yüksek Ziraat 

Okulu” açılmış, bugün bu okullar Sabahattin Zaim Üniversitesine tahsis edilmiştir. Halkalı’yı 

takiben, Bursa'da “Ziraat Ameliyat Mektebi”, 1930 yılında 4 yıl yatılı eğitim veren “Ankara 

Yüksek Ziraat Mektebi” açılmıştır. 1933 yılında tarımsal öğretim faaliyetleri yeni yasa ile 

“Yüksek Ziraat Enstitüsü” adı ile sürdürülmüş, bu Enstitü 1948 yılında çıkarılan yasayla “Ziraat 

Fakültesi” adını alarak Ankara Üniversitesine bağlanmıştır. 1955’te Ege Üniversitesi, 1957’de 

Atatürk Üniversitesi, 1967’de Adana’da Çukurova Üniversitesinde Ziraat Fakültelerinin 

kuruluşu ile tarım öğretimi yaygınlaşmaya başlamıştır.   

 

Sayın Bakanım; 

 

Dünya nüfusundaki artışlar, bizim ülkemizde de çok belirgin olan şehirleşme oranlarındaki 

artış, çevre ve iklim sorunları, tarım ve gıda sektörünü çok yakından ilgilendirmektedir. 

Dolayısıyla biz de verdiğimiz eğitimlerde, araştırmalarda ve uygulama alanlarında bütün 

dünyada olduğu gibi ciddi değişikliklere gidiyoruz. Fakültelerimizde talebin azaldığı alanlarda 

program değişikliği yapıyoruz.  

 

“Tarımda Dijitalleşme ve Akıllı Tarım Uygulamaları”, “Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital 

Tarıma Yönelik Uygulamaları”, Dünyada ve Türkiye’de Akıllı Tarım Teknolojilerindeki 

Gelişmeler”, “Hassas Tarım Karar Destek Sistemi”, “Tohum Çalışmaları” gibi önemli 

başlıkları program değerlendirmelerinde önümüze koyarak hareket ediyoruz. Bu başlıklar 

ayrıca üniversitelerimizde çalışmalar yapan 165 araştırma ve uygulama merkezinin de 
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programlarını belirlemektedir. Bu arada özellikle uluslararası bağlamda, tarım, gıda ve 

hayvancılık eğitiminde gelinen ve önem verilen noktalarıda özenle takip ediyoruz.  

 

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu, ülke ekonomisi ve insanımız için tarımsal üretimin hayati 

öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu gerekçe iledir ki biraz sonra rakamlarla 

slaytlarda göstereceğim üzere, Yükseköğretim Kurulu olarak başarı sırası yüksek öğrencileri 

tarım, hayvancılık, orman ve su ürünleri alanlarına çekebilmek için YÖK destek bursları tahsis 

ettik. Aslında gelişmiş ülkeler de dahil, dünyada tarım ve hayvancılıkta, yükseköğretime talepte 

belirgin bir düşüş var. Bu gözlemler nedeni ile bu burslar, tüm YÖK Destek Bursları’nın 

1/3’ünü kapsamaktadır. Yani en çok bu alanlarda destek bursu vermekteyiz.  Ayrıca, 

üniversitelerimizde ihtisaslaşmayı öne alan projeler doğrultusunda 10 üniversitemizi kendi 

tematik talepleri doğrultusunda bölgesel kalkınma misyonu ile görevlendirdik, bu proje 

Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı’nda da yer aldı. Bu üniversitelerden 8’i tarım, 

hayvancılık, orman ve bölge tarım ürünleri ile ilgilidir. Umuyorum ki Bakanlığımız ile 

yürütülecek olan bu iş birliği protokolü, özellikle konuyu ana tema olarak gören 

üniversitelerimizin akademisi ve araştırma grubu ile birlikte çalışmalar yaparak ülke için 

fevkalade yararlı, görülebilir sonuçlar oluşturacaktır. Bu neredeyse tarım eğitiminin yeni bir 

modellemesi sürecidir. Bu süreç ayrıca Bakanlık bünyesindeki değerli araştırma 

laboratuvarlarının üniversiteye kapılarını açması ile hem eğitimin gelişmesine hem yetişmekte 

olan genç akademisyenlerin bizzat uygulma alanlarında çalışması ile ayrı değerli bir katkı da 

sunacaktır.  

 

Şimdi izin verirseniz biraz yükseöğretimdeki rakamlardan sizlere bahsedeyim. 

 

 

 

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki İş Birliği 

Protokolü İmza Töreni 

15 Ocak 2020, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu 

 

 

    

  

 


