Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
2013-2014

1

1. Öğrenci ĠĢleri
1.1. ÖSYM Sonuçları ve Öğrenci Sayıları
2008 ÖSYS ile Fakültemizi kazanan öğrencilerin puanı 310–255 arasında, 2009 ÖSYS de
320–240 arasında, 2010 LYS de 414–254 arasında, 2011 LYS de 395–228, 2012 LYS de
306–197, 2013 yılında 391–197 ve 2014 yılında 387- 196 arasında değiĢmiĢtir.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2013–2014 Öğrenim yılında sınıflara göre kız/erkek
öğrenci dağılımı Çizelge 1‟de, öğrencilerin bölümlere ve sınıflara göre dağılımı ise Çizelge
2‟de ve öğrencilerin bölümlere göre dağılımı ise ġekil 1‟de verilmiĢtir.

Çizelge 1. 2013–2014 eğitim-öğretim yılı sınıflara göre öğrenci dağılımı
Öğrenci Sayıları
Sınıf
Hazırlık
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
IV. Sınıf
Toplam

Toplam
Kız
12
231
272
247
442
1204

Erkek
14
206
310
290
645
1465

26
437
582
537
1087
2669

Çizelge 2. 2013–2014 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin bölümlere ve sınıflara göre dağılımı

Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Ziraat Mühendisliği
Toplam

Haz.06
1
2
3
4
1
49
63
52
71
1
47
59
48
71
7
65
76
63
146
1
13
30
40
62
1
17
37
47
87
3
47
55
49
77
2
18
45
48
70
4
41
48
45
79
2
45
49
51
76
1
48
62
46
73
3
47
57
48
79
0
0
1
0
196
26
437 582 537 1087

233
228
358
146
189
231
182
218
223
225
239
197
2669
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ġekil 1. 2013–2014 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin bölümlere göre dağılımı

1.2. Öğretim üyesine düĢen ders saati ve öğrenci sayısı
2013-2014 Öğrenim yılı içinde lisans düzeyinde yapılan derslerin toplamı 44.562 saat
olmuĢ ve 170 öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilmiĢtir. Buna göre bir öğretim
üyesine/görevlisine öğrenim süresince ortalama 262 ders saati düĢmüĢtür:







Yıllık Ders Saati
Öğrenci Sayısı
Öğretim Üyesi-Görevlisi
Yardımcı Öğretim Elemanı
Ders Saati / Öğretim Üyesi
Öğrenci / Öğretim Üyesi

44 562
2 669
170
72
262
15

1.3. Mesleki Uygulamalar
Fakültemiz öğrencilerinin, araziye çıkılamayan kıĢ aylarında Fakültemiz Bölümlerinde, baharyaz aylarında ise Fakültemiz Bölümleri ve AraĢtırma Uygulama Çiftlik ve Birimlerinde mesleki
vizyon kazandırma ve mesleğe uyum sağlamaları amacıyla Mesleki Uygulama derslerine
aktif katılımları sağlanmaktadır.

1.4. Af Öğrencileri
6111 ve 6353 sayılı kanunundan yararlanmak üzere 133 eski öğrencimiz Fakültemize
baĢvuruda bulunmuĢ ve durumlarının incelenmesinin ardından ilgili yarıyılda eğitimlerine
baĢlamıĢlardır.
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1.5. Çift Anadal-Yandal Programı
Fakültemizde 9 öğrenci Çift Anadal ve 11 öğrenci Yandal programlarına devam etmektedir.

1.6. YoğunlaĢtırılmıĢ Yaz Programı
2013–2014 eğitim-öğretim yılında 8‟i diğer fakülte veya üniversitelerden olmak üzere toplam
1458 öğrenci kayıt yaptırmıĢtır. 1458 ders seçimi sonucu 48 ders açılmıĢtır.
SeçilmiĢ
Derslerde
BaĢarılı Öğrenci
Sayısı

Kayıt Yaptıran
Öğrenci Sayısı

Ders Seçim
Sayısı

Fakülte içi

1 450

1450

897

Fakülte dıĢı

8

8
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TOPLAM

1458

1 458

902

1.7. Sınav Haftası
 2013-2014 Akademik Takvimine ara sınav haftası eklenmiĢtir.
 Bahar döneminde Kariyer Günleri, Öğrenci Kongresi ve Cansuyu Bayramı‟nın
bulunduğu Öğrenci Etkinlikleri Haftası ilk defa Fakültemiz akademik takvimde yer
almıĢ olmasına karĢın, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında dini bayram tatillerinin uzun
olması sebebi ile Öğrenci Etkinlikleri Haftası akademik takvimde yer almamıĢtır.

1.8. Staj
 672 ikinci sınıf öğrencimiz Fakülte tesislerinde 15 günlük,
 461 üçüncü sınıf öğrencimiz ise resmi ve özel kurum/kuruluĢlarda 25 günlük stajlarını
tamamlamıĢlardır.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında isimleri aĢağıdaki tabloda verilen 5 öğrencimize staj bursu
sağlanmıĢtır.

Ad-soyad

Bölüm

Staj yapacağı kurum

Muharrem Erdi Kara

Tarla Bitkileri

University college gent-Belgium

DerviĢ Durmaz

Tarım Ekonomisi

Technische Universität Munchen -Germany

Elif Hatice Güven

Tarım Ekonomisi

Seınajoen Ammttıkorkeakoulu-Finland

Feyza Özcelep

Tarla Bitkileri

Burka Aytaç

Tarla Bitkileri

University of technology and life sciences
faculty of agriculture and biotechnology/Poland
University of technology and life sciences
faculty of agriculture and biotechnology/Poland
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1.9. Socrates/Erasmus
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında;
 20 öğrencimize Erasmus hayat boyu öğrenim programında eğitim bursu sağlanmıĢtır.
2013-2014 Öğrenim döneminde 20 Lisans öğrencisi LLP/Erasmus öğrenci değiĢimi
programından yararlanmak üzere anlaĢmalı üniversitelere gönderilen 20 öğrencinin isimleri
aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.

Zeliha Irmak BĠLĠR
Zubeyir TASKĠN

BÖLÜM
Süt teknolojisi
Tarım Makineleri
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
Peyzaj Mimarlığı
Süt Teknolojisi

Elçin ÇAĞLAN

Peyzaj Mimarlığı

Sadeddin BEKMEZCĠ

Zootekni

Hüseyin Emre
PALAOĞLU

Bitki Koruma

AD-SOYAD
Ali KOÇAK
Furkan ASLAN
Özge DEMĠRTAġ

ĠDĠL ESER
Bahar SEVĠLĠR

Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme

Maral YĠĞĠT

Peyzaj Mimarlığı

Yasin ÇĠFTCĠ

Peyzaj Mimarlığı

Gizem SAĞ

Bahçe Bitkileri

Arzu ÇELĠK

Tarımsal Yapılar ve
Sulama
Peyzaj Mimarlığı

MELDA ÖZDAR

Zootekni

BüĢra KAYMAZ
Onur SARIBAġ
Zeynep Çisem
MUTAFCILAR
Mustafa BĠLAL

Peyzaj Mimarlığı
Zootekni
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
Tarım Makineleri

Tahsin Baha ÖZER

ÜNIVERSĠTE
Helsinki Üniversitesi/Finlandiya
University of Maribor/Slovenya
Technische Universitat
München/Almanya
Universidad de Cordoba/Ġspanya
Helsinki Üniversitesi/ Finlandiya
Universita degli Studi di
Firenze/Ġtalya
Christelijke Agrarische Hogeschool
Dronten/Hollanda
Christelijke Agrarische Hogeschool
Dronten/Hollanda
Padova Üniversitesi/Ġtalya
Universita degli Studi di Teramo
/Ġtalya
Universita degli Studi di
Firenze/Ġtalya
University of Maribor/Slovenya
University of Life Sciences and
Technology/Polonya
Universitaet Kassel/Almanya
Universitaet Kassel/Almanya
Georg-August-Universitat Göttingen
/Almanya
Thessaly Üniversitesi/Yunanistan
Thessaly Üniversitesi/Yunanistan
Universitaet Kassel/Almanya
Universitatea Din Oradea / Romanya

1.10. Öğrenci gezileri
 11 bölümümüzün katıldığı teknik gezilerin yanında 1001 öğrencinin katıldığı 28 teknik
ve kültürel amaçlı yurtiçi gezi düzenlenmiĢtir.
 Bunların yanında Ankara çevresine çok sayıda mesleki gezi yapılmıĢtır.
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1.11. Burs Olanakları
 Dekanlığımıza baĢvuran yaklaĢık 350-400 öğrencimizden 144‟ünün çeĢitli kurum ve
kuruluĢtan burs alması sağlanmıĢtır.

1.12. Mezun Olan Öğrenciler
Fakültemiz öğrencilerinden 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olanların güz ve bahar
dönemlerine göre dağılımı aĢağıdaki tabloda verildiği Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Mezun olan
öğrencilerin bölümlere göre dağılımı ise ġekil 2‟de sunulmuĢtur.
Mezun Sayısı
Güz
Bahar
YY
YY
4
20
3
16
16
50
18
3
29
1
23
4
5
1
15
2
34
5
19
1
21
28
88
68
338

Bölümler
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni
Ziraat Mühendisliği
Toplam

BB
6%

Toplam
24
19
66
18
32
24
9
16
36
24
22
116
406

BK
5%

ZM
7%

PM
16%

SU
4%

ZT
5%

SUT
8%

TBBB
6%
TB
9%

TE
6%
TYS
4%
TM
2%

ġekil 2. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında mezun olan öğrencilerin bölümlere göre dağılımı
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2. Kitap, Makale, Bildiri ve Projeler
2.1. Yayınlanan Kitaplar
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında basılan yabancı ve Türkçe kitapların bölümlere dağılımı
aĢağıdaki Ģekilde olmuĢtur;












Bahçe Bitkileri. Bölümü
5
Bitki Koruma Bölümü
1
Peyzaj Mimarlığı. Bölümü
5
Su Ürünleri Müh. Bölümü
2
Süt Teknolojisi Bölümü
11
Tarım Ekonomisi Bölümü
3
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
1
Toprak Bilimi ve Bit. Bes. Bölümü Zootekni Bölümü
2

2007 yılından itibaren basılan yabancı ve Türkçe kitapların yıllara dağılımı aĢağıdaki grafikte
görüldüğü Ģekilde olmuĢtur. 2007 yıllından itibaren basılan kitap sayısı bakımından bir istikrar
vardır.
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2.2. Yayınlanan Türkçe Makaleler
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında yayınlanan Türkçe makalelerin bölümlere dağılımı
aĢağıdaki gibidir:












Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su Ürünleri Müh. Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bit. Bes. Bölümü
Zootekni Bölümü

30
22
2
1
30
11
2
3
11
11

Yayınlanan TÜRKÇE Makale Sayısı

2007 yılından itibaren yayınlanan Türkçe makalelerin yıllara dağılımı aĢağıdaki grafikte
görüldüğü Ģekilde olmuĢtur. 2007 yıllından itibaren yayınlanan Türkçe makalelerin sayısı
bakımından düzenli bir artıĢ vardır.
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2.3. SCI Kapsamındaki ve YurtdıĢında Yayınlanan Yayınlar
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında yayınlanan SCI Kapsamındaki Yayınların bölümlere
dağılımı aĢağıdaki gibidir:
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Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su Ürünleri Müh. Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bit. Bes. Bölümü
Zootekni Bölümü

18
43
7
10
14
7
1
8
20
26
24

Ziraat Fakültesinde 1988 yılında itibaren yayınlanan SCI Kapsamındaki Yayınların yıllara
dağılımı aĢağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. Fakültemizde SCI Kapsamındaki yayın sayısı
1994 yılında itibaren artmaya baĢlamıĢ ve 2006-2014 yılları arasında maksimuma ulaĢmıĢtır.
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2.4. 2013 – 2014 Yılında Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında sunulan ve yayınlanan Bildirilerin bölümlere dağılımı
aĢağıdaki gibidir:







Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su Ürünleri Müh. Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü

14
62
15
27
11
9








Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bilimi ve Bit. Bes. Bölümü
Zootekni Bölümü

29
19
22
42
18
5

2.5. 2013 – 2014 Yılında Sunulan ve Yayınlanmayan Bildiriler
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında sunulan ve yayınlanmayan Bildirilerin bölümlere dağılımı
aĢağıdaki gibidir:













Bahçe Bitkileri Bölümü
9
Bitki Koruma Bölümü
49
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2
Su Ürünleri Müh. Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
6
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
18
Toprak Bilimi ve Bit. Bes. Bölümü
2
Zootekni Bölümü
-

2.6. Devam Eden Ulusal ve Uluslararası Projeler
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında devam eden Ulusal ve Uluslar arası projelerin bölümlere
dağılımı aĢağıdaki gibidir:












Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su Ürünleri Müh. Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bölümü Bit. Bes. Bölümü
Zootekni Bölümü

30
38
1
10
6
2
12
4
9
26
3

2.7. Tamamlanan Ulusal ve Uluslararası Projeler
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında tamamlanan Ulusal ve Uluslar arası projelerin bölümlere
dağılımı aĢağıdaki gibidir:
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Bahçe Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Su Ürünleri Müh. Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları Bölümü
Tarımsal Yap. ve Sul. Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Toprak Bölümü Bit. Bes. Bölümü
Zootekni Bölümü

9
22
2
7
10
2
4
27
2

Ziraat Fakültesinde 2007 yılında itibaren tamamlanan Ulusal ve Uluslar arası projelerin yıllara
dağılımı aĢağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. Fakültemizde tamamlanan Ulusal ve Uluslar
arası projelerin sayısı 2007 yılından itibaren artmaya baĢlamıĢ ve 2013 yılında tamamlanan
Ulusal ve Uluslar arası proje sayısı maksimuma ulaĢmıĢtır.

Tamamlanan PROJE Sayısı
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3. Personel ĠĢleri
3.1. Personel Durumu
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 2014 yılında görev yapan akademik ve idari personel
sayıları:
Akademik Personel Sayısı
Ġdari Personel Sayısı
Kadrolu ĠĢçi Sayısı
4/B SözleĢmeli Personel Sayısı
Temizlik Personeli
Özel Güvenlik

: 244
: 232
: 104
:
1
: 24
: 31

Ģeklinde olup toplam 636 personel çalıĢmaktadır.
Fakültemiz Akademik Personelinin unvan ve bölümlere göre dağılımı aĢağıdaki tabloda
verilmiĢtir:
Prof

Doç

Bahçe bitkileri

10

4

Bitki Koruma (Entomaloji)
Bitki Koruma (Fitopatolaji)
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomi ( T. ĠĢletme)
Tarım Ekonomi ( T. Politika)
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi A.B.Dalı
Bitki Besleme A. B. Dalı
Zootekni (Hayvan YetiĢtirme)
Zootekni (Yemler ve Hayvan
Besleme)
Zootekni(Biyometri ve Genetik)

7
6
11
6
5
7
5
13
12
20
10
5
7

Toplam

134

Y. Doç

Öğ.gör

1
1
1
3
2

Uzman Toplam

6
3

1
3
2
3

AraĢ gör

2
3
1
1
2
1
1

1

3
4
6
2
3
2
5
5
6
7
3
3
4

20
1

2
1
1

1
1

14
11
22
13
14
11
11
22
20
30
17
8
13

5

3

5

4

1

10

66

8

244

22

13

1

8
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3.2. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014 Yılında BaĢlayan
Akademik Personel
UNVAN

ADI

BÖLÜMÜ

SOYADI

AraĢ. Gör.

Ali Anıl

ÇENESĠZ

Zootekni

AraĢ. Gör.

Ecem

BAKĠ

Peyzaj Mimarlığı

Yard. Doç. Dr.

Mehmet Arif

ġAHĠNLĠ

Tarım Ekonomisi

AraĢ. Gör.

Müslüme Sevba

YILMAZ

Tarımsal Yapılar

Doçent

Seyrani

KONCAGÜL

Zootekni

3.3. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014 Yılında Ayrılan
Akademik Personel
UNVAN

ADI

TARĠH

SOYADI

SEBEP

Prof. Dr.

M. Ertuğrul

YAZGAN

2.1.2014

AraĢ. Gör.

Hasan

ġANLI

16.1.2014

AraĢ. Gör.

Seyit

HAYRAN

16.1.2014

Prof. Dr.
Yard. Doç.
Dr.

Ali Çetin

FIRATLI

15.1.2014

Tarım Reformu
Nakil
Çukurova Ünv.
Nakil
YaĢtan Emekli

Ekrem

KURUM

16.2.2014

Emekli

YENER

1.3.2014

YaĢtan Emekli

Zootekni

HALLORAN

6.3.2014

Emekli

Bahçe Bitkileri

GÜNDOĞMUġ

25.6.2014

Ġstifa

T. Ekonomisi

Prof. Dr.

Sadık
Metin
Nilgün

Doç. Dr.

Erdemir

Prof. Dr.

YaĢtan Emekli

BÖLÜM
Peyzaj
Mimarlığı
T. Ekonomisi
T. Ekonomisi
Zootekni
Peyzaj
Mimarlığı

3.4. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014 Yılı Unvan Değişikliği Olan
Akademik Personel
ESKĠ UNVAN

SOYADI

ADI

YENĠ UNVAN

BÖLÜM

Yard. Doç. Dr.

Birce

TABAN

Doçent

Süt Teknolojisi

Yard. Doç. Dr.

Murat

AKKURT

Doçent

Bahçe Bitkileri

Doç. Dr.

Ġlhami

BAYRAMĠN

Prof. Dr.

Toprak Bölümü

Doç. Dr.

Hasan Hüseyin

SĠLLELĠ

Prof. Dr.

Tarım Makineleri

AraĢ. Gör.

Caner

KOÇ

Yard. Doç.

Tarım Makineleri

3.5. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014 Yılı Unvan Değişikliği Olan
İdari Personel
Eski unvan
Memur

Adı

Soyadı

Sema

BAYKAL

Yeni unvan
Bil. ĠĢletmeni

Tarih
2014

Bölüm
Personel ĠĢleri
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3.6. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014 Yılında Ayrılan Ġdari
Personel
UNVAN

ADI

SOYADI

TARĠH

SEBEP

Memur

Ali

BABAYĠĞĠT

2014

Nakil gitti

Teknisyen

Celal

KEÇĠLĠOĞLU

2014

Nakil gitti

Sant. Memuru

Hamza

KIZILDAĞ

2014

Nakil gitti

Memur

Nergiz

AYDIN

2014

Nakil gitti

Koruma mem.

Haydar

ALTUN

2014

Emekli oldu

Memur

Derya

ÖZDAMAR

2014

Nakil gitti

Memur

Köksal

KARATAġ

2014

Nakil gitti

Memur

Aslıhan

KÖSE

2014

Nakil gitti

3.7. Erasmus Programı Ġle Giden Akademik ve Ġdari Personel
- Prof. Dr. Gürsel Dellal
- Prof. Dr. Ġlkay Dellal
- Prof. Dr. Hasan Hüseyin atar
- Prof. Dr. Hijran Yavuzcan
- Yard. Do. Dr. Mehmet Arif ġAHĠNLĠ
- AraĢ. Gör. Fatma Ġlknur Ünivar
- Funda MuĢtu
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4. Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler
4.1. Halkla ĠliĢkiler, Sosyal ve Bilimsel Etkinlikler
● AÇILIġ
BĠTKĠ KORUMA BÖLÜMÜNDE YENĠLENEN BÖLÜMLERĠN AÇILIġI
08 Ocak 2014 Salı Saat: 10.00
AÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
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● TÖREN
TARIM ÖĞRENĠMĠNĠN 168. YILI KUTLAMA TÖRENĠ
10 Ocak 2014 Cuma 10.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
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● EMEKLĠLĠK TÖRENĠ
Prof.Dr. Murat Ertuğrul YAZGAN Emeklilik Töreni
13 Ocak 2014 Pazartesi 16.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu

● AÇILIġ
FAKÜLTEMĠZ DEKANLIK YERLEġKESĠ YENĠLENEN BÖLÜMLERĠN AÇILIġI
28 Ocak 2014 Salı Saat: 09.30
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
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 KUTLAMA
Nevruz Etkinliği Konseri “Grup Dem-Saz
21. Mart. 2014
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
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● KONFERANS
 PROF. DR. MURRAY DREW’ĠN “SASKATCHEWAN ÜNĠVERSĠTESĠ’ NDE TARIM
ÖĞRETĠMĠ”
26 Mart 2014 ÇarĢamba Saat: 14.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu


PROF.DR. KEN VAN REES’ĠN “BOZKIR ARAZĠLERDE TARIMSAL ORMANCILIK
SĠSTEMLERĠ:
KARBON
TUTULMASI
VE
TARIM
SĠSTEMLERĠNĠN
ÇEġĠTLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNDEKĠ POTANSĠYEL ETKĠLERĠ”
26 Mart 2014 ÇarĢamba Saat: 15.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu

● 10. KARĠYER GÜNLERĠ
ÖĞRENCĠ ETKĠNLĠKLERĠ HAFTASI “SEKTÖRLE BULUġMA VE KARĠYER GÜNLERĠ”
14-16 Nisan 2014
AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlık YerleĢkesi
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● 10. ÖĞRENCĠ KONGRESĠ
ÖĞRENCĠ ETKĠNLĠKLERĠ HAFTASI” ÖĞRENCĠ KONGRESĠ”
17 Nisan 2014 PerĢembe 08.30-18.00
AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
● 10. CANSUYU BAYRAMI
ÖĞRENCĠ ETKĠNLĠKLERĠ HAFTASI” CANSUYU BAYRAMI”
18 Nisan 2013 Cuma
AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlık YerleĢkesi
● EMEKLĠLĠK TÖRENĠ
Prof. Dr. Sadık Metin YENER Emeklilik Töreni
09 Mayıs 2014 Cuma 16.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu

● KONFERANS
PROF.ÖMER YAVAġ “HIZLANDIRICI VE IġINIM TEKNOLOJĠLERĠ VE UYGULAMALARI”
14 Mayıs 2014 ÇarĢamba Saat: 14.00
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
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 TUAT "Leading Graduate School Program SYMPOSIUM 2014”"
Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Prof. Dr. Zahide KOCABAġ, Prof.
Dr. Hasan Hüseyin ATAR ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ali ERGÜL, Tokyo
Agriculture and Technology Faculty (TUAT) tarafından Japonya‟da düzenlenen “Leading
Graduate School Program SYMPOSIUM 2014”e "Innovative Research at Ankara
University" baĢlıklı sunu ile katılmıĢlardır. (Not ilgili "Innovative Research at Ankara
University ektedir.)
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 BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKĠPMANLARI FUARI
Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile BURSA 7.
ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKĠPMANLARI FUARI
14 - 18 Ekim 2014 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde
düzenlenecek olan fuara Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvasal Üretim Bölümü ile birlikte
katılmıĢlardır.
 KONGRE
 Ġstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade” Zirvesindeyiz
3-5 Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek olan “Ġstanbul Carbon Summit: Carbon
Management, Technologies & Trade” zirvesine, zirveyi destekleyen kurumlardan biri olan
Fakültemiz adına, Dekanımız Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK, Bahçe Bitkileri Bölümü BaĢkanı Prof.
Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Ayten NAMLI ve Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ġlkay DELLAL,
“Agriculture in Turkey and Its Role in the Way of Green Growth” baĢlıklı bir sunum ile
katılmıĢlardır.

● TÖREN
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI MEZUNĠYET TÖRENĠ
23 Haziran 2014 Pazartesi Saat 18.00
AÜ Ziraat Fakültesi Dekanlık YerleĢkesi

● SEMPOZYUM
1st TURKISH – FRENCH AGREENIUM SYMPOSIUM
Ankara, June 24-25th 2014
Türkiye-Fransa arasında ilk kez düzenlenen agroekoloji konulu Agreenium sempozyumu 2425 Haziran 2014 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin ev sahipliğinde
gerçekleĢti. Sempozyum, çok sayıda uzmanı ve iki ülkenin ilgili kuruluĢlarının temsilcilerini bir
araya getirdi. Aralık 2012 ve Nisan 2014 tarihlerinde önce Paris ardından Ankara‟da
gerçekleĢen Fransa-Türkiye Tarım Teknik Kurulu toplantılarının ardından düzenlenen bu
sempozyum, iki ülke arasında ziraat bilimleri alanındaki araĢtırma ve eğitim iĢbirliğini
güçlendirecek sürecin önemli bir aĢamasını teĢkil etti.
Fransa‟nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Laurent BILI‟nin konuĢmasıyla açılan, her iki ülkenin
Tarım Bakanlıkları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, YÖK, Fransa‟nın Ankara
Büyükelçiliği Ekonomi Servisi ile Kültürel Faaliyetler ve ĠĢbirliği Servisi ve Agreenium kurumu
tarafından ortaklaĢa düzenlenen sempozyum, öğretim üyesi, araĢtırmacı, kurum yetkilileri ve
öğrencilerden oluĢan seksen katılımcıyı bir araya getirdi.
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Rekabetçilik ile çevreye uyumun uzlaĢtırılması için çifte performanslı çiftçilere doğru EKOTARIM PROJESĠ’nde, Tarım Bakanı tarafında Marion Guillou tarafından Hedeflerin:
 ĠĢletmeler ölçeğinde ve bölgeler ile ağlar düzeyinde daha geniĢ ölçekte iyi tarım
uygulamaları konusunda durum tespiti yapmak,
• Ekonomi ve çevre açısından çifte performanslı tarım sistemleri geliĢtirmek,
• Olumlu bir dinamik sağlayacak tavsiyeler önermek,
olduğu vurgulanmıĢtır.
Ayrıca, 15 uygulama grubuna ayrılmıĢ, tanımlanmıĢ 200 tarım uygulamasının:
1. Toprağın iĢlenmesi ve yüzey durumunun yönetimi,
2. Suyun ve kalitesinin yönetimi,
3. Toprağın mineral elementlerin ve organik durumunun yönetimi,
4. Bitkisel çeĢitlerin ve tohumlukların seçimi,
5. Ekimlerin bitki sağlığı açısından korunması,
6. Ekimlerin çeĢitlendirilmesi ve rotasyonu,
7. Bitkilerin davranıĢı ve bitki nüfusunun sürdürülmesi,
8. Arazi düzenlemesi (amenajmanı),
9. Tarım ekipmanlar seçimi yönetimi,
10. Hayvancılık binalarının yönetimi,
11. Hayvansal atıkların yönetimi,
12. Hayvan sağlığı ve refahı yönetimi,
13. Hayvan yem yönetimi,
14. Hayvan genetiği yönetimi,
15. Hayvancılığın sürdürülmesi,
olarak belirtmiĢtir.
KonuĢmasının sonunda ise tavsiyelerini:
 Çifte performanslı sistemlerinin özelliklerini daha iyi belirleme ve tanımlama,
 Bu mücadeleye uygun eğitimleri geliĢtirme,
23

 Yenilenen danıĢmanlık ile çiftçi gruplarına geçiĢlerinde eĢlik etme,
 ġahıslar, topluluklar, bölgeler ve ağlar düzeyindeki blokajların kaldırılmasını teĢvik
etme,
olarak sıralamıĢtır.






Dört oturumdan oluĢan ilk günde katılımcılar, toplumlar tarafından ekolojik olarak kabul
edilebilecek kalıcı çözümler sunabilmek için, zaman zaman “yıkıcı” olarak nitelenen tarım
uygulamaları, hızla artan kentleĢme, kullanılan tarım alanlarında tehlikeli boyuta
ulaĢabilen azalmalar, tehdit altında olan bio çeĢitlilik ve kısıtlı su kaynakları temelinde,
eğitim ve araĢtırma alanlarında oluĢturulabilecek ve kullanılabilecek araçların seferber
edilmesinin önemini dile getirdiler.
Sempozyumun ikinci günü, üç konuyu bir araya getiren ve otuz kiĢinin katıldığı tek bir
çalıĢma atölyesi Ģeklinde gerçekleĢti. Ġki ülke arasında iĢbirliği çalıĢmaları yürütmek adına
sahip olunan kolaylıklar ve yabancı dil baĢta olmak üzere karĢılaĢılan zorluklar; akademik
denklik uygulamaları; ortaklık çalıĢmalarının mahiyeti ve finansman kaynakları tartıĢılan
baĢlıca konular oldu.
Ġki gün süren Türk-Fransız Agreenium sempozyumunun sonuç oturumunda;
 Bir sonraki sempozyumun 2015 yılında Fransa‟da düzenlenmesi,
 Türkiye‟nin de üyesi olduğu Eranet, PhC Bosphore ve EviMed benzeri araĢtırma
programlarından daha aktif yararlanılması;
 Mühendis niteliğinde çiftçilerin yetiĢtirilebilmesi için kısa süreli ortak teknik eğitim
programlarının oluĢturulması;
 var
olan
ikili
ortaklıkların
güçlendirilmesi;
 ortak araĢtırma konularıyla ilgili
bilgi alıĢveriĢini sağlamak, araĢtırmacı ya
da öğretim üyeleri için iki ülke arasında
teknik
ziyaretler
düzenlenmek,
staj
imkanlarını duyurmak ve öğrenci/öğretim
üyesi/araĢtırmacı
odaklı
aktif
bilgi
alıĢveriĢinin sağlanmak için sanal bir
platformun kurulması;
belirlenen noktaları oluĢturdu.

Atatürk
Orman
Çiftliği‟nde
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi‟nce
düzenlenen ilk günkü öğle yemeğinin
ardından heyet ikinci gün, Ankara‟ya 30
km. mesafedeki organik çiftliği burada
verilen öğle yemeği vesilesi ile ziyaret etti.
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● EĞĠTĠM
‟BAHÇEDE ĠZĠ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ PROJESĠ‟‟
14-16 Temmuz 2014
Giresun KeĢap Ziraat Odası tarafından Bölge çiftçilerinin tarımdaki genel yapılanma ve
geliĢmeleri
değerlendirmek,
teknolojik
geliĢmeleri
öğrenmek
ve
pazarlama
organizasyonlarını takip
edebilmelerini
sağlamak
açısından „‟BAHÇEDE ĠZĠ OLMAYANIN HARMANDA
YÜZÜ OLMAZ PROJESĠ‟‟ kapsamında 14-16.07.2014
tarihinde eğitim
çalıĢmaları
düzenlenmiĢtir.
Bu
çalıĢmalara Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Ahmet ÇOLAK, Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim
üyelerimizden Prof. Dr Erdoğan GÜNEġ ve Bahçe
Bitkileri Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr Veli
ERDOĞAN
katılmıĢlardır.
Seminer
ve
eğitim
çalıĢmalarında; Türkiye‟de iĢletme büyüklüğüne göre
çiftçi sayıları ve Doğu Karadeniz‟de tarım, Ekolojik tarım
ve Organik-Ġyi Tarım ÇalıĢmaları ve tarımda
izlenebilirlik, Fındık Üretimi yapanların alternatif ürün
yetiĢtirme imkanları,
Tarım ĠĢletmelerinin
ekonomik durumlarının geliĢtirilmesi, Fındığın Üretici
birlikleri ve meslek odaları tarafından pazarlanması ve
pazarlama stratejileri, Tarımda iletiĢim, Tarımda yeni
arayıĢlar, Yeni tarım kanunu konuları ele alınarak
üreticilerle görüĢmelerde bulunulmuĢtur.

● TÖREN
GELENEKSEL HASAT BAYRAMI
23 Temmuz 2014 ÇarĢamba: 11.00
AÜ Ziraat Fakültesi Haymana AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği
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 KUTLAMA MESAJI
RAMAZAN BAYRAMI
25.07.2014
PROF.DR. AHMET ÇOLAK TÜM AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONELE BAYRAM
KUTLAMASI
 TÖREN
ANAKRA ÜNĠVERSĠTESĠNĠN AÇILIġI
22.09.2014
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
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 TÖREN
GELENEKSEL BAĞ BOZUMU ETKĠNLĠĞĠ
25.09.2014
Kalecik Bağcılık AraĢtırma ve Uygulama Ġstasyonu

 AÇILIġ
Fakültemiz öğrencilerinin eğitimlerini aksatmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için
bir tanesi Dekanlık YerleĢkesinde diğeri ise Kuzey YerleĢkesinde olmak Ankara BüyükĢehir
Belediyesi aracılığı ile hayırseverler tarafından yaptırılan iki adet mescit hizmete açılmıĢtır.
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● KONFERANS
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sayın KürĢat Tüzmen Ġle BuluĢtu…
22.10.2014
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
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Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanlığı ve Dünya
Çocuk ve Gençlik Derneğinin
birlikte düzenledikleri ve 22
Ekim
ÇarĢamba
günü
gerçekleĢen
konferansın
konuğu
58.,59.,ve
60.
Hükümet
Bakanlarımızdan
Sayın
KürĢat
Tüzmen‟di.
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanlık Konferans
Salonunda AçılıĢ konuĢmaları
ile
baĢlayan
konferansta
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK “ Doğal kaynakların varlığı ve kullanımından çevre
kirliliğine, tohum, gübre, enerji gibi dıĢa bağımlılığımızın da olduğu tarımsal sanayi sektörüne
kadar çok geniĢ bir yelpazeyi barındıran tarım, ülkemizde de artık kar marjı yüksek bilgi
yoğun bir sektör olmak durumundadır. hızla geliĢen ve büyüyen ülkemizin bir tarım ülkesi
olduğu gerçeği ise artık tüm
çevreler tarafından kabul
gören bir slogan olmuĢtur”
dedi. Sayın KürĢat Tüzmen
”Tarım ve DıĢ Ticaret”
konulu konferansta tarım
politikaları ve tarımsal ürün
ihracatındaki
usuller
hakkında
bilgiler
verdi.
Pamuğun
Anadolu
topraklarına geliĢ serüveni
dinleyenlerin hayli ilgisini
çekti. Etiyopya‟da 360.000
dönümlük
araziyi
Türkiye‟den talip olan iĢ
adamlarına nasıl hediye ettirdiğini anlatan Sayın Bakan gençlere Türkiye‟de gelir dağılımını
artırmanın yolunun ihracattan geçtiğini bunun için Ziraat Mühendislerine çok iĢ düĢtüğünü
belirtti. Genç mezunlara ve mezun olacak öğrencilere tarım ve dıĢ ticaretle ilgili önemli
ipuçları verildiği konferans yaklaĢık 3 saat sürdü.
Konferansı 350 öğrenci ve öğretim üyesi ilgiyle izledi. Konferansa çok yüksek katılım
gösteren Ziraat Fakültesi öğrencileri Sayın Bakanı adeta soru bombardımanına tuttu.
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● KONFERANS
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mehmet Galip ENSARĠOĞLU Ġle BuluĢtu…
19. Kasım.2014
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu
AKP Diyarbakır milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu Dünya Çocuk ve Gençlik Derneğinin
katkılarıyla Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin konuğu oldu. “Çözüm Sürecinin Tarıma
Yansımaları ve GAP” konulu konferans veren Sayın Ensarioğlu; Dünya‟da insanlığın tarımı
ilk olarak Mezepotamya topraklarında uygulandığını söyledi.
GAP‟ın Türkiye‟nin en entegre, en karlı ve en büyük projesi olduğunu ayrıca, Türkiye
siyasetinin de büyük atılımı olduğunu belirten Milletvekili, Gap bölgesinin dünya da toprak, su
ve güneĢin bir arada olduğu en
önemli bölgelerden biri olduğunu
söyledi.
GAP‟ın,
Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin jeolojik, stratejik, ekolojik,
ekonomik ve jeostratejik olanaklarını
değerlendirerek bölgede yaĢayan
insanlarımızın da gelir düzeyini ve
yaĢam
kalitesini
yükseltmeyi,
bölgeler
arası
farklılıkların
giderilmesi,
ulusal
düzeyde
ekonomik geliĢmeyi hedefleyen bir
proje olduğunu söyledi.
GAP‟ın az maliyetle çok getirisi olduğunu rakamlarla belirtirken, Gap‟ın iki kolu olan sulama
ve HES‟lerin ülke ekonomisine katkısını ve bölgede yaĢanan iĢsizlik sorunun nasıl
çözülebileceğini ifade etti. Suriye‟den gelen yaklaĢık 2 milyon göçmenin bu bölgede istihdam
edileceğini söyledi.
Bölgede bazı ürünlerde 3 kat, bazı ürünlerde de 7 kat artıĢ beklendiğini, tarımsal desteklerle
mısır üretiminde artıĢ görüldüğünü belirtti.
Bölgeye yapılan yatırımlara değinen Ensarioğlu; ürüne, pazara, limana yakın değilseniz
sanayinin geliĢmesi mümkün değildir diyerek, üniversitelerin kurulmasıyla da yatırımların
geliĢtiğini anlattı.
Çözüm süreciyle ilgili de; „‟Sürecin‟‟ 2005 yılında baĢladığını, süreçten önce hayvancılığın
gerilediğini, birçok mera alanının kapandığını, Ģiddetten kaynaklanan yatırımcının bölgeden
uzak durması ve yapılan yatırımların da yarıda kalmasına sebep olduğunu, iĢletmelerin %50
civarında müĢteri kaybına uğradığını vurguladı.
Sayın Ensarioğlu, Çözüm sürecinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle Suriye,
Libya, Mısır, Irak gibi ülkelerde yaĢanan sıkıntıları Türkiye‟de olmaması için, bütün farklılıkları
35

çoğulcu anlayıĢla bir arada tutabilirsek baĢarılı olabileceğimizi ve Ortadoğu‟ya örnek olacak
bir çözüm süreci baĢlatılabileceğine değindi.
Programa katılan konukların anadil, çözüm sürecinin geleceği ile ilgili sorularını da yanıtladı.
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● KONFERANS
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Yunus KILIÇ Ġle BuluĢtu…
03.Aralık.2014
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu

TBMM Tarım Komisyonu Üyesi AKP Kars milletvekili Prof. Dr. Yunus KILIÇ Dünya Çocuk ve
Gençlik Derneğinin katkılarıyla Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nin konuğu oldu.
Ülkemizin tarıma dayalı hayvancılık ülkesi olduğunu belirten Sayın Kılıç, dünyada teknolojinin
yeterince geliĢtiği ve üretiminde çok fazla olduğunu, nüfusun hızla çoğaldığını tarım ve
hayvancılığın azaldığını bu nedenle de tarımın yani gıda sektörünün daha da önem
kazandığını söyledi.
Bizim gibi geliĢmekte olan ülkelerde teknoloji rahatlığıyla üretimimizi dünya ile kıyaslama
Ģansımız bulunmamaktadır. GeçmiĢte patates, soğan, arpa, buğday üretmek bize yeterken
günümüzde dünyaya açıldıkça farklı ürünlerle tanıĢıp talep etmeye baĢladık, o nedenle de
üretim
hiçbir
zaman
yetmemektedir dedi.
Ülkemiz
ihtiyacından
fazlasını üretmesi ve kendi
ile aynı alanda üretim
yapan ülkeler ile rekabet
edecek
politikalar
yapmalıdır. Güvenli gıda
konusunda
gerekli
politikalar oluĢturmazsak
bizim yeterlilik kavramımız
zarar görecektir dedi
Ülkemiz dünya da ekilebilir
alanların %2 sine, nüfusun %1 ine sahiptir. Bu bizim için büyük avantajdır. 2. Avantajımızda
1960‟da yeĢil devrimin gerçekleĢtirilmesi ve mekanizasyonun baĢlamasıdır. Dünya organik
tarım alanları ararken biz mekanizasyona yeni geçtiğimiz için bu alanların büyük bir kısmına
sahibiz. Bu avantajlardan dolayı çiftçimizin dünyada söz sahibi olabilmesi sürdürülebilir tarım
politikaları ile olacaktır. Üreticilerimize destek olmak gerekir çünkü dünyada birçok üretici ile
aynı kulvarda üretimimizi devam ettirmeye çalıĢıyoruz. Eğer ki siz çiftçimizin elinden
tutmazsanız tarım ve hayvancılık durur, Ģehirlere göç fazlalaĢır bu da sosyolojik açıdan çok
büyük sorunlara neden olur dedi.
Avrupa, Amerika, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde hayvancılığa verilen destek sistemindeki
gibi gümrük vergilerinin kaldırılması, üreticiye para yardımı yapılması gerektiğini anlatan
Sayın vekil ülkemizde de bu uygulamaların yapılması gerektiğini belirtti.
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5. MEDYADA ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
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CumhurbaĢkanı
Koruyacak"

Gül:

"Tarım,

Önemini

Hep
30.10.2008

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Kuruluşunun
75. Yılı Kutlama Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Gül törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşundan 10 sene sonra ziraat
fakültesinin öncelikli olarak kurulmuş olmasının başta büyük Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin
kurucularının konuya verdiği önemi ortaya koyduğunu, bunun aynı zamanda Türkiye'ye gösterilen
hedef olduğunu bildirerek, bu alanda günümüze kadar emeği geçenleri şükranla andığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Gül, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin sadece eğitim vermediğini, Türkiye'nin
birçok yerindeki fakültelerin hocalarını da yetiştirdiğini ifade ederek bu bakımdan işlevinin büyük
olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Gül, Türk ziraatının gelişmesinde, geleneksel olan ziraatın daha modernleşmesinde
ziraat fakültesinin çok büyük bir katkısı olduğunu, bundan sonra da bu katkıya ihtiyaç bulunduğunu
kaydetti.
Geçmiş dönemlerde tarım ürünlerinin ihracatının önemli bir yer tuttuğuna ve o günkü ihracat
gelirleriyle bugünkü sanayinin temelinin atıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, günümüzde
tarım sektörünün tekrar önem kazanmaya başladığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Gül, "Büyük bir nüfusu ve çok büyük toprak alanı olan ülkemizde; istihdam, ürettiği
mallar ve sosyal yapı açısından tarım, önemini her zaman koruyacaktır" dedi.
"Tarım da Sanayi Gibi Rekabete Hazır Olmalı"
Değişen dünya şartlarının tarım sektöründeki korumacılığı dokunulmaz olmaktan çıkarttığını bildiren
Cumhurbaşkanı Gül, "Tarım sektörü de aynı sanayi sektörü gibi kendisini rekabete hazırlamak
zorundadır" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, bunun için yeni politikaların geliştirilmesi, tarım sektöründe
köklü dönüşümlerin yapılması ve üniversiteler ile işbirliği içinde olunması gerektiğini bildirerek, bu
yöndeki çabaları takdirle karşıladığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Gül, gıda güvenliği açısından bakıldığında da, gelecekte çok büyük bir merkez haline
gelebilecek olan Türkiye'nin, üretim kapasitesini daha verimli, kaliteli ve rekabet edebilir şekilde
artırması gerektiğini vurguladı.
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Gıda Güvenliği Kamunun Görevi
Sağlıklı gıda anlamında ele alındığında da, gıda güvenliğinin sağlanması, her ülkenin vatandaşlarının
sağlıklı gıdaya kavuşması ve gelecek nesillerin sağlıklı olabilmesi için buna önem verilmesi gerektiğini
bildiren Cumhurbaşkanı Gül, bunun kamunun görevi olduğunu vurgulayarak konuyla ilgili kurumlara
çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Gül, tarım sektörünün modernleştirilmesi ve bugünkü dünyada rekabet edebilir
duruma gelmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun hem bu sektörde istihdam edilen vatandaşların
gelirlerinin artması, hem istihdamın güçlenmesi, hem de ülkemizin tarım kapasitesinin güçlenmesi
açısından öncelikli olduğunu, bu konuda ziraat fakültelerine de önemli görevler düştüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Gül toplantının ardından ziraat fakültesinin bahçesine bir ağaç dikti.
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Kurbanlık alacaklar dikkat!



2

23 Eylül 2014 Salı 15:12




Stargazete.com › EKONOMĠ Haberleri › Kurbanlık alacaklar dikkat! haberi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, kurbanlık alımına
giderken götürülecek mezura veya Ģerit metreyle hayvanın ön ayaklarının hemen
arkasından göğsünün sırtına kadar çepeçevre ölçülerek tahmin cetvelindeki canlı ağırlık
değeriyle eĢleĢtirilebileceğini, bu canlı ağırlığın yaklaĢık yüzde 55-65'inin de hayvandan
elde edilecek gövde et miktarını vereceğini bildirdi

Prof. Dr. Çolak, Kurban Bayramı öncesi vatandaĢlara kurbanlık seçimine yönelik uyarılarda
bulundu. VatandaĢların kurbanlık alırken en önemli sorunu kilogram tespitinde yaĢadıklarını ifade
eden Çolak, bu konuda çok az yanılma payı ile kilo tahmini yapmaya uygun bir teknik
bulunduğunu belirtti. Bu teknikte büyükbaĢ hayvanın göğüs çevresine göre ağırlık tahmini
yapılabildiğine iĢaret eden Çolak, bu tekniğin özellikle Siyah Alaca, Esmer ve Simental ırklarıyla
bunların melezlerinde kullanılabildiğini, kurbanlık hayvanların yaklaĢık yüzde 75'inin de kültür
ırkları ve bunların melezlerinden oluĢtuğunu bildirdi.
Prof. Dr. Çolak, kilogram tespiti yapılabilmesi için kurbanlık alımına giderken mezura taĢınması
gerektiğini belirterek, "Mezura veya Ģerit metreyle hayvanın ön ayaklarının hemen arkasından
göğsü sırtına kadar çepeçevre ölçülmeli. Bu ölçümün santimetre cinsinden sonucu, tahmin
cetvelindeki canlı ağırlık değeriyle eĢleĢtirilir. Bu canlı ağırlığın yaklaĢık yüzde 55-65'i hayvandan
elde edilecek gövde et miktarını verir" diye konuĢtu.
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BüyükbaĢ hayvanlarda göğüs çevresine göre ağırlık tahmin cetveli Ģöyle:
Göğüs çevresi (cm) Canlı ağırlık (kg)
65 35
70 40
75 45
81 51
106 107
110 119
115 135
120 150
146 249-268
150 272-291
155 303-328
160 330-356
191 568-618
195 608-656
200 649-701
206 710-767
"Gözleri canlı, burnu nemli ve parlak olmalı"
Doğru kurban seçimi yapılamaması durumunda maddi kayıplara uğranılabileceğine iĢaret eden
Çolak, kurbanlığın yeteri kadar besili olup olmadığını anlamanın en pratik yolunun hayvanın bel,
döĢ ve kuyruk sokumunun elle kontrolünden geçtiğini anlattı.
Sağlıklı kurbanlık hayvanın bel bölgesinin dolgun olması gerektiğini, hayvanın bakıĢlarının ve
gözlerinin canlı, derisinin elastik, tüylerinin ise parlak olması gerektiğini bildiren Çolak, Ģunları
kaydetti:
"Canlı kilo ile hayvanın kilosunda yüzde 5-8 arasında tokluk firesi düĢülmeli. Çünkü besiciler tok
olarak satıĢ yapıyorlar. BüyükbaĢ hayvanların kulaklarında mutlaka küpe, menĢei belgesi ve
veteriner sağlık raporu olmalı. Kurban için erkek hayvan tercih edilmeli. KüçükbaĢların 1 yaĢında,
sığır ve mandaların 2, develerin ise 5 yaĢında olması gerekiyor. Kurbanlık hayvanın burnunun
üstü kuru ve çatlak değil, nemli ve parlak olmalı. Ayrıca fiziki bir kusur olması da kurban etmeye
engel teĢkil eder. Eğer diĢi hayvan kurban edilecekse memelerinde çatlak ve kızarıklık olmamalı,
bu tür durumlar enfeksiyon belirtisidir."
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A Haber DeĢifre Programı'nda Prof. Dr. Ahmet Çolak sağlıklı
Ģekerin adresi "Konya ġeker" dedi
Yorum Sever
Abone ol 667
Ekle PaylaĢ
Daha fazla

328 görüntüleme
00

15 Eki 2012 tarihinde yayınlandı
A Haber kanalında yayınlanan DeĢifre Programı'nda GDO konusu bilim insanlarınca tartıĢıldı.
Programda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak: "ġeker pancarı
Türkiye'nin gururla ürettiği bir üründür. Konya ġeker bir baĢarı öyküsüdür. Önümüzdedir. Çok da güzel
Ģeker üretiyorlar. Bir miktar sübvansiyon gerekiyordu çiftçiye ama iĢlemler modernize edilip Ģeker
pancarı tarımındaki aksamalar giderilebilirdi. NBġ'nin Ģekerpancarının yerine geçebileceğini kabul
etmiyorum." diyerek sağlıklı ve doğal Ģekerin adresini Konya ġeker olarak gösterdi.
Mehmet Ali Önel'in hazırlayıp sunduğu programa EKODER BaĢkanı Arca Atay, Boğaziçi Üniversitesi
Teknopark Biyoteknoloji Ar-Ge Direktörü Dr. Mustafa Kolukırık, Dr. Yavuz Dizdar, Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat Özgen katıldı.


Kategori

o Haberler ve Politika


Lisans

o Standart YouTube Lisansı
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Tavuk etinde bilgi kirliliği var
Ana Sayfa» Aile-Sağlık
15.05.2014 10:18

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ceylan "Verimi
düĢen kart tavuklar, bazı fırsatçılar tarafından organik tavuk, köy tavuğu diye pazarlanıyor"
dedi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Zootekni Derneği ve Beyaz Et
Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) nin katkılarıyla düzenlenen
“Beyaz Et ve Bilimsel Gerçekler” Paneli Ankara‟da gerçekleştirildi.
Panelde konuşan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve
Hayvan Besleme Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ceylan, tavuk eti
hakkında yanlış bilgilendirme yapıldığını söyledi. Verimi düşen çıkma tavukları köy
tavuğu diye satan fırsatçılar olduğunu belirten Prof. Ceylan; “Yumurta çiftliklerinde
randımandan düşen tavukların bir kısmı Afrika‟ya çıkma tavuk olarak ihraç ediliyor.
Bir kısmı ise iç tüketime sürülüyor. Etlerinin kart olup geç pişmesi sebebiyle bazı
fırsatçılar tarafından tüketiciye „köy tavuğu / organik tavuk‟ olarak tanıtılıyor” dedi.
Prof. Ceylan, iki ürün arasında fiyat farkının çok fazla olduğunu, ancak gıda değeri
açısından çok fark bulunmadığını söyledi.
“Tavuk eti hakkında bilgi kirliliği var”
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, panelde yaptığı
konuşmada tavuk eti üretimi ve tüketimi konusunda bilgi kirliliği yaşandığına işaret
ederek bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için bilimsel çalışmalar yapıldığını ve
sonuçların yakında kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları da tavuk
üretimiyle ilgili rakamları paylaştı. Mirmahmutoğulları, 10 yıl önce 620 bin ton olan
kanatlı eti üretiminin şimdi 1,8 milyon tona ulaştığını belirtti.
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“Halkın yüzde 95'i tavuk eti tüketiyor”
Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda
Elmacıoğlu ise tavuk etinin geniş kitlelerce tüketildiğine dikkat çekti ve “Türkiye‟de
100 insandan sadece 5‟i tavuk tüketmiyor. Buna karşın nüfusun yüzde 20‟si kırmızı
eti tanımıyor” dedi.
“Hiçbir antibiyotik büyütme amacıyla kullanılamaz”
Sektörle ilgili spekülasyonlar hakkında konuşan Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akan, “Hasta
olmayan tavuğa antibiyotik verilmez. Hastalığın tedavi şekline göre izin listesinden
ilaç seçilir ve hiçbir antibiyotik büyütme amaçlı kullanılamaz. 2006‟dan beri AB uyum
süreçleri kapsamında büyütme faktörü olarak antibiyotik kullanımı yasaktır.” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri‟nde gelişim amaçlı antibiyotik kullanımının serbest
olduğunu söyleyen Mehmet Akan, orada okunan haberlerin ya da makalelerin
Türkiye‟deki uygulamalar ile özdeşleştirilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
“Ambalajsız et satışı yasaklanacak”
Panelde konuşan ve tküketici sağlığını korumak için ambalajsız et satışının
yasaklanacağını bildiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Daire Başkanı Selman
Ayaz şu bilgileri verdi:
“Kanun gereği kesimhaneler resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından
izleniyor. Beyaz et sektörü sık yapılan denetimlerle çok yakından takip ediliyor.
2006- 2013 yılları arasında Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında analiz edilen
toplam 14.321 numenin yüzde1‟inde uygunsuz sonuç tespit edildi. Bu oran oldukça
kabul edilebilirdir.”
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Okullardaki Süt Dağıtımı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ahmet Çolak, UHT ve pastörize sütlerin tamamen doğal sütler
olduğunu belirterek, "Her ikisinde de bütün hastalık etmenleri yok
edilmiĢtir, asla toksik ve kanserojen etki asla"...

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, UHT ve pastörize
sütlerin tamamen doğal sütler olduğunu belirterek, "Her ikisinde de bütün hastalık etmenleri yok edilmiştir,
asla toksik ve kanserojen etki asla yapmazlar" dedi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü Eğitim-AraĢtırma ve Uygulama
ĠĢletmesi "sütten zehirlenme" iddialarının gündeme geldiği bugünlerde kapılarını ĠHA'ya açtı.
ĠĢletmede, içme sütü, yoğurt, peynir, dondurma, tereyağı ve kefir olmak üzere 6 temel ünite
bulunuyor. Ayrıca, pilot ölçekli süttozu ve evaporasyon ünitesi de bulunan iĢletmede, bu
ünitelerden öğrenci uygulamalarında da yararlanılıyor.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çolak, sütün Türkiye'de yeterince
üretilebilen bir besin maddesi olduğunu ifade ederek, "Okul Sütü Projesi çok önemli bir proje. 7
milyon çocuğumuza süt dağıtıldı. Sadece bin civarında bir vaka söz konusu. Eğer sütten
kaynaklanan bir zehirlenme olmuĢ olsaydı. Bu insanların hepsinde görülebilirdi. Çünkü
zehirlenmeyi oluĢturan toksinlerin hasta etmediği insan metabolizması yok. Onun için biz bunu bir
laktoz intoleransı olabileceğini veya zehirlenme
vakası olmadığını düĢünüyoruz" dedi.
"TÜRK ĠNSANININ ÇOK ÖNEMLĠ ÇOĞUNLUĞUNDA LAKTOZ ĠNTOLERANSI
BULUNUYOR"
Sütün içerisindeki laktozun insan vücudu tarafından sindirilememesinden ve vücudun bunun
yabancı bir madde gibi algılayıp dıĢarı almak istemesinden kaynaklanan bir durum olduğunu
belirten Çolak, "Özellikle çocuklarımızda bu tür vakalar görülebiliyor. Ġleri yaĢlardaki insanlarda da
görülebilir. ġu anda 70 milyona süt içirmeye kalksanız vaka sayısı çok daha fazla olabilir. Çünkü
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Türk insanının çok önemli çoğunluğunda laktoz intoleransı bulunuyor. Konu toplumun süt
alıĢkanlığı olup olmamasıyla ilgili. Süt
alıĢkanlığı olmayan toplumlarda bu tür olaylar görülebiliyor. Bu durum 'UHT süt zehirliyor, UHT
süt zararlı' demek değildir. UHT süt içilebilecek en sağlıklı ve en güvenilir süttür" Ģeklinde
konuĢtu.
Çolak, UHT sütün içerisinde herhangi bir hastalık etkeni asla bulunmadığını vurgulayarak, "Çünkü
uygulanan teknoloji bütün hastalık etmenlerinden arı bir ürün meydana getirir ki bunun adı UHT
süttür" dedi.
"SÜT ĠÇMEYEN VARSA AYRAN ĠÇEBĠLĠR, YOĞURT YĠYEBĠLĠR, PEYNĠR TÜKETEBĠLĠR"
"Süt içmeyen bir çocuk varsa ayran içebilir, yoğurt yiyebilir, peynir tüketebilir" diyen Çolak, "Sütte
görülen laktoz intoleransı mayalanmıĢ ürünlerde görülmemektedir. Sindirimi çok daha kolay bir
hale geldiği için bir problem yaĢanmamaktadır" diye konuĢtu.
Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü'nde sütün vatandaĢlara sunulmadan önce ne tür
iĢlemlerden geçirildiğine iliĢkin bilgi veren Çolak, "ĠĢlenmiĢ sütler içerisinde iki tip süt söz konusu.
Bunlardan bir tanesi pastörize süt olan ve günlük tüketilen süttür. 2-7 gün arasında tüketilmesi
gerekir. Pastörize sütün dıĢarıda muhafaza edilme Ģansı yoktur, hemen bozulur. UHT (Ultra-High
Temperature) süt ise dayanıklı süt olarak adlandırılır. Raf ömür 3-4 ay civarındadır. Pastörize
sütte hastalık etmenlerinin
önemli bir kısmı, UHT süt ise bu etmenlerin tamamı yok edilir" açıklamasında bulundu.
"SÜT SON DERECE ÖNEMLĠ VE ASLA VAZGEÇMEMĠZ GEREKEN BĠR GIDADIR"
VatandaĢlara çağrıda bulunan Çolak, Ģöyle konuĢtu:
"Kamuoyunda çok yanlıĢ bilinen bir Ģey var; deniyor ki pastörize süt dayanıklı süt, UHT süt içinde
katkı maddeleri var ki 3-4 ay dayanıyor. Her iki sütte tamamen doğal sütlerdir. Her ikisinde de
bütün hastalık etmenleri yok edilmiĢtir. Asla toksik bir etki yaratmazlar. Herhangi bir kanserojen
etki asla yapmazlar. Dolduruldukları ambalajlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
onaylanmıĢ ve kabul edilmiĢ ambalajlardır. Halkımız bunları güvenle tüketsinler. YaĢanan sindirim
problemleri zaman için
rahatlıkla aĢılabilecek problemlerdir. Kaldı ki alternatifleri olan problemlerdir. Türk insan süt
tüketmelidir. Çünkü süt, bağıĢıklı sistemi ve beyin geliĢimi yönünden son derece önemli ve asla
vazgeçmemiz gereken bir gıdadır." - ANKARA
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Sempozyuma süt molası
Gamze KOLCU
18 Mayıs 2012

Bilim adamları, zehirlenme haberleriyle
tartışmalara neden olan “Okul Sütü”nü içerek
test etti. Rahatsızlanmaların zehirlenme
olmadığını belirten Çolak, öğrencilere “Yavaş
için” uyarısında bulundu.
ANKARA Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nde, “Sütüme Dokunma Hayat
Sütle Başlar” isimli bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma, okul
sütüyle mola veren bilim insanları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı‟ndan getirtilen yaklaşık 300 paket sütü içerek analiz
etti.
Sempozyum molasında Ankara Hürriyet‟in sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Çolak, öğrencilerde görülen rahatsızlanmaların ve karın ağrısının zehirlenme olmadığını belirtti.
Öğrencilere “Yavaş için” uyarısında bulunan Çolak, “Aileler ve çocuklar bize güvensin. Bir alerji yoksa az da olsa süt
içsinler. Yavaş yavaş içilen süt vücudun laktaz enzimi sentezlemesine yardımcı olarak, oluşabilecek rahatsızlıkları giderir”
dedi.
Neredeyse hiç tüketilmiyor
“Süt kanser yapar” söylemleriyle ortaya çıkan bilgi kirliliğinin zehirlenme haberleriyle pekiştirilmeye çalışıldığını ifade eden
Çolak, şöyle devam etti:
“Son aylarda, özellikle de Okul Sütü Akıl Küpü projesinin uygulanmaya başlamasıyla hız kazanan süte yönelik olumsuz
haberlerin yarattığı bilgi kirliliği, üreticileri, bilim insanlarını ve bakanlığı harekete geçirdi. Süt canlı yaşamında, yaşa msal
önemi olan bir besin kaynağı. Ülkemizde neredeyse hiç tüketilmiyor.
Soruşturma açılmalı
„Süt kanser yapar‟ söylemleriyle ortaya çıkan bilgi kirliliğini yok etmeye çalışıyoruz. Okul sütü projesi desteklediğimiz bir
projedir. Türkiye‟nin süt fazlasının olduğu ve bu sütlerin öğrencilere dağıtıldığı söyleniyor. Kalitesiz süt diye bir şey
yoktur. Sokakta satılan çiğ sütü öneriyorlar. Asıl o sütte sayılamayacak kadar çok risk var. Sütün kanser yaptığını iddia
eden insanların, tıbbi belgeler ile bu söylemlerini kanıtlamaları gerekiyor. Eğer yapamıyorlarsa savcılık soruşturma
açmalı.”
Türk insanı süt içmiyor
TÜRK insanının tüketeceği hayvansal üretim üzerine çok ciddi polemikler, spekülasyonlar yapıldığını belirten Çolak, “Türk
insanı süt içmiyor. Çocukların, Türkiye‟de yaşayan herkesin süt içmesi lazım” diye konuştu.
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ZEHĠRLENME
10.05.2012

DEĞĠL,

SĠNDĠRĠM

BOZUKLUĞU

tarım Tv
Abone ol 1.157
Ekle PaylaĢ
Daha fazla

119 görüntüleme
00

10 May 2012 tarihinde yayınlandı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Çolak, Okul Sütü Projesiyle ilgili Tarım
Televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak, projenin çok önemli bir proje olduğunu söyledi. 7
milyon çocuğa süt dağıtıldığını ve sadece bin civarında vaka söz konusu olduğunu belirten Çolak,
bunların hiçbirinin zehirlenme olayı olmadığını dile getirdi.
DAHA FAZLA GÖSTER
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Hoş geldiniz!
Ankara Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Şemsettin
Toprak'tan müjdeli haber;

"Sizleri yakında YEŞİLAY
tanıştırmak istiyoruz"

markalı

organik

ürünlerle

Yaz mevsimi dolayısıyla, okulların kapalı olmasını fırsat bilen Yeşilay Ankara Şube Başkanlığı,
işbirliği içinde bulunacağı kurum ve kuruluşları
ziyaret etmeye devam ediyor.
Bunun yanı sıra iadeiziyaretleri de kabul ederek,
çeşitli konularda işbirliği protokolleri hazırlayan ve
imzalayan Şube Başkanı Şemsettin Toprak, daha
çok kuruluşa ve insana ulaşmanın memnuniyetini
yaşadığını ifade ederek, Yeşilay'ın bir marka olması
konusunda çalışmalara ağırlık verildiğini ifade etti.
Son olarak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak'ı misafir eden Toprak,
Ziraat Fakültesi'nin, tarım alanında bilimsel
çalışmalarda bulunarak üretici bir üniversite olması nedeniyle, işbirliği yapmak istediklerini dile
getirerek; "İleride YEŞİLAY markalı organik ürünlerin üretimini ve pazarlamasını gerçekleştirmek
ve insanlara sağlıklı ve doğal ürünler sunmak istiyoruz. Bunun için Sayın Çolak ve yöneticiler ile
öğrencilerin desteğini bekliyoruz" dedi.
Yeşilay ile işbirliğinden memnuniyetini dile getiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak ise;
"Bizler de YEŞİLAY'dan "sigarasız bir kampüs" için yardımlarını bekliyoruz. Umarım işbirliğimiz
tüm üniversitelere örnek olur dedi.
Bu konuda bir protokol hazırlayarak çalışmalarına başlayacak olan yetkililer, bu projelerinin
2015'te hayata geçirebilmek için tüm güçleriyle çalışacaklarını ifade ettiler.
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Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nde panel

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde panel

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen Ã¢â‚¬Å“Yerel Yönetimlerin
Tarıma, Tabiata ve Çevreye BakıĢıÃ¢â‚¬Â paneli gerçekleĢtirildi.
Haber: GülĢen YILDIZ- Kamera: Hasan Ejder TAZEOĞLU
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi‟nde düzenlenen “Yerel Yönetimlerin Tarıma, Tabiata ve
Çevreye BakıĢı” paneli gerçekleĢtirildi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bem-Bir-Sen iĢbirliği ile düzenlenen panele Çevre ve
ġehircilik Bakan Yardımcısı Muhammed Balta, Belediye BaĢkanları, Yerel Yönetimlerin Ġlgili
Birim Yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
Panelin amacı, doğal afetlere hem üniversitelerin ilgili birimlerinin bakıĢı hem de belediyelerin
bu alanda ne tür faaliyetlerde bulunduğu veya bulunacaklarının tartıĢılması.
Panelin açıĢ konuĢmasını yapan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
Çolak, geleceğimizin konularının Ģimdiden bu panelde ele alınacağını belirterek,
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belediyelerle, tarımın, tabiatın ve çevrenin konuĢulacağını söyledi.
Daha özgür ve daha müreffeh bir dünyada yaĢayabilmek için çalıĢtıklarını ifade eden Çolak,
gıda güvenliği, gıda güvencesi, açlık, iĢ kazaları gibi konulara da değindi.
Belediye Yasası hakkında da konuĢan Prof. Dr. Çolak, hedeflenen projeler hakkında da
bilgiler verdi.
Bem-Bir-Sen Genel BaĢkanı Mürsel Turbay ise, yaĢanabilir bir çevre, yaĢanabilir bir toplum,
yaĢanabilir bir ĢehirleĢme adına üniversite ve yerel yönetimlerin birlikteliğiyle bu panelin
düzenlendiğini kaydetti.
Ġnsanın kendisine verilen iradeyi, kanunları bozmadan, üretime ve faydaya çevirmesi
gerektiğini vurgulayarak, üretime tarım, faydaya da çevre üzerinden bakılması gerektiğini
sözlerine ekledi.
AçıĢ konuĢmalarından sonra, moderatörlüğünü Dekan Çolak‟ın yaptığı panel, konuĢmacıların
sunumları ile devam etti.
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05 Kasım 2014 - 00:49
Milliyet.com.tr »
Ankara Haberleri »
Haber

‘YEREL YÖNETİMLERİN TARIMA, TABİATA VE ÇEVREYE BAKIŞI’
PANELİ




IHA
Bem-Bir-Sen Genel BaĢkanı Mürsel Turbay, “Mimarinin, Ģehir planlamasının, sosyolojinin, kültürel
projelerin, ibadethanelerin, mezarlıkların, yeĢil alanların, kısacası toplu yaĢama dair her Ģeyin
insan merkezli düĢünülüp, yaradılıĢ hilkatini bozmadan onu inĢa etmeye dair olmalıdır” dedi.
Bem-Bir-Sen ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaĢa düzenlenen “Yerel
Yönetimlerin Tarıma, Tabiata ve Çevreye BakıĢı” paneli, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanlık Seminer Salonu‟nda gerçekleĢti. Panele Çevre ve ġehircilik Bakan Yardımcısı
Muhammet Balta, Bem-Bir-Sen Genel BaĢkanı Mürsel Turbay, Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak katıldı. Bem-Bir-Sen Genel BaĢkanı Turbay, yaptığı
konuĢmada yerel yönetimlerin yetkili bir sendikası olarak Türkiye genelinde bugüne kadar yapmıĢ
oldukları çalıĢmalarla ilklere imza atan bir sendika olduklarını belirterek, “Kimilerinin doğal afet
saydığı, ancak bizlerin ihmal, tedbirsizlik, suistimal, insan canını hiçe sayan, iĢverenin iĢ güvenliği
sağlamak yerine çok kazanma hırsının getirmiĢ olduğu insanlık dıĢı bir trajedi olarak
nitelendirdiğimiz Ermenek maden faciasında yerin yüzlerce metre altında kalan kardeĢlerimizin ve
ailelerinin acılarını paylaĢıyoruz. Umudumuz her ne kadar tükenmiĢ ise de Cenab-ı Hakk‟ın
kudretine inanıyoruz” dedi.
“SENDĠKACILAR OLARAK YAġADIĞIMIZ TOPLUMUN SORUNLARINA, TABĠATA,
ÇEVREMĠZE, KÜLTÜRÜMÜZE, DEĞERLERĠMĠZE BAKIġ AÇIMIZIN DA BU
SORUMLULUKLARIMIZ ÇERÇEVESĠNDE OLMASI GEREKTĠĞĠNE ĠNANIYORUZ”
“Bizler sendikacılığı üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruma ve yeni kazanımlar elde etmenin
aracı olmanın yanı sıra, etkili bir sivil toplum olabilmenin de gereklerinden saymaktayız” diyen
Turbay, Ģunları söyledi:
“Bu nedenle sendikacılar olarak yaĢadığımız toplumun sorunlarına, tabiata, çevremize,
kültürümüze, değerlerimize bakıĢ açımızın da bu sorumluluklarımız çerçevesinde olması
gerektiğine inanıyoruz. Özellikle de yerel yönetim hizmet kolunun yetkili sendikası olmamız bize
bu manada iki kat sorumluluk yüklemektedir. Bugün değerli hocalarımızın ve yerel yönetim
temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleĢtireceğimiz bu panelimizin bugünümüze ve yarınımıza
projeksiyon tutacağına inanıyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz. Bir sistem düĢünün;
insan ve insan merkezli yaratılan bir sistem. Her ikisi de eĢ zamanlı çalıĢıp, huzur içinde
yaĢarken, bu ahengin çarklarına sokulan her çomak veya kırılan her diĢli kısa vadede bir
huzursuzluk, uzun vadede ise bir felaket getiriyor.”
Tabiatın aslında bir kanun olduğunu, kuvvet ve kudret olmadığını kaydeden Turbay, “Tabiatı
bozarsanız size mani olmaz, kendini onarmaya çalıĢır. Ancak aĢırıya giderseniz tıpkı bindiğiniz
dalı kesmiĢ gibi olur ve bedelini ağır öderiz. Bu bütüne genel bir bakıĢ yaptığımız zaman insan
iradesinin dıĢında yaratılmıĢ mükemmel bir sistem var ve görevi özelde insana hizmet etmektir.
Ġnsan bu sistemin içinde kendisine verilen iradeyi sisteme muhalif hale dönüĢtürmeden, yani
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kanunları bozmadan üretime ve faydaya çevirebilir. Kısacası bu genel tanımı konumuza
indirgersek üretime tarım, faydaya da çevre üzerinden bakacak olursak söylemek istediklerimiz
çok daha iyi anlaĢılır. Bugün Yerel Yönetimler Yasası‟nda yapılan değiĢiklikle belediye sınırları
içersine kırsal bölgelerin de dahil edilip il sınırları haline dönüĢtürülmesi, bizim bakıĢ açımızın da
acilen gözden geçirilip, tabii olan kanunlar üzerinden insanı merkeze alan çözümler üretmemiz
gereğini ortaya koyar” diye konuĢtu.
“UNUTULMAMALIDIR KĠ MEDENĠYET ĠNġASI ANCAK TOPLUMSAL DEĞERLER ÜZERĠNDEN
YÜKSELĠR”
Kontrolsüz kentleĢme sürecinin sonuçları ortada iken, yeni yıkımlar oluĢmadan planlama zihnini
ve pratiğini sağlıklı bir noktaya çekmek gerektiğini vurgulayan Turbay, Ģunları kaydetti:
“Peki nasıl diyeceksiniz? Tarımsal alanlar korunmalı ve aktif üretime katkı sağlamalı. YapılaĢma
yatay büyümeyle ve lokal bölgelerin oluĢturulması ile sınırlandırılmalı. Tabii olan tarımsal üretime
ve çevre bilincine teĢvik verilmeli ama biz zaman zaman tarım alanlarını bozmaya teĢvik
veriyoruz. Üretim altyapısı oluĢturulmalıdır. Kendi medeniyet değerlerimize, kültürümüze uygun
Ģehircilik modellemeleri yapılmalıdır. Bugün büyük Ģehirlerimizin birçoğu rant esaslı
yapılaĢmalardan dolayı konforlu birer hapishaneye dönen konutlarından kaçan, ikincil ve üçüncül
konutlarını kırsal alanda oluĢturma gayreti içersindeki insanlarla doludur. Bu durum gereksiz
yapılaĢma, milli servetin hebası, yol ve zaman kaybına sebep olmakla birlikte kiĢiye, aileye ve
çevreye de huzur getirmemektedir. Bu manada insanın direkt ve anlık etkileĢiminin yanı sıra
indirekt ve uzun vadeli etki alanlarını da sağlıklı planlamalıyız. Bu bağlamda Ģehir peyzajını ve
kırsal peyzaj planlamasını bir bütün halde düĢünüp, etkileĢimden zarar gören değil katkı sağlayan
projeler üretmeliyiz. Ayrıca projelerimiz, sosyolojik arka planımız göz önüne alınarak tasarlanmalı,
ötekini üretme gayreti içersine girilmemelidir. Unutulmamalıdır ki medeniyet inĢası ancak
toplumsal değerler üzerinden yükselir.”
“BUGÜN ÇEVREYE BAKIġ AÇIMIZ MAALESEF SONUÇ ÜZERĠNDENDĠR”
“Bugün çevreye bakıĢ açımız maalesef sonuç üzerindendir” ifadesini kullanan Bem-Bir-Sen Genel
BaĢkanı Turbay, “Ġnsanın yaradılıĢ gayesini değiĢtirip, fıtratını bozduğunuz zaman yapacağı her iĢ
neticesinde ortaya bozulmuĢ bir sonuç çıkartır. Bugün aĢırı tüketim ve israf çılgınlığı, bireysel
hayat ve sınırsız yaĢam talebi beraberinde doğal hayatın bozulması, çöp yığınlarının tepeler ve
dağlar haline dönüĢmesine neden oldu. Günümüz geliĢmiĢ teknolojisinde geri dönüĢüm
projelerinin bir çözüm yöntemi olmadığının anlaĢılması karĢısında söylenecek tek söz üstadın
güzel ifadesi ile „Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak‟ olacaktır. Medeniyetimiz, insanın
zafiyetleri üzerinden bir Ģehir tasarlamaktan ziyade onun bu hassas taraflarını tamir edici ve
dengeleyici çözümler üretmiĢtir” Ģeklinde konuĢtu.
“TOPLU YAġAMA DAĠR HER ġEYĠN ĠNSAN MERKEZLĠ DÜġÜNÜLÜP, YARADILIġ HĠLKATĠNĠ
BOZMADAN ONU ĠNġA ETMEYE DAĠR OLMALIDIR”
Sahip olunan birikimin günümüz idrakine sunulduğu zaman çağdaĢların önünde örnek bir noktaya
gelindiğinin görüleceğini bildiren Turbay, “Sonuç itibari ile mimarinin, Ģehir planlamasının,
sosyolojinin, kültürel projelerin, ibadethanelerin, mezarlıkların, yeĢil alanların, kısacası toplu
yaĢama dair her Ģeyin insan merkezli düĢünülüp, yaradılıĢ hilkatini bozmadan onu inĢa etmeye
dair olmalıdır. Aksi takdirde her seferinde baĢa döneriz ya da Allah muhafaza dönecek bir yer
bulamayız. ĠĢte tüm bunların tek tek konuĢulacağı, iĢin teorisiyle pratiğinin birleĢeceği bu panel
ileride yayın haline de dönüĢtürülerek hem üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin, hem de yerel
yönetimlerimizin istifadesine sunulacaktır” dedi.
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İnsan Merkezli Şehirler Kurulmalı
İnsan Merkezli Şehirler Kurulmalı
Bem-Bir Sen ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortaklaşa Yerel Yönetimlerin Tarıma, Tabiata ve
Çevreye Bakışı konulu bir program tertip etti.
Ankara Bürosu
programa, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve sendikalı üyesi katıldı. Programda bir konuşma yapan Bem-Bir
Sen Genel Başkanı , insan ve insan merkezli oluşturulan sistemlerin faydalarına dikkat çekti. İnsan ve insan
merkezli sistemin eş zamanlı ve huzur içinde yaşadığını söyleyen Turbay, “Bu ahengin çarklarına sokulan her
çomak veya kırılan her dişli, kısa vadede bir huzursuzluk, uzun vadede ise bir felaket getirir” dedi.
Kontrolsüz Şehirleşmeye Mahal Verilmemeli
Yerel Yönetimler Yasası’ndaki “Belediye sınırları içerisine kırsal bölgelerin de dahil edilip, il sınırları haline
dönüştürülmesi” maddeye atıfta bulunan Turbay, “Bu yeni yasayla birlikte bizim bakış açımızın da acilen gözden
geçirilip, tabii olan kanunlar üzerinden, insanı merkeze alan çözümler üretmemiz gereğini ortaya koyar.
Kontrolsüz kentleşme sürecinin sonuçları ortada iken, yeni yıkımlar oluşmadan,planlama
zihnimizi ve pratiğini sağlıklı bir noktaya çekmemiz lazım” diye konuştu.
Şehirler Konforlu Hapishaneye Döndü
Büyük şehirlerin bir çoğunun rant esaslı yapılaşmalardan dolayı konforlu birer hapishaneye döndüğünü ifade eden
Turbay, “Bugün bu konutlarından kaçan, ikincil ve üçüncül konutlarını kırsal alanda oluşturma gayreti içerisindeki
insanlarla doludur. Bu durum; gereksiz yapılaşma, Milli servetin hebası ve yol ve zaman kaybına sebep olmakla
birlikte, kişiye aileye ve çevreye de huzur getirmemektedir. Bu manada; insanın direk ve anlık etkileşiminin yanı
sıra, uzun vadeli etki alanlarını da sağlıklı planlamalıyız” şeklinde konuştu.
05-11-2014
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TRT3-GAP "Tarım Hayattır" Program Gündemi
02 Ocak 2014 PerĢembe 11:27

"Tarım Hayattır" programının bu haftaki stüdyo konuğu Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak olacak.
 İhtiyaç Kredisinde Hızlı Başvuru Fırsatı! Hemen Tıkla!
 Kredi Çekmek Artık Sorun Değil! Bedava ise Hiç Değil!
Prof. Dr. Necdet Budak'ın sunuculuğunu yaptığı ve TRT3-GAP kanalında 04 Ocak 2014

Cumartesi 07:00-08:00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan "Tarım Hayattır"
programının bu haftaki stüdyo konuğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Çolak olacak.
Programda "10 Ocak Tarım Bayramı nedeniyle, tarımın ülkemizdeki tarihsel geliĢim; Türk
tarımının geleceği; Tarımsal üretimin ülke ekonomilerindeki önemi; Bugün gelinen
noktada Türkiye'de üretilen tarımsal ürünlerin Dünyada hak ettiği değerde olup olmadığı ve
geleceğe yönelik politikaları; Dünyada tarımsal geliĢmelerin yanı sıra Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesinin misyonu, vizyonu, çalıĢmaları; Türkiye'de Ziraat fakültelerinin
eğitim ve araĢtırma durumlarının değerlendirilmesi ve tarım politikalarındaki rolü; Ot-süt-et
üçlemesi; Sürü Yönetimi Meslek Yüksek Okulu "ÇOBAN OKULU" vb gibi konular ele
alınacak.
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Ankara Üniversitesi Ziraat
Akyurt A.Ş. ile İşbirliği Yapacak

Fakültesi,

04 Ekim 2012 PerĢembe 16:31

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet Çolak
Akyurt A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uyanık'ı ziyaret etti.

1234567891011
 Ġhtiyaç Kredisinde Hızlı BaĢvuru Fırsatı! Hemen Tıkla!
 Kredi Çekmek Artık Sorun Değil! Bedava ise Hiç Değil!
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak Akyurt A.ġ. Yönetim
Kurulu BaĢkanı Ġbrahim Uyanık'ı ziyaret etti.
Dekan Çolak bu ziyaretin fakülte adına önemli bir ziyaret olduğunu söyleyerek,
"Üniversite-sanayi iĢbirliği alanında Türkiye, halen istenilen yere ulaĢılamadı. Ġnanıyorum
ki bu ziyaret üniversite-sanayi iĢbirliği alanında önemli bir adım daha atılmasına vesile
olacaktır." dedi. Akyurt A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġbrahim Uyanık da bu ziyaretten çok
memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bizler iĢadamı olarak herzaman bilimsel çalıĢmalara
destek olmak isteyen ve bu konuda önerilere açık olan insanlarız. Üniversiteler bilimin
merkezleridir. Biz de Akyurt A.ġ. olarak üzerimize düĢeni yaparakAnkara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak birçok çalıĢmaya imza atacağız." dedi.
Ziyaret kapsamında Akyurt A.ġ.'nin tesislerinde incelemelerde bulunan Dekan Çolak,
tesislerde yürütülen çalıĢmalar hakkında Ġbrahim Uyanık'tan bilgiler aldı.

74

4.2. Baskı-Ofset Birimi Faaliyetleri


































16091 adet kâğıt‟a 26554 baskı ile Sınav sorusu basıldı.
2300adet kâğıtla Yönetim Kurulu için 23 Takım dosya hazırlandı.
875 adet A4 Fotokopi kâğıdı ile 14 adet A5 boyutun da 125 yapraklı Blok not yapıldı.
Kariyer Günleri için renkli makinede 100 adet A3 AfiĢ basıldı.
1459 adet 10. Kariyer Günleri, Öğrenci Kongresi, Cansuyu Bayramı için davetiye zarfı
hazırlanıp gönderildi.
Renkli makinede 515 adet Öğrenci Kongresi programı basıldı.
Renkli makinede 15 adetA3 Öğrenci Kongresi AfiĢi basıldı.
Teknik ĠĢler Müdürlüğüne 10 adet 100‟er sayfalık A5 boyutunda bloknot yapıldı.
Öğrenci Tiyatro grubuna A3 boyutunda renkli afiĢ basıldı.
Zootekni bölümüne Öğrencilere dağıtılmak üzere 100 adet A4 boyutunda fotokopi çekildi.
Tarım Bilimleri dergisinin 2014 yılı 20. Cildinin 1. Sayısı geldi.
Tarım Bilimleri dergisinin 2014 yılı 20. Cildinin1. Sayısı Makale yazarları ve DanıĢma
Kurulu üyelerine gönderildi.
Renkli makinede Yönetim Kurulu için 59 sayfalık A4 ebadında 21 adet Fasikül oluĢturacak
Ģekilde 1239 adet baskı yapıldı.
Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 400 adet A4 kâğıda 800 baskı yapıldı.
Fakültemiz Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde AKBAY onuruna düzenlenen „‟Beyaz
Et ve Bilimsel Gerçekler Paneli ‟‟ için 120 adet davetiye etiketi basıldı ve zarfa konularak
ilgililere gönderildi.
Prof. Dr. Metin YENER „in Akademik töreni için renkli makinede 900 adet davetiye basıldı.
Prof. Dr. Ömer YAVAġ‟ın vereceği konferans için renkli makinada900 adet davetiye
basıldı.
Basılan bu davetiyeler zarflanıp etiketlenerek ilgililere gönderildi.
Bitki Koruma Bölümünden basım isteği ile gönderilen „‟fitopatolojik Terimler Sözlüğü‟‟ adlı
yardımcı ders kitabı ve Tarla Bitkileri Bölümü tarafından basım isteği ile gönderilen „‟Keyif
Bitkileri‟‟ adlı ders kitabının Yayın Komisyonuna sunumu yapıldı.
450 adet A4 mat kuĢe karton kullanılarak renkli makinede 900adet 7. mezunlar buluĢması
için davetiye basıldı.
60 adet A3 boyutunda kağıda renkli makinede 7. mezunlar buluĢması afiĢi basıldı.
Renkli makinede A3 boyutunda kâğıda Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesinin düzenlemiĢ olduğu „‟Stresle BaĢa Çıkma, ĠletiĢim Becerileri ve Sigara Salgını „‟
adlı seminer afiĢi basıldı.
Renkli makinede Peyzaj Mimarlığı Bölümünün istemiĢ olduğu „‟Ödüllü Peyzaj Projeleri
Sergisi‟‟ ve „‟3.Mezunlar BuluĢması‟‟ etkinliğine iliĢkin 30 adet davetiye basılarak zarfla
birlikte ilgili Bölüme gönderildi.
Mezunlar buluĢması ile ilgili davetiyeler zarflanıp etiketlenerek ilgililere gönderildi.
Çiftlik Müdürlüğünün isteği üzerine 2000 A4 kâğıda basılarak oluĢturulan 560 adet 50 lik
çay fiĢi koçanı Çiftlik Müdürlüğüne tutanakla teslim edildi.
2500 kâğıda 2945 baskı yapılarak sınav sorusu basıldı.
Mezunlar buluĢmasının ertelenmesi için 900 adet bilgilendirme davetiyesi basıldı.
900 adet bilgilendirme davetiyesi zarflanıp etiketlendirilerek ilgililere gönderildi.
740 adet A4 fotokopi kâğıdına 740 baskı ile sınav sorusu basıldı.
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 „‟Keyf Bitkileri‟‟ adlı ders kitabı ile „‟Fitopatolojik Terimler Sözlüğü‟‟ adlı yardımcı ders
kitabının basımı ile ilgili Rektörlük Makamına yazılan belge Dekanlık Makamının imzasına
sunuldu.
 8588 adet A4 fotokopi kâğıdına 14704 baskı ile Sınav sorusu basıldı.
 7500 adet fotokopi kâğıdına 15000 baskı yapılarak 1000 adet Staj defteri basıldı, dıĢ kabı
takılması için gönderildi.
 Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu duyurusu için renkli makinede A4 kâğıda 500 adet baskı
yapıldı.
 Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu için A3 boyutunda 1000 adet AfiĢ basıldı
 3350 adet A4 fotokopi kağıdına 5450 baskı ile Sınav sorusu basıldı
 500 adet A4fotokopi kağıdına öğrenci Andı basıldı
 Mezuniyet için 870 adet davetiye zarflanıp etiketlenerek ilgililere gönderildi
 10357 adet A4 fotokopi kağıdına17129 baskı ile Sınav sorusu basıldı
 Bölümlerden görevlendirilen AraĢtırma Görevlilerine mezuniyet için BiniĢler ve fularları
teslim edildi
 400 adet mezuniyet belgesi rulo yapılarak kurdele ile bağlandı
 345 adet A4 fotokopi kağıdına625 baskı ile Sınav sorusu basıldı
 Bölümlerden geri gelen BiniĢler ve fularları teslim alındı
 Tarım Bilimleri dergisi 2014 yılı 20 cilt 1.ve 2.sayıları ile Öğrenci Kongresi kitabı diğer
Üniversitelerden Ziraat Fakülteleri, Kütüphane dokümantasyon daireleri ile rutin
gönderilen diğer kuruluĢlara gönderildi
 Çiftlik Müdürlüğüne fotokopi makinesinde 111 adet A4 fotokopi kâğıdına 111 adet
baskıyapıldı
 Fakülte yemekhanesine fotokopi makinesinde 102 adet A4 fotokopi kâğıdına 102adet
baskı yapıldı
 „‟Su Kirlenmesi ve Kontrolü‟‟ adlı ders kitabının basılması için Karar yazısı Fakülte
Yönetim Kuruluna sunuldu.
 Hasat Bayramı için 1150 adet adres etiketi çıkarılıp zarfa yapıĢtırıldı.
 Zootekni Bölümüne 300 adet A4 fotokopi kağıdına600 baskı yapıldı.
 „‟Su Kirlenmesi ve Kontrolü‟‟ adlı ders kitabının basımı ile ilgili Rektörlük Makamına
yazılan belge Dekanlık Makamının imzasına sunuldu.
 A4 Boyutunda 1062 adet fotokopi kâğıdına 1389 adet baskı ile soru basıldı.
 Çiftlik Müdürlüğüne 1 adet 100 yapraklı A4 boyutunda yoklama defteri yapıldı.
 Çiftlik Müdürlüğüne 700 adet 30‟luk çay fiĢi koçanı yapıldı.
 „‟Su Kirlenmesi ve Kontrolü‟‟ adlı ders kitabının basımı ile ilgili Rektörlük kararı çıktığından
Üniversite Kütüphane Dokümantasyon daire baĢkanlığından yayın numarası, Kültür
Bakanlığı yayınlar dairesinden ISBN numarası alındı.
 A4 Boyutunda 1133 adet fotokopi kâğıdına 1884 adet baskı ile soru basıldı.
 Çiftlik Müdürlüğüne A4 boyutunda 1000 kâğıda 1000 baskı yapılarak A5 boyutunda 50
yapraklı 40 adet depo‟dan yumurta çıkıĢ makbuzu hazırlandı ve Çiftlik Müdürlüğüne teslim
edildi.
 Çiftlik Müdürlüğüne 504 adet 30‟luk çay fiĢi koçanı yapıldı.
 Daha önce Yayın Komisyonundan basım kararı çıkartılan„‟Peyniraltı Suyu Teknolojisi‟‟ adlı
ders kitabı Fakülte Yönetim Kuruluna gönderildi.
 ‟‟Açıklamalı Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Rehberi‟‟ ,‟‟Mikrobiyoloji‟‟ , „‟Torak ĠĢleme Alet ve
Makinaları‟‟ adlı yardımcı ders ve ders kitapları Yayın Komisyonuna sunuldu.
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Uyum programı için 460 adet davetiye zarflanıp etiketlenerek ilgililere gönderildi.
Bağ bozumu programı için 946 adet davetiye zarflanıp etiketlenerek ilgililere gönderildi.
Çiftlik Müdürlüğüne 250 adet A4 kağıdına süt verim listesi basıldı.
‟‟Açıklamalı Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Rehberi‟‟ ,‟‟Peynir Altı Suyu‟‟ , „‟Toprak ĠĢleme Alet
ve Makinaları‟‟ adlı yardımcı ders ve ders kitapları Fakülte Yönetim Kurulu kararları
yazdırılarak Rektörlüğe basım için gönderildi.
 Dekanlık tan gönderilen 1 klasör belgenin renkli makinede kopyası basılarak teslim edildi.
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6. Mali ĠĢler
Fakültemiz Mali ĠĢler Birimi, MaaĢ Tahakkuk, TaĢınır Mallar ve Satın Alma faaliyetlerinin
yürütülmesinden sorumlu birim olup bu birim tarafından gerçekleĢtirilen iĢlemler aĢağıda
maddeler halinde sıralanmıĢtır.






















Tüketime Yönelik Mal ve hizmet Alımları Tahakkuk ĠĢlemleri,
Hizmet Alımları Tahakkuk ĠĢlemleri,
Makine Teçhizat Alım ve Bakım Onarım Tahakkuk ĠĢlemleri,
Büro ve okul Bakım Onarım Tahakkuk ĠĢlemleri,
Bütçe Takibi ve Kontrolü (Tahsisat),
Kantin, ATM Ġhalelerinin hazırlanması ve takibi,
Mal ve Hizmet alımları ihalelerinin (Akaryakıt- Elektrik Ġhalesi) hazırlanması,
Fakülte ve Fakülteye bağlı Haymana AraĢtırma Uygulama Çiftliği, ,EskiĢehir Alabalık
Üretim Tesisi, AyaĢ Bahçe Bitkileri, Kalecik Bağcılık, AraĢtırma Ġstasyonuna ait
elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturalarının, aylık ödeme belgelerinin yapılması,
Yurtiçi, yurtdıĢı ve sürekli görev yolluklarının Tahakkuk ĠĢlemleri ve (Strateji GeliĢtirme
Daire BaĢkanlığı‟ndaki) takibi,
Doğalgaz, su ve posta avans-mahsup iĢlemleri ve takibi,
Kurum içi (Rektörlük-Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ve Fakülteler) evrakların
teslimi ve takibi,
Diğer Kurumlarla yapılan yazıĢmaların teslimi ve takibi (EGO, ASKĠ, ,ENERJĠSA,
PTT),
Mali ĠĢler Birimine gelen evrakların teslim alınması, gelen evrak defterine, kayıt
yapılması ve birim amirine sunulması,
Birim yazıĢmalarının (BEYAS üzerinden) yazılıp imzaya sunulması,
Ġmzalanan evrakların (Giden Evrak Defterine) kayıt yapılıp, bir sureti ve eklerinin
fotokopileri alınarak ilgili klasöre takılması,
Dosyalama/klasör iĢlemleri (BEYAS) ve arĢiv kayıtlarının yapılması ve güncellenmesi,
Muayene komisyonu evraklarının hazırlanıp, komisyon baĢkanı ve üyelerine
imzalatılması,
Ödeme evraklarının kayıtları ve teslim tutanaklarının yapılması,
Yazıcı, toner vs. dolum takipleri ve kayıt tutulması iĢlemleri,
Araç için Emniyet Genel Müdürlüğünden plaka ve ruhsat iĢlemleri,

Mali ĠĢler biriminde 2014 Ekim itibari ile hazırlanan, sunulan ve tahakkuk eden evrak sayıları
ise aĢağıdaki gibi gerçekleĢmiĢtir:
Birime gelen evrak sayısı
Birimde hazırlanan Tahakkuk sayısı
Onay evraklarının sayısı
Birimde hazırlanan yazıların sayısı

: 898
: 312 takım
: 149
: 459
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7. ARAġTIRMA VE UYGULAMA ÇĠFTLĠKLERĠ
7.1. Haymana AraĢtırma Uygulama Çiftliği
Haymana AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde Ocak 2014 tarihinden itibaren yürütülen
faaliyetler maddeler halinde aĢağıda sıralandığı Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.






















Elmaların budamasına devam edildi.
3 adet tosun kıyma yapılmak üzere kesildi ve kıyma yapıldı.
12 adet tosun, 4 adet reforme inek mezbaha da kestirildi.
2 adet reforme inek satıldı.
35233 Kg süt sağıldı.
4951 viyol(148.530 adet) yumurta toplandı.
2 diĢi bir erkek buzağı doğdu.
68.200 Kg karma yem yapıldı.
Yumurta kümesi dıĢ parazit yönünden ilaçlanmıĢtır.
Suni tohumlama 19 adet yapılmıĢtır.
Sıcaklıkların hızlı düĢüĢü ve bu düĢüĢ sırasında yağan yağmurlar sebebiyle Bordo
bulamacı Ģubat ayında bütün bahçeye atılmıĢtır.
Elmaların budanmasına devam edilmiĢtir.
Eriklerde bulunan dip sürgünler alınmıĢtır.
2 Tosun, 1 düve kesilip kıyma yapıldı.
32926 Kg sağılmıĢtır.
4320 Viyol(129.600 adet) yumurta toplandı.
Koyunculukta doğumlar baĢladı. 62 DiĢi, 70 erkek kuzu doğumu gerçekleĢti.
1 DiĢi, 1 erkek buzağı doğdu.
59.500 Kg karma yem yapıldı.
Yumurta kümesine, Haziran 2014‟te ortaya 4 katlı bir blok kafes eklenerek mevcut
6000 tavuk kapasitesinden 10.000 tavuk kapasitesine çıkartılmak için Tavek kafes
ekipman firmasıyla sözleĢme imzalanmıĢtır. Ayrıcı 2 adet havalandırma fanı, 1 adet
yem silosu ve ısı-havalandırma paneli yapılacaktır.
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Koyun Ģap aĢısı yapılmıĢtır.
Suni tohumlama 25 adet yapılmıĢtır.
Elmaların budanması tamamlanmıĢtır.
ViĢne, erik, kiraz, bodur elmaya kazayağı çekilmiĢtir.
29.03.2014 tarihinde don nöbeti tutulmuĢtur. Gece saat 00:00‟ da kar atıĢtırmıĢ olup
sıcaklık 0 0C okunurken saat 4 sularında sıcaklık -8 0C‟ye kadar düĢmüĢtür.
30.03.2013 tarihinde ise yine don nöbeti tutulmuĢ olup -10 0C‟ ye kadar düĢtüğü
görülmüĢtür.
35330 Kg süt sağımı yapıldı.
4480 Viyol (134.400 adet) yumurta toplandı.
3 DiĢi, 2 erkek buzağı doğumu gerçekleĢti.
61.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
34 Kovan arı kıĢlatmaya sokulmuĢ olup 9 adet kovan kıĢın sönmüĢtür.
Arılara kek verilmeye baĢlanmıĢtır.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Suni tohumlama 9 adet yapılmıĢtır.
BüyükbaĢ hayvanlara karma aĢısı yapılmıĢtır.
KüçükbaĢ hayvanlara karma aĢısı yapılmıĢtır.
BüyükbaĢ diĢi hayvanlara mastitis aĢısı yapılmıĢtır.
Üç adet içme suyu boru patlağı tamir edildi.
Sulama havuzu ve motopomp ünitesi temizlik ve bakım yapıldı.
Gölet vanası açılarak, su getirildi ve havuza su basıldı.
4 adet sulama borusu patlağının 2 adedi tamir edildi.
Çamların altları ve kurumuĢ dallar toplanarak, erik fidan dikimi yapıldı.
Tüm meyve bahçesi ağaç altlarına freze ve kazayağı çekildi.
5855Kg süt sağımı yapıldı.
705Viyol (21150adet) yumurta toplandı.
1DiĢi, 1 erkek buzağı doğumu gerçekleĢti.
11.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
25 Adet arı kovanına kek verilmiĢtir.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Suni tohumlama 5 adet yapılmıĢtır.
BüyükbaĢ hayvanların tırnak kesimi yapıldı.
Motopomplardan 24 saat su basımına baĢlandı.
220 da buğday sulamasına (12 nolu parsel) baĢlandı.
2 adet sulama hattı patlağı yapıldı.
Ġçme suyu deposunda 6 adet vana değiĢti.
Ġçme suyu vanaları 3 adet değiĢti.
Mısır tarlası kazayağı çekildi.
9860Kg süt sağımı yapıldı.
984Viyol (21150adet) yumurta toplandı.
Doğum gerçekleĢmedi.
13.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
25 Adet arı kovanına ballık konulmuĢtur.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Suni tohumlama 1 adet yapılmıĢtır.
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Koyunlara iç ve dıĢ parazit iğnesi yapıldı.
Hayvancılık çatılarının tadilatı baĢladı.
Yarı bodur elma‟daki sıra üzerlerine çapa yapıldı.
Kayısı‟daki ve erik‟deki monilya hastalığı için tebuconazole aktif maddeli ilaç
kullanılmıĢtır.
19-20 Nisan 2014 tarihlerinde don nöbeti tutulmuĢtur.
175 da buğday sulamasına (8 nolu parsel) baĢlandı.
1 adet sulama hattı patlağı yapıldı.
Ġçme suyu deposunda basma hattı patlağı tamir edildi.
Yarı bodur elmaya freze çekilerek yabancı ot mücadelesi yapılmıĢtır.
Yarı bodur elmanın damla sulama boruları yayılmıĢtır.
Bodur elmanın ağ örtüsü kapatılmıĢtır.
Bodur ve yarı bodur elma ağaçlarının diplerine bakla zınnığı mücadelesi için su ile
doldurularak mavi leğenler konulmuĢtur.
8400Kg süt sağımı yapıldı.
987Viyol (29610adet) yumurta toplandı.
Doğum gerçekleĢmedi.
11.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
25 Adet arı kovanına Ģurup verilmiĢtir.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Suni tohumlama 2 adet yapılmıĢtır.
Sığırlara mantar aĢısı tekrarı yapıldı.
Hayvancılık çatılarının tadilatı devam etmektedir.
7985Kg süt sağımı yapıldı.
934Viyol (28020adet) yumurta toplandı.
Doğum gerçekleĢmedi.
10.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
25 Adet arı kovanına Ģurup verilmiĢtir.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Koyunların kırkımına baĢlandı.
Suni tohumlama 2 adet yapılmıĢtır.
Hayvancılık çatılarının tadilatı devam etmektedir.
Yağmur sebebiyle bahçede iĢlem gerçekleĢmedi.
Ġçme suyu deposu boru hatları kapatıldı.
Hidrant kalıbı yapıldı beton atıldı.
Tel kurdu için ekim öncesi toprak ilaçlaması yapıldı.
200 da mısır ekimi yapıldı.
3 nolu parselde buğday sulaması yapıldı.
Soğuk hava deposu için taban betonu atılmasına baĢlandı.
8000Kg süt sağımı yapıldı.
936Viyol (28080adet) yumurta toplandı.
Doğum gerçekleĢmedi.
12.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
25 Adet arı kovanına Ģurup verilmiĢtir.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Koyunların kırkımına baĢlandı.
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Koyunların kırkımı tamamlandı.
Koyunlara Ģarbon aĢısı yapıldı.
Sığırlara Ģarbon aĢısı yapıldı.
Atlara Ģarbon aĢısı yapıldı.
Suni tohumlama 2 adet yapılmıĢtır.
Hayvancılık çatılarının tadilat iĢi bitirilmiĢtir.
Sığırların tırnak kesimi iĢlemi yapılmaktadır.
Bodur ve yarı bodur elma ağaçlarının diplerine bakla zınnığı mücadelesi için konulan
mavi leğenlerin içlerindeki sular dökülüp leğenler yıkanıp kaldırılmıĢtır.
Bodur elma, kiraz ve kayısıya freze çekilmiĢtir.
Kayısı, erik ve viĢneye kazayağı çekilmiĢtir.
Bodur elmanın sıra üzerleri tekrar çapalanmaya baĢlanmıĢtır.
180 da yonca sulaması yapılmıĢtır.
Ġçme suyu deposu bir bölümüne beton atılmıĢ ve kireçle boyanmıĢtır.
Bahçe bitkileri bölümü traktörü tamir
edilmiĢtir.
Arpa parsellerine kazayağı çekilmiĢtir.
60 da deneme mısır alanı ekilmiĢtir.
Soğuk hava deposu için taban betonu
atılmıĢtır.
Soğuk hava deposu kurdurulmuĢtur.
Bodur
elmanın
sıra
üzerleri
çapalaması tamamlandı.
Yarı bodur elma ve kayısıya freze
çekilmiĢtir. ViĢne parseline de freze
çekilmeye baĢlanmıĢtır.
Kayısı, kiraz damla sulama boruları
yayılmıĢtır.
Damla sulama boruları çalıĢtırılarak hatlarda patlak olup olmadığı kontrol edilmiĢtir.
Kiraz ve bodur elmaya 72 saat su verilmiĢtir.
14473Kg süt sağımı yapıldı.
1680Viyol (50400adet) yumurta toplandı.
Doğum gerçekleĢmedi.
23.000 Kg karma yem yapılmıĢtır.
Koyunlar otlatılmaya çıkarılmaktadır.
Suni tohumlama yapılmamıĢtır.
Sığırların tırnak kesimi iĢlemi tamamlanmıĢtır.

SOĞUK MUHAFAZA ODASI
 Soğuk depo toplamda 5 m eni, 10 m boyu olup tavan yüksekliği 2,3 m dir.
 Soğuk depo 20 m2 ve 30 m2 alanlarında 2 odadan oluĢmakta, odalar birbirinden
bağımsız olarak soğutulabilmektedir. ( 2 ayrı soğutma grubu mevcut )
 Depo -5 ile +5 derece sıcaklıklarda meyve muhafazası yapabilmektedir.
 Soğuk depo toplamda 115 m3 olup yaklaĢık 2200 adet meyve kasası alabilmektedir.
 Soğuk odalar tam kapasite ile doldurulursa; elma da 44 ton, kiraz da 30 ton, viĢne de
33 ton ve kayısı da 37 ton olarak meyve muhafaza edebilmek mümkündür.
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Soğuk muhafaza odasının temel betonu, zemin yalıtım malzemesi, çatısı ve çatı
iskeleti yapım iĢleri çiftlik personeli tarafından yapılmıĢtır.
Soğuk depo 6 Haziran 2014 de faal hale getirilmiĢtir.
Depo soğutucu firmaya 9000 avro + KDV ye yaptırılmıĢtır.
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30 Haziran - 24 Ekim 2014 Arasındaki Haymana AraĢtırma Uygulama Çiftliği Üretim
Değerleri aĢağıda verildiği gibi gerçekleĢmiĢtir:
TARLA ġUBESĠ:
 238 da alandan 91.520 kg arpa üretilmiĢtir. Verimi 384,5 kg olmuĢ tamamı çiftlik
içinde kesif yem yapımında kullanılmıĢtır.
 1000 da alandan 417,770 kg buğday biçilmiĢtir. Verimi 417,7 kg olmuĢtur. Buğdayın
selekte edilmesiyle 270 ton sertifikalı 1 kademede tohumluk buğday elde edilip
satılmıĢtır. 147.770 kg buğday çiftlik içinde kesif yem yapımında kullanılmıĢtır.
 340 da yonca alanından 4 kez biçim yapılmıĢtır. Toplamda 309.649 kg kuru yonca
otu elde edilmiĢtir. Ortalama 227 kg/da kuru yonca ot verimi elde edilmiĢtir.
 250 da silajlık mısır alanından 1.413.500 kg mısır silajı yapılmıĢtır. Verim 5654 kg
olmuĢtur. Bunun 38.200 kg‟ı Zootekni bölümü silaj çukuruna nakledilmiĢ olup kalanı
çiftlik içinde kullanılacaktır.
BAHÇE ġUBESĠ:
 Kiraz 2696 kg
 ViĢne 5752 kg ViĢne kurusu 35 kg
 Kayısı 126 kg Kayısı kurusu 45 kg
 Erik 4731 kg
 Elma 1762 kg olarak üretim gerçekleĢtirilmiĢtir.
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HAYVANCILIK ġUBESĠ:
 166.614 Kg süt sağımı yapıldı.
 10.537 viyol (316.110 adet) yumurta toplandı.
 22 adet diĢi buzağı doğdu.
 13 adet erkek buzağı doğdu.
 19 tosun, 1 inek kesime gönderildi.
 77 adet kurbanlık erkek toklu satıldı.
 22 adet diĢi kuzu satıldı.
 4710 adet yumurta tavuğu kesime gönderildi.

7.2. AyaĢ Bahçe Bitkileri AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği
AyaĢ Bahçe Bitkileri AraĢtırma Ve Uygulama Çiftliğinde Ocak 2014 tarihinden itibaren
yürütülen faaliyetler maddeler halinde aĢağıda sıralandığı Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.





























Bursa‟dan getirtilen diğer anaçlar temizlenip esas yerlerine dikilmiĢtir.
Mevcut meyve bahçelerinde hafif bir budama yapılmıĢtır.
Önümüzdeki sezonda kullanmak için –talep formlarının onaylanmasıyla-fide, tohum,
ilaç, gübre sipariĢleri verilmiĢtir.
ĠĢletmede bulunan 3 kuyunun pompaları değiĢtirilmiĢtir.
BoĢ arazilerin sürümü yapılmıĢtır.
Köstebek mücadelesi devam etmektedir.
Elimizde kalan fidanlarda tepe vurması yapılmıĢtır (Taçlandırmak için).
Mart ayından itibaren yabancı ot mücadelesi yapılmaktadır.
Yonca ekimi için arazi hazırlığı ( 40 dekar )
Yonca ekimi ve sulaması
AĢılı anaçlarda tepe kesimi
Bir yaĢlı fidanlarda gövde temizliği
Yabancı ot mücadelesi ( El Frezesi )
Sebze parsellerinde dikim öncesi hazırlık
1 yaĢlı fidanlarda gövde temizliği yapıldı.(Dutlarda uyanma olmadığından dut fidanları
hariç)
AĢılı çöğürlerde tırnak kesimi yapıldı. (Dutlarda uyanma olmadığından dut fidanları
hariç)
Fidan parsellerinde çapa motoru ile çapalamaya baĢlandı.
Köstebek mücadelesi yapılıyor.
Erkenci yetiĢtiricilik için agril örtü ile kapanan 3 da alanda domates fidesi dikimi
yapıldı.
ĠĢletme içerisine Tarbil tarafından meteoroloji istasyonu kurumu gerçekleĢtirildi.
Fidan parsellerinde elle çapalama iĢleri baĢlayacak.
Fidan parsellerinde çapa motoru ile çapalamaya devam edilecek.
Köstebek mücadelesi devam edilecek.
Fidan, çöğür ve klon anaç parsellerinde sıra üzeri çapa devam ediyor.
Fidanlarda gövde temizliği yapılıyor.
Fidan parsellerinde çapa motoru ile çapalamaya devam ediyor.
Köstebek mücadelesi devam ediyor.
Yonca parsellerinde sulamaya devam ediliyor.
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ĠĢletme çevresindeki yabancı otlar motorlu tırpanla temizleniyor.
YağıĢlı günlerde iĢletmeye ait binalarda temizlik yapıldı.
Fidan, çöğür ve klon anaç parsellerinde sıra üzeri çapa devam ediyor.
Fidanlarda ve aĢılı çöğürlerde gövde temizliği yapılıyor.
Fidan parsellerinde çapa motoru ile çapalamaya devam ediyor.
Köstebek mücadelesi devam ediyor.
Yonca parsellerinde sulamaya devam ediliyor.
Enginar parseli yabancı otlardan temizlendi ve tekleme yapıldı.
Karpuz tohumları ekildi.
Sebze fideleri dikildi.

AyaĢ Bahçe Bitkileri AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde üretim etkileyen ve aĢağıda
belirtilen iklimsel olumsuzluklar yaĢanmıĢtır:
1.DON OLAYI (30.03.2014)
KıĢ döneminde havaların yumuĢak gitmesiyle birlikte tomurcuklar kabarmaya baĢlamıĢken
29 Mart‟ı 30 Mart‟a bağlayan gece sıcaklığın -6,6‟ya kadar düĢmesi sonucunda baĢta ceviz
bahçemiz olmak üzere bütün meyve ağaçlarımız zarar görmüĢtür. Badem, kayısı, erkenci
kiraz çeĢitlerimizin meyve gözleri tamamen zarar görmüĢ, ceviz ağaçlarımız gövdelerine
kadar donmuĢtur. Geççi kiraz ve viĢne ağaçlarımızda da meyvelerin bir kısmı zarar
görmüĢtür.
2.DOLU OLAYI (30.05.2014)
30 Mayıs akĢamüstü ĠĢletmemizin bulunduğu bölgeye yarım saat arayla üç defa fındık
iriliğinde dolu yağmıĢtır. Bu olayın sonucunda sebze fidelerinde, kiraz meyvelerinde ve
meyve fidanlarında zararlanmalar olmuĢtur. Bu durum özellikle sebzelerin geç meyveye
yatmasına neden olacaktır.
3.SEL OLAYI (09.06.2014)
ĠĢletmenin hemen sınırında olan dere yoğun yağıĢ sonucunda taĢmıĢ, 30 da yonca ve
yaklaĢık 8 da domates alanını sular altında bırakmıĢtır.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi AyaĢ Bahçe Bitkileri AraĢtırma Ve Uygulama
ĠĢletmesinde 2014 yılında iĢletme bünyesinde üretilip fakülteye gönderilen ürünler ve
miktarlarının aylara göre dağılımı aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur.
Sofralık
domates
(kg)

Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Genel
toplam:

Sanayi tipi
domates
(kg)

Hıyar
(kg)

Sivri
biber
(kg)

Dolma
biber
(kg)

Yağlık
biber
(kg)

Sakız
kabağı
(kg)

Kavun Karpuz
(adet) ( adet )

4240
25800
4960
0
0

350
10100
0
0
0

50
148
0
0
0

1030
964
150
0
0

434
550
50
0
0

0
370
220
0
0

101
283
44
0
0

0
0
0
0
0

0
150
0
0
0

35000

10450

198

2162

1069

590

428

0

150
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Lahana Patlıcan Balkabağı
(adet)
(kg)
(adet)

Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Genel
Toplam

0
0
0
350
640
0
0

0
0
728
640
140
0
0

0
0
0
0
0
0
0

990

1508

0

Yonca
balyası
(adet)

0
180
830
560
360
0
0

Tatlı Kiraz ViĢne Kayısı Enginar
mısır (kg) (kg)
(kg)
(adet)
(adet)

Kıvırcıkmarul
(adet)

0
0
700
720
430
0
0

22
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

497
250
0
0
0
0
0

0
0
640
0
0
0
0

1930 1850

22

0

0

747

640

7.3. Kalecik Bağcılık AraĢtırma ve Uygulama Ġstasyonu
Kalecik Bağcılık AraĢtırma ve Uygulama Ġstasyonunda Ocak 2014 tarihinden itibaren
yürütülen faaliyetler maddeler halinde aĢağıda sıralandığı Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.




















Don amaçlı tedbirler alınmaya devam edildi.
KıĢ budamasına baĢlandı. Verim düzeyinde olan parsellerde Mart sonuna kadar
budama tamamlandı.
Melez-ıslah parselinde budamaya devam edildi
Kalecik Karası parsellerine, sofralık parsellere, çeĢit koleksiyon parsellerine sıralarına
kazayağı çekildi
Anaç-çeĢit melez ıslah parselinde beĢli pullukla toprak iĢleme yapıldı
Yukarı taraftaki Narince ve Kalecik Karası parselinde eski damlatıcı borular söküldü
Kalecik karası Klon parselinde ürün dalları bağlama tellerine bağlandı
Sıra üzeri ot çapa makinesi ile küçük kalecik karası parselinde sıra üzeri ot çapasına
baĢlandı
Salı günü gelen mesleki uygulama öğrencilerine anaç-çeĢit melez ıslah parselinde
sıra üzeri ot çapası ve Kalecik Karası Klon parseli ve Horoz Karası parselinde gövde
ve kollarda kabuk soyma iĢlemi yaptırıldı.
Narince parselinde ürün dallarının tellere bağlanmasına baĢlandı
Parsellerde gözlerin sürme durumları incelendi
31 Mart 2014 gecesi meydana gelen don olayı bazı çeĢitlerde sürmede sıkıntı
yaratmıĢtır. 00-04 saatleri arası -4 C, 04-06 saatleri arası -5.93 C arasında düĢme
yaĢanmıĢtır. Zarar gören çeĢitler; Horozkarası: Gözlerin %60‟ı zarar görmüĢtür.
Dipten advantif gözler patlama yapar ama ana gözlerdeki gibi verim olmaz. Bu çeĢit
için %50-60 arası ürün azalması beklenmektedir
Sofralık parselde 4 er sıra bulunan siyah çekirdeksiz ve Alfphonse Lavalle
çeĢitlerinde de %50 ürün düĢüklüğü olabilir
Diğer parsellerde herhangi bir don zararı yoktur
Anaç-çeĢit melez ıslah parselinde budama tamamlandı
BoĢ parsel aralarına kazayağı çekildi
Yeni Ģaraplık parselde sıra aralarına beĢli bahçe pulluğu ile toprak iĢleme yapıldı
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Büyük Kalecik karası parselinde ilk 25 sıranın eskiyen damlatıcı su borularının
sökülmesine baĢlandı(yeni alınan borular takılacak)
Tekirdağ çekirdeksizi-Trakya ilk eren sofralık parselinde yan kolların yatırma teline
bağlama iĢlemi yapıldı
Mevcut parsellerde dip sürgünler alındı
Sofralık parsel ve koleksiyon parselinde makine ile sıra üzeri ot çapası tamamlandı
Narince ve Kalecik Karası parselinde ürün dallarının bağlanması tamamlandı. Aynı
parselde yaz budamalarına baĢlandı
Parsellerde sulama sisteminin dondan çatlayan vanaların değiĢtirilmesine baĢlandı
Pazartesi günü aĢırı yağıĢtan arazide çalıĢma yapılamadı
Kalecik karası klon parseli ve yukarı kalecik karasında yaz budamaları tamamlandı
Parsellerin ve sulama ana dağıtım yerindeki çatlak vanalar değiĢtirilme iĢlemi
tamamlandı
Büyük kalecik karası, kalecik karası klon parseli, horozkarası, küçük kalecik karası ve
yukarı kalecik karası parselinde birinci ilaçlama yapıldı(külleme, mildiyö ve salkım
güvesine karĢı ilaç atıldı)
Sulama pompasının 50 m ilerisinde ana boru hattında patlak olduğu pompa
çalıĢtırılınca anlaĢıldı. Belediye ile irtibata geçilerek kepçe istendi.kepçe gelir gelmez
arıza tamir edilerek sulama ve gübrelemeye baĢlanacak
6-omca diplerinden dip sürgünlerin alınması tamamlandı
Yıkılan bina bacası teknik iĢlerden gelenler tarafından yapıldı
Mevcut parsellerdeki gevĢeyen asma dayanak telleri gerdirildi
Duyargalı çapa ile sıra üzeri ot çapasına büyük kalecik karası parselinden devam
edildi
YeĢil budamalara büyük kalecik karası parselinden devam edildi
Ġlaçlamaya baĢlandı
Arızalı boru(su pompası çıkıĢındaki yer)tamir edildi
Asmalarda an kolları yatırma teline bağlamak için sipariĢ edilen bağlama lastikleri
geldi
Sulama pompasının arızalı borusu tamir edildi. Deneme amaçlı depoya su basılarak
kaçak olup olmadığı kontrol edildikten sonra boru kapatıldı
Kalecik karasında yaz budamalarının ilk aĢaması tamamlandı
Duyargalı ot çapa makinesiyle toprak iĢlemeye devam edildi
Tüm bağa külleme, mildiyö ve salkım güvesine karĢı ilaç atıldı
Yazlık sürgünlerin destek tellerine bağlanması iĢlemine devam edildi
ÇeĢit koleksiyon parselinde yaz budamalarına baĢlandı
Tüm parsellere ilaç atıldı(Külleme-mildiyö için)
Tüm parseller ve boĢ alanlar beĢli pullukla sürüldü
Damlatıcı borular serildi
Yaz budamalarına devam edildi
Bir yaĢlı fidanların teklemesi yapıldı
Yaz sürgünlerinin destek tellerine bağlanmasına devam edildi
ÇeĢitlerde çiçeklenme tamamlandı ve meyve tutumu gerçekleĢti
08.06.2014 tarihinde akĢam saatlerinde iĢletme binası yakınlarına yıldırım düĢmesi
sonucu alarm sistemi bozularak devre dıĢı kalmıĢtır. Aynı zamanda bilgisayar kasası,
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monitör, modem zarar görmüĢtür. ĠĢletmede gece bekçisi olmadığından alarmın
yenisi taktırılmıĢtır
Yaz budamalarına devam edildi
Genç asma fidanlarının teklemesi yapıldı
Kalecik karası ve Narince parsellerine küllemeye karĢı ilaç atıldı
Tüm parsellerde sulama ve gübreleme yapıldı
Ana boru hattında patlak meydana geldi. Pazartesi günü tamir edilecek
1-Yaz budamalarına devam edildi
2-Patlayan ana sulama borusu tamir edildi
3-Kalecik Karası parselleri, sofralık parseller ve melez ıslah parseli sulandı

Kalecik Bağcılık AraĢtırma ve Uygulama Ġstasyonu 2014 yılı verim değerleri aĢağıda verildiği
Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:
1-KALECĠK KARASI
16.09.2014: 3590 kg
23.9.2014: 5026 kg
24.9.2014: 2040 kg
30.9.2014: 1050 kg
TOPLAM: 11.706 kg

2.NARĠNCE:
02.09.2014: 3.160 kg

TOPLAM: 3.160 kg

SOFRALIK ÜZÜM
12.08.2014: 641 kg (35 KASA)
19.08.2014:404 kg (22 KASA)
26.08.20104:844 kg (48 KASA)
01.09.20104:331 kg (19 KASA)
09.09.20104:663 kg (34 KASA)
14.09.2014:285 kg (14 KASA) (REKTÖRLÜK ĠÇĠN GÖNDERĠLDĠ)
15.09.2014:508 kg (30 KASA)
22.09.2014:80 kg KURUTULMUġ SĠYAH ÜZÜM (4 KASA)
30.09.2014:327 kg (15 KASA)
08.10.2014:418 kg (21 KASA)
15.10.20104:70 kg (4 KASA)
22.10.2014:255 kg (17 KASA)
TOPLAM: 4.826 KG (264 KASA)
3.PEKMEZ ÜRETĠMĠ ĠÇĠN
14.10.20104: 3.404 kg ( KALECĠK KARASI)
16.10.2014: 2.020 kg (KOLEKSĠYON PARSELĠNDEKĠ ÇEġĠTLER)
22.10.2014: 2.000 kg (1.000 KG KALECĠK KARASI+1.000 KG KOLEKSĠYON ÇEġĠTLERĠ)
GENEL TOPLAM:
KALECĠK KARASI: 16.110 kg
NARĠNCE: 3.160 kg
SOFRALIK ÇEġĠTLER: 4.826 kg
PEKMEZ ÜERTĠMĠ ĠÇĠN DĠĞER ÇEġĠTLER: 3.020 kg
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7.4. Çifteler Su Ürünleri AraĢtırma ve Uygulama Ġstasyonu
Çifteler Su Ürünleri AraĢtırma ve Uygulama Ġstasyonunda Ocak 2014 tarihinden itibaren
yürütülen faaliyetler maddeler halinde aĢağıda sıralandığı Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.






















Balık fiyatı piyasaya göre ayarlanarak 9.00tl olmuĢtur. 5,595,00tl satıĢ yapılmıĢ;
9,612,00tl yem alınmıĢtır. Rutin iĢlerin yanında aĢılamaya devam edilmiĢ, aĢılaması
biten balıklar boĢalmıĢ olan porsiyon balık havuzlarına nakledilmiĢtir. Elimizde
porsiyon balık kalmadığından 28-01-2014 tarihinden itibaren satıĢlara ara verilmiĢtir.
15 ġubat 2014 balık satıĢına baĢlanmıĢ olup 3,621,00tl satıĢ yapılmıĢ, 11,534,00tl
yem alınmıĢtır. Balıklar hızlı büyüdüğünden yem sarfiyatı fazladır. Yavru kanalları
havuzlara taĢınmaya devam etmiĢ, rutin olarak yemleme, havuz temizliği, balık
seçme, satıĢ iĢleri de yapılmıĢtır.
9,801,00tl balık satılmıĢ, mart ayında yem alınmamıĢtır. Yavrular büyümüĢ ve defaten
porsiyon hale gelmektedir. Yavruların tamamı havuzlara taĢınmıĢtır. Yavru kanalları
temizlenerek dezenfeksiyon edilmiĢtir. Üretimin kesintisiz devamlılığı için yeni dönem
balık yavrularının sipariĢleri verilmiĢtir. Yaz gelmesiyle satıĢlar artmaya baĢlayacaktır.
ĠĢletmede rutin iĢlere devam edilmiĢtir.
Balık seçme, taĢıma iĢlemi yapıldıktan sonra yavru gelmeden gölet üzerindeki
yosunlar temizlendi, satıĢ yapıldı.
Ana kanalın yosunları temizlendi, yavru kanallarının son temizliği yapıldı ve eksikleri
giderildi, yemleme, balık satıĢına devam edildi.
50.000 adet 2gr alabalık yavruları geldi. Yavrular sorunsuzca kanallara indirildi. SatıĢ,
yemlemeye devam edildi.
Yavruların kanalları temizlendi, yavrulara ilk yem verildi, son ayarlamalar yapıldı.
SatıĢ için balık seçildi, satıĢ ve yemleme iĢleri yapıldı.
Havuzları temizleme fırsatı olmadığından, porsiyon balık havuzları temizlendi. Yavru
kanalları temizlendi ve ortalama alındı. ( ortalama 3 gr gelmiĢtir ) Gün içinde satıĢ
devam edecektir.
Yavru kanallarının temizlenmesi, yemlenmesi yapıldı, balık seçme ve satıĢa devam
edildi.
Yavru bakımları, temizliği yapıldı, Ankara dan gelen heyet ile çiftliğin deĢarj
noktalarının teke düĢürülmesi için yerinde incelemeler yapıldı. Porsiyon balıkların
yemlemesi, satıĢa devam edildi.
23 Nisan nedeniyle tatil, mesaide kalan görevli arkadaĢlar çiftlikteki faaliyetlere
devam etmiĢtir. SatıĢ yapılmıĢtır.
PERġEMBE: Ankara dan mesleki uygulama için gelen öğrencilere ana kanal
temizliği, yemleme uygulamalı olarak yaptırılmıĢtır. Ayrıca kısaca bilgi verilmiĢtir.
ĠĢletmede satıĢ ve rutin iĢlere devam edilmiĢtir.
Havuzların temizliği yapılmıĢ olup satıĢ için balık seçilmiĢtir. Yavru balıkların sabah
bakımından sonra tarafımdan gün boyu seleksiyon yapılmıĢtır. Seleksiyon
yapılmadan yavruların ortalaması alınmıĢtır ( 6,3 gr ). SatıĢ ve yemlemeye devam
edilmiĢtir.
Ankara ya göndereceğim balıkların bir kısmı seçildi ve nakledilecek havuza taĢındı,
yavru balıkların temizlik ve bakım iĢleri itina ile yapıldı, Yemleme ve satıĢa devam
edildi.
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Ankara ya göndereceğim balıkların kalanı da sabahtan seçildi, yavru kanallarının
temizliği ve yemlemesine devam edildi, yemleme, balık satıĢına devam edildi,
öğlenden sonra 1600 adet alabalık kasalanarak Ankara ya gönderildi.
SatıĢ, yemlemeye devam edildi. Yavruların bakımı yapıldı. Gölette temizlik yapıldı.
Yavruların kanalları temizlendi yem verildi, satıĢ için balık seçildi ve taĢındı, satıĢ ve
yemleme iĢleri yapıldı. 3 ton yem geldi depoya taĢındı.
Porsiyon balık havuzları temizlendi. Yavru kanalları temizlendi ve ortalama alındı. (
ortalama 4.78 gr gelmiĢtir ) Gün içinde satıĢ devam edecektir…
Satılacak balıkların seçilmesi, havuza taĢınması, yavru balıkların temizlik ve bakım
iĢleri itina ile yapıldı, Yemleme ve satıĢa devam edildi.
Yavru kanallarının temizliği ve yemlemesine devam edildi, yemleme, balık satıĢı,
öğlenden sonra havuz temizliği yapıldı.
SatıĢ, yemlemeye devam edildi. Yavruların bakımı yapıldı. Ana kanalın temizliği
yapıldı. Otların bir kısmı biçildi.
Yavruların kanalları temizlendi yem verildi, satıĢ için balık seçildi ve taĢındı, satıĢ ve
yemleme iĢleri yapıldı.
Porsiyon balık havuzları temizlendi. Yavru kanalları temizlendi ve ortalama alındı.
(küçük balıklar 7.5gr, büyük balıklar 11.9gr gelmiĢtir. ) Gün içinde satıĢ devam
edecektir…
NOT: Nisan ayında 14,529,00TL balık satılmıĢ, Ankara ya ise 1600 adet ( yaklaĢık
370 kg ) balık gönderilmiĢtir
Havuzlar yıkandı, yavru balıkların temizlik ve bakım iĢleri yapıldı, balık satıĢı devam
etti.
Salı; yavru kanallarının temizliği ve yemlemesi yapıldı, yemleme, balık satıĢı devam
etti. Gün içinde EskiĢehir alay komutanı heyeti ile birlikte çiftliği gezdi, öğleden sonra
Osman Gazi Üniversitesi MYO öğrencileri ders gezisi esnasında iĢletmemizi ziyaret
etmiĢlerdir.
SatıĢ, yemlemeye devam edildi. Yavruların bakımı yapıldı.
Su Ürünleri Bölümü öğrencilerine ana kanal temizliği yaptırıldı, yavruların kanalları
temizlendi, yem verildi, satıĢ ve yemleme iĢleri yapıldı.
Kalan havuzlar yıkandı, çimenler biçilmeye baĢladı, yavru kanalları temizlendi ve
ortalama alındı. (küçük balıklar 11.9gr, büyük balıklar 19.0gr gelmiĢtir. ) Gün içinde
satıĢ devam edecektir. Önümüzdeki hafta aĢılama baĢlayacaktır.
Balık seçme, havuz temizliği, aĢılanan balıkların büyütme havuzlarına nakli yapılmıĢ,
balık satıĢı devam etmiĢtir.
Yavru kanallarının temizliği yapıldı, boylama yapılarak 20gr üzeri balıklar selekte
edildi, yemleme, balık satıĢı devam etti.
Seçilen balıkların aĢılaması bitirildi, satıĢ, yemlemeye devam edildi.
Yavruların kanalları temizlendi, balık seçme ve havuz temizliği yapıldı, yem verildi,
satıĢ ve yemleme iĢleri yapıldı.
Kalan havuzlar yıkandı, yavru kanalları temizlendi. Satılacak balık seçildi, gün içinde
yemleme, balık satıĢı devam edecektir.
Balık seçme, balık satıĢı devam etmiĢtir.
Yavru kanallarının temizliği yapıldı, aĢılanan balıkların büyütme havuzlarına nakli
yapılmıĢ, yemleme, balık satıĢı devam etmiĢtir.
Havuz temizliği, porsiyon balık seçimi, satıĢ, yemleme iĢleri yapıldı.
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Yavruların kanalları temizlendi, boylama yapılarak 20gr üzeri balıklar selekte edildi,
balık seçme ve havuz temizliği yapıldı, elektrik tesisatında meydana gelen arıza
giderildi.
Kalan havuzlar yıkandı, gün içinde yemleme, balık satıĢı yoğun Ģekilde devam
etmiĢtir. Havuzlara alınan yavru balıklar 35-40 gr arası gelmektedir. Mayıs ayında
18,624,00tl balık satıĢı yapılmıĢtır.
Hafta içinde satacağımız porsiyon balıkların seçilmesi, yemleme ve satıĢa devam
edildi.
AĢılaması gelen yavruların aĢılama öncesi seleksiyonu yapıldı, önümüzdeki hafta
seçilen yavruların aĢılaması yapılacak, yemleme ve satıĢ devam edildi.
Yavru havuzları yıkandı, satıĢ için balık seçildi. Gün içinde satıĢ ve yemleme devam
etmiĢtir.
Günlük rutin iĢler yapılmıĢ, çimlerin biçilmesine baĢlanmıĢtır.
Gün içinde balık satıĢı ve yemleme yapılmıĢtır. Hava koĢulları elverdiği ölçüde
çimlerin biçilmesi iĢine devam edilmiĢtir.
Porsiyon balık kalmadığından balık satıĢı sona ermiĢtir. Havuzlar temizlenmiĢ, gölet
temizliğine baĢlanmıĢtır.
Yavru kanallarının temizliği yapıldı, aĢılanacak son balıkların aĢılaması yapılmıĢ,
yemleme devam etmiĢtir.
ÇarĢamba; gölet temizliğine devam edilmiĢ olup bölüm denemesinde kullanılacak
Tylapia balıklarının tartım ve aĢılama iĢlemleri yapıldı.
Gölet temizliğine devam edildi, kısmi olarak temizlik iĢleri yapıldı.
Kalan havuzlar yıkandı, gün içinde yemleme ve gölet temizliğine devam edilecek.
Ortalama alındı, havuzlara aldığımız en iri boy balıklar 80 gr ağırlığa ulaĢmıĢlar. Bir
aksilik yaĢamazsak Ağustos ayının 10-15 gibi satıĢa baĢlayabiliriz.
NOT: Hastalıktan dolayı hesaplarıma göre 10-12 bin balık telef olmuĢtur. Böyle bir
durumu yaĢamasaydık satıĢa ara vermeksizin döner sermayeye para akıĢı devam
edecekti. Üretim planımız da aksamadan devam edecekti.
Yeni personelinde gelmesiyle Ağustos ayında alacağımız yavru miktarını arttırarak
60,000 adet yavru almayı düĢünüyorum. Bilgilerinize arz olunur.
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8. Döner Sermaye
8.1. Süt ĠĢletmesi
Fakültemiz Süt ĠĢletmesinde 2014 yılı içerisinde toplam üretim 108209,7 kg (kefir litre miktarı
yaklaĢık kg kabul edilerek) olarak gerçekleĢmiĢtir. Toplam üretimin süt ürünlerine dağılımı
aĢağıdaki grafikte verildiği Ģekildedir.

Kefir
17%

Yıllık toplam üretim içerisinde en yüksek
paya %59 ile yoğurt ve %20 ile beyaz
peynir sahip olmuĢtur.

KaĢar
4%

Beyaz
20%

Yoğurt
59%

Lor peyniri ve tereyağı çok az miktarda
üretilmiĢ olup toplam üretim içindeki payı
(üretim miktarı aĢağıdaki tablolarda
verilmiĢtir.) dikkate alınmayacak kadar
azdır.

Fakültemiz Süt ĠĢletmesinde 2014 yılı içerisinde toplam üretimin aylara göre dağılımı ise
aĢağıdaki tabloda sunulmuĢtur. Sütçülük ĠĢletmesinin kazanının değiĢtirilmesi sebebi ile
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında üretim yapılmamıĢtır.
Yoğurt

Beyaz

KaĢar

Lor

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

Kefir(300
ml)
(Adet)

Ocak

10401

2425,976

465,61

8150

ġubat

9313

2087,926

479,848

8660

Mart

8231

2647,378

359,51

6311

Nisan

9486

3070,136

516,832

10780

Mayıs

7309

2541,827

423,394

7600

Eylül

4917

2492,096

423,3

5150

Ekim

5832

3167,272

688,357

45,509

5700

Kasım

8401

3682,098

894,707

26,199

7170

Tereyağ
(Kg)

Haziran
Temmuz
Ağustos
25,452

Aralık

TOPLAM

63890

22114,709

4251,558

71,708

59521

25,452
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12000

Yoğurt

10000

Beyaz
KaĢar
Kefir

ÜRETĠM (kg)

8000

6000

4000

2000

0
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Eylül
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Kasım

Aralık

AYLAR

Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi aylara göre dağılım dikkate alındığı zaman en yüksek
üretim miktarına sahip olan yoğurttur.
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8.2. Meyve Suyu ĠĢletmesi
Meyve suyu iĢletmesinin üretim, depo sayımları ve satıĢları aylara göre aĢağıdaki tablolarda
verildiği Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu
Elma Suyu

Ocak 2014
BaĢlangıç
Stok
24336
11976
7752
30816
27888

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu
Elma Suyu

ġubat 2014
BaĢlangıç
Stok
20616
8376
5448
23304
24528

SatıĢ

Kalan Stok

3720
3600
2304
7512
3360

20616
8376
5448
23304
24528

SatıĢ

Kalan Stok

1128
1200
1128
3888
1464

19488
7176
4320
19416
23064

Mart 2014

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu

BaĢlangıç
Stok
19488
7176
4320
19416

Elma Suyu

23064

SatıĢ

Kalan Stok

3432
3120
1416
4656

16056
4056
2904
14760

3168

19896

SatıĢ

Kalan Stok

3624
3696
2256
4296

12432
360
648
10464

3432

16464

Nisan 2014

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu

BaĢlangıç
Stok
16056
4056
2904
14760

Elma Suyu

19896
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Mayıs 2014

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu

BaĢlangıç
Stok
12432
360
648
10464

Elma Suyu

16464

Meyve Suyu

SatıĢ

Kalan Stok

5352
360
648
3240

7080
0
0
7224

2928

13536

Haziran 2014
Meyve Suyu
Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu
Elma Suyu

BaĢlangıç
Stok
7080
0
0
7224
13536

Kalan
Stok
22752
17952
0
2376
8712

Üretim

SatıĢ

20568
17952
0
0
0

4896
0
0
4848
4824

BaĢlangıç Stok
22752
17952
0
2376

Üretim
0
0
73416
0

SatıĢ
1224
2400
2616
864

Kalan Stok
21528
15552
70800
1512

8712

0

768

7944

Üretim

SatıĢ

Kalan Stok

0
0
0
0

1536
1656
2496
1056

19992
13896
68304
456

0

1944

6000

Temmuz 2014
Meyve Suyu
Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu
Elma Suyu

Ağustos 2014
Meyve Suyu
Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu
Elma Suyu

BaĢlangıç
Stok
21528
15552
70800
1512
7944
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Eylül 2014
Meyve Suyu
Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Domates Suyu
Elma Suyu
Domates Suyu (1 Litre)

BaĢlangıç
Stok
19992
13896
68304
456
6000
0

Üretim

SatıĢ

Kalan Stok

0
0
0
0
0

3000
3048
4632
456
2496

16992
10848
63672
0
3504

10188

1320

8868

Ekim 2014
Meyve Suyu

BaĢlangıç Stok

Üretim

SatıĢ

Kalan Stok

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Elma Suyu
Salça
Pekmez

16992
10848
63672
3504
0
0

0
0
0
0
3132
984

1344
1536
1992
2448
2184
0

15648
9312
61680
1056
948
984

Domates Suyu (1 Litre)

8868

0

480

8388

Kasım 2014
Meyve Suyu

BaĢlangıç Stok

Üretim

SatıĢ

Kayısı Nektarı
ġeftali Nektarı
ViĢne Suyu
Elma Suyu
Salça
Pekmez

15648
9312
61680
1056
948
984
8388

0
0
0
0
0
0
0

1752
1992
2280
960
948
696
576

Domates Suyu (1 litre)

Kalan
Stok
13896
7320
59400
96
0
288
7812
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Yukarıdaki tablolardan ve yanda verilen grafikten görülebileceği gibi Ziraat Fakültesi Meyve
suyu iĢletmesi 2014 yılına deposunda %24‟ü kayısı nektarı, %12‟si Ģeftali nektarı, %7‟si
viĢne suyu, %30‟u domates suyu ve %27‟si elma suyu olmak üzere 102768 ĢiĢe meyve suyu
Elma Suyu
Kayısı Nektarı
ile girmiĢtir.27%
Depoda bulunan meyve
sularının 20496 tanesi Ocak, 8808 tanesi ġubat, 15792
24%
tanesi Mart, 17304 tanesi Nisan ve 12528 tanesi Mayıs ayında tüketilmiĢtir.

ġeftali Nektarı
12%

Domates Suyu
30%

ViĢne Suyu
7%

Mayıs ayında, yandaki grafikte
görüldüğü gibi, meyve suyu
iĢletmesinde kayısı, elma ve
domates suları kalmıĢ olup viĢne
ve
Ģeftali
suları
tamamen
tükenmiĢtir.
Fakültemiz
meyve
suyu
iĢletmesinde Haziran ayında
20568 ĢiĢe kayısı ve 17952 ĢiĢe
Ģeftali nektarı ve Temmuz ayında
73416 ĢiĢe viĢne suyu üretilmiĢtir.
Yapılan üretimler ile meyve suyu
iĢletmesindeki toplam meyve
suyu 117336 ĢiĢeye ulaĢmıĢtır.

Kayısı Nektarı
25%
Elma Suyu
49%

Domates Suyu
26%

Eylül ayında 10188 adet 1 litrelik ĢiĢelerde domates suyu üretilmiĢtir. Ekim ayında ise 3132
kavanoz salça ve 984 kavanoz pekmez meyve suyu iĢletmesinde üretilmiĢtir. Kasım ayı
itibari ile salçaların tamamı tüketilmiĢ olup üretilen pekmezden 288 kavanoz mevcuttur.
Meyve suyu iĢletmesi deposunda Kasım ayı itibari ile mevcut ürünler ise aĢağıda verilen
grafikte görüldüğü Ģekildedir.
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8.3. ġarap ĠĢletmesi
1) ÖTV beyannamesi hazırlanarak Döner Sermayede ilgili memura gönderilmiĢtir.
2) 2500 ġiĢe Ģarap sipariĢi alındı. Bu sipariĢi sevk durumuna getirmek için çalıĢmalara
baĢlanmıĢtır.
3) Mevcut stoklarda bulunan, ancak satıĢı yapılmayan Ģarapların satıĢa sunulabilmesi için,
etiket dizaynı yapılmıĢ ve sipariĢi verilmiĢtir. Ayrıca 6‟lı kırmızı Ģarap kolisi ile bandrol
sipariĢi verilmiĢtir.
4) Mevcut tanklarda bulunan Ģaraplarda yabani maya, tat ve koku geliĢimine karĢı kontrol
yapılmıĢtır.
5) Fıçılarda bulunan Ģaraplarda eksilme durumu kontrol edildi ve nemlendirme cihazının
suyu düzenli olarak tamamlanmıĢtır.
6) ÇağdaĢ markete yapılan Ģarap satıĢı için faaliyetler devam etmektedir( kutulama, etiket
yapıĢtırma)
ġarap iĢletmesinin üretim, depo sayımları ve satıĢları aylara göre
verildiği Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.
Ocak 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar
BaĢlangıç Stok
SatıĢ
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası 1242
50
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
2147
0
Vintura Kalecik Karası 2009
197
0
Vintura Dimrit/Kalecik Karası 2011
465
3
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011 2370
0
Vintura Kırmızı 2012
6000
0
Vintura Beyaz 2012
7300
0
Vintura Savignon blanc 2012
1350
0
Vintura Kösetevek 2011
1900
0

aĢağıdaki tablolarda

Kalan Stok
1192
2147
197
462
2370
6000
7300
1350
1900
99

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc
Rose ġarap

ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası 2009
Vintura Dimrit/Kalecik Karası 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011
Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc
Rose ġarap

Miktarı (Litre)
2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000
1000

ġubat 2014
BaĢlangıç Stok
1192
2147
197
462
2370
6000
7300
1350
1900

SatıĢ
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
1192
2147
197
462
2370
6000
7300
1350
1900

Mikarı (Litre)
2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000
1000

Mart 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar

BaĢlangıç Stok

SatıĢ

Kalan Stok

Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası 2009
Vintura Dimrit/Kalecik Karası 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

1192
2147
197
462
2370
6000
7300
1350
1900

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1192
2147
197
462
2370
6000
7300
1350
1900
100

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc

Mikarı (Litre)

Rose ġarap

1000

2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000

Nisan 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar

BaĢlangıç Stok

SatıĢ

Kalan Stok

Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası 2009
Vintura Dimrit/Kalecik Karası 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

1192
2147
197
462
2370
6000
7300
1350
1900

612
606
197
462
606
0
0
0
0

580
1541
0
0
1764
6000
7300
1350
1900

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc
Rose ġarap

ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

Mikarı (Litre)
2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000
1000

Mayıs 2014
BaĢlangıç Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

SatıĢ
0
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900
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Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc
Rose ġarap

Mikarı (Litre)
2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000
1000

Dönem Ġçi Yapılan Satın Alımlar

Tutarı (TL)

ġarap Etiketi

13734

ġarap 6'lı Koli

4753

Haziran 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

BaĢlangıç Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350

SatıĢ
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350

1900

0

1900

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc
Rose ġarap
Dönem Ġçi Yapılan Satın Alımlar
Bandrol
KapüĢon
Mantar
ġarap ġiĢesi

Mikarı (Litre)
2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000
1000
Tutarı (TL)
1100
1000
13000
18000
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ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

Temmuz 2014
BaĢlangıç Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

SatıĢ
0
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

Mikarı (Litre)
2100
1800
2800
7000
2000
1000
1000
1000

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Syrah
Öküzgözü
Kalecik Karası
Narince
Savignon blanc
Rose ġarap

Ağustos 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar

BaĢlangıç Stok

SatıĢ

Kalan Stok

Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012

580
1541
1764
6000
7300
1350

0
0
0
0
0
0

580
1541
1764
6000
7300
1350

Vintura Kösetevek 2011

1900

0

1900

ġĠġELĠ SATILAMAZ (Etiketsiz Bandrolsüz)
Sauvignon blanc 2013
1350
Narince 2013
1300
Kalecik Karası
2900
Syrah
3300
Boğazkere Reserve
800
Rose
1400
Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Öküzgözü
Boğazkere

Mikarı (Litre)
2100
1800
7000
1000
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Eylül 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

BaĢlangıç Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

SatıĢ
0
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

ġĠġELĠ SATILAMAZ (Etiketsiz Bandrolsüz)
Sauvignon blanc 2013
1350
Narince 2013
1300
Kalecik Karası
2900
Syrah
3300
Boğazkere Reserve
800
Rose

1400

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Öküzgözü
Narince
Sauvinnon blanc

Kalecik Karası

Mikarı (Litre)
2100
1800
7000
1000
1000

6800
1000

Boğazkere

Ekim 2014
ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

BaĢlangıç Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350

SatıĢ
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350

1900

0

1900
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ġĠġELĠ SATILAMAZ (Etiketsiz Bandrolsüz)
Sauvignon blanc 2013
Narince 2013
Kalecik Karası
Syrah
Boğazkere Reserve

1350
1300
2900
3300
800

Rose

1400

Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Öküzgözü
Narince
Sauvinnon blanc
Rose
Kalecik Karası
Boğazkere

ġiĢelenmiĢ ġaraplar
Vintura Boğazkere & Kalecik Karası
Vintura Kalecik Karası 3K 2011
Vintura Kalecik Karası Denizli 2011
Vintura Kırmızı 2012
Vintura Beyaz 2012
Vintura Savignon blanc 2012
Vintura Kösetevek 2011

Mikarı (Litre)
2100
1800
7000
1000
1000
300
6800
3000

Kasım 2014
BaĢlangıç Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

SatıĢ
0
0
0
0
0
0
0

Kalan Stok
580
1541
1764
6000
7300
1350
1900

ġĠġELĠ SATILAMAZ (Etiketsiz Bandrolsüz)
Sauvignon blanc 2013
1350
Narince 2013
1300
Kalecik Karası
2900
Syrah
3300
Boğazkere Reserve
800
Rose
1400
Tankta Bulunan Dökme ġaraplar
Merlot
Cabernet savignon
Öküzgözü
Narince
Sauvinnon blanc
Rose
Kalecik Karası
Boğazkere

Mikarı (Litre)
2100
1800
7000
1000
1000
300
6800
3000
105

Öküzgözü
15%

Sauvignon
blanc
10%

Narince
12%

Boğazkere
17%

Kalecik karası
46%

Ziraat Fakültesi ġarap ĠĢletmesinde
2014
yılında
Ģaraba
iĢlenen
üzümlerin türlere göre dağılımı
yanda verilen grafikte görüldüğü
gibidir.
ĠĢlenen üzüm içinde en
yüksek paya Fakültenin Kalecik
Bağcılık AraĢtırma ve Uygulama
Ġstasyonunda yetiĢtirilen Kalecik
Karası çeĢidi üzüm sahiptir.
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9. Döner Sermaye Gelirleri ve Giderleri
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye ĠĢletmesinin gelirlerini, Ziraat Fakültesi Özel SatıĢ Yerlerinde Ziraat Fakültesi satıĢ yerleri
ve Ziraat Fakültesi satıĢ yerlerinde yapılan satıĢlardan elde edilen gelirler oluĢturmaktadır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖZEL SATIŞ YERLERİNİN AY AY SATIŞ DÖKÜMÜ
TARİH
2014

BERRİN
ÖZBEY MEHMET
POLAT
ORTAKLIĞI

ISIRGAN
YILDIZEVLER

AGROFOOD ÇAYYOLU
ANTIP A.Ş
ÇİĞDEM ŞARAPÇILIK
İBNİSİNA
TATLIKILIÇ AGAH ÖRS

OCAK

10.768,09

2.225,12

ŞUBAT

10.111,58

1.850,88

MART

8.998,68

2.074,70

NİSAN

7.627,77

MAYIS

8.727,88

700,81

HAZİRAN

199,58

TEMMUZ

541,73

621,77

2.482,51

BARIŞ
ÖZBEY

5.507,68

2.875,24 2.046,33

2.960,00

1.699,06

5.197,35

2.026,67 1.320,98

1.349,98

2.630,21 3.387,81

5.120,11

2.565,44 1.834,73

11.709,76

716,54

2.177,06

740,83

3.059,40

1.193,01

32.726,59

1.019,84

1.961,76

654,91

3.714,86

1.096,98

586,22

427,68

AĞUSTOS

427,68

EYLÜL

3.637,59

EKİM
KASIM

1.079,59

DİĞER
SALİHA AOÇ
KESİLEN
REKTÖRLÜK
TAŞELİ
PADAŞ
AVAN ADİ SEYİT ALİ FATURALAR
YEMEKHANESİ
BALIKÇILIK
ORTAKLIĞI ARAÇ
967,71

341,83

625,01

8.713,77

855,36

36.580,01

541,73

40.713,36

1.311,55

8.779,99

1.352,88

1.429,54

272,34

2.279,40

854,92

135.046,59

15.780,98

2.450,46

1.828,68

560,20

3.820,32

1.980,68

311.065,59

13.306,92

1.125,54

1.993,84

240,08

4.704,61

2.559,24

18.961,93

12.815,96

621,77 17.058,02 6.442,39

341,83 967,71 36.112,37

ARALIK
TOPLAM
GENEL
TOPLAM

78.959,49

2.521,71

15.152,18 5.827,05 608.607,57
785.428,05
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SATIŞ YERLERİNİN AY AY SATIŞ DÖKÜMÜ
TARİH
2014
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM

MERKEZ
SATIŞ
FAKÜLTE

MAKİNA
SATIŞ ARAC GÖKKUŞAĞI SATIŞ ARACI
SATIŞ
SU -2 (KOLEJ)
SATIŞ
(REKTÖRLÜK)
ÜRÜNLERİ

KİTAP
SATIŞ

MAKBUZLA MAKBUZLA
YATAN
YATAN
(ERDAL)
(ÇİFTELER)

TOPLAM

59.702,93

36.442,94

11.625,66

32.807,11

11.604,95

501,00

110.345,40

5.595,00

268.624,99

51.141,94

35.291,36

12.633,48

29.266,01

11.659,33

11.602,00

7.554,40

3.626,00

162.774,52

43.852,81

27.022,14

11.281,68

28.905,95

13.306,82

11.520,00

34.495,20

9.801,00

180.185,60

49.353,07

30.616,23

15.119,63

33.782,99

14.782,73

2.957,50

30.554,80

11.734,30

188.901,25

32.854,33

20.857,03

11.308,59

22.318,50

10.381,58

474,00

21.422,00

16.330,00

135.946,03

18.280,64

11.054,30

4.060,75

8.301,15

3.980,50

2.086,00

1.656,20

22.709,00

72.128,54

7.290,46

16.645,85

2.277,44

4.214,18

1.630,00

1.910,00

17.444,50

2.510,00

53.922,43

6.973,20

10.273,14

2.148,00

3.930,29

1.935,25

SATIŞ YOK

13.624,00

5.257,00

44.140,88

38.468,06

18.895,22

8.879,53

16.280,70

7.669,60

6.282,00

36.396,40

15.415,00

148.286,51

59.725,24

32.870,65

13.962,15

42.107,09

17.079,90

13.916,50

39.580,06

8.849,00

228.090,59

78.722,30

36.028,93

16.029,98

47.329,91

20.540,00

2.265,00

SATIŞ YOK

11.307,00

212.223,12

446.364,98

275.997,79

109.326,89

269.243,88

114.570,66

53.514,00

ARALIK
TOPLAM

313.072,96 113.133,30 1.695.224,46

108

BERRĠN ÖZBEY MEHMET POLAT
ORTAKLIĞI
10%

Ziraat Fakültesi Döner Sermaye
ĠĢletmesinin
gelirinin
%87‟si
Fakültenin diğer kesilen faturalar
kalemini oluĢturan tohumluk vb.
satıĢlarından ve Ziraat Fakültesi
Özel satıĢ yeri olan Berrin ÖZBEYMehmet
POLAT
ortaklığının
satıĢlarından elde edilmiĢtir.

DĠĞER KESĠLEN
FATURALAR
77%

MAKBUZLA YATAN
(ÇĠFTELER)
7%

Fakültenin kendi satıĢ yerlerinden
elde edilen gelir içerisinde en yüksek
paya Fakültedeki Merkez satıĢ yeri ve
Fakültede makbuz karĢılığı yapılan
satıĢlardan elde edilen gelir sahip
olmuĢtur.

MAKBUZLA YATAN
(FAKÜLTE)
19%

MERKEZ SATIġ
FAKÜLTE
26%

KĠTAP SATIġ
3%
MAKĠNA SATIġ
SU ÜRÜNLERĠ
16%

SATIġ ARACI
(REKTÖRLÜK)
7%

GÖKKUġAĞI SATIġ
16%

SATIġ
ARAC -2
(KOLEJ)
6%

Döner sermayenin 2014-Aralık ayı baĢına kadar toplam geliri;
Özel satıĢ yerleri ve diğer kesilen faturaların toplamı: 785428,05 TL
Ziraat Fakültesi SatıĢ Yerlerinin toplamı: 1695224,46 TL
Bankaya yatan fatura kesilmeyen miktar:140219,3 TL
Ģeklinde gerçekleĢmiĢ olup toplam 2620871.81 TL‟dir. Gelir toplamında yer alan bankaya
yattığı zaman fatura kesilmeyen gelir Fakültemiz öğretim üyelerinin danıĢmanlık ücretleri,
makale yayın bedelleri ve Fakültemizde yapılan analiz ücretleridir.

92 Döner Sermaye Giderleri
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TARĠH
2014

GĠDERLER

OCAK

82.471,64

ġUBAT

102.208,57

MART

156.116,69

NĠSAN

251.203,50

MAYIS

293.024,45

HAZĠRAN

263.475,77

TEMMUZ

224.611,74

AĞUSTOS

187.743,19

EYLÜL

356.768,24

EKĠM

391.065,98

KASIM

306.395,74

ARALIK

0,00

TOPLAM

2.615.085,51

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye
ĠĢletmesinin 2014 yılı boyunca aylara göre giderler dağılımı
yanda verilen tabloda görüldüğü Ģekilde gerçekleĢmiĢtir.
Tablodaki veriler için çizilen ve aĢağıda verilen grafikten
görülebileceği gibi en fazla gider Eylül ayında gözlenmiĢtir.

Fakültemiz Döner Sermayesinin 2014 yılı giderlerinin aylara
göre
dağılımı
aĢağıdaki
grafikte
görüldüğü
gibi
gerçekleĢmiĢtir.

450.000,00
400.000,00
350.000,00

GĠDER(TL)

300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00

AYLAR
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10. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi
Tarih
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Faaliyet

02.04.2014 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, Bitki Koruma
seksiyonu öncelikli ders yapılmıĢtır. (1 Asistan + 30 öğrenci)
07.04.2014 DüĢe Kalka Atölye ÇalıĢması (Ġlköğretim 2. Sınıf öğrencileriyle) (3
Öğretmen + 28+28+28 öğrenci)
09.04.2014 DüĢe Kalka Atölye ÇalıĢması (Ġlköğretim 2. Sınıf öğrencileriyle) (2
Öğretmen + 28+28 öğrenci)
11.04.2014 Naz Anaokulu Atölye ÇalıĢması (5 Öğretmen + 50 öğrenci)
11.04.2014 Güzeltepe Çağlar Ġlköğretim Okulu müze eğitim çalıĢması (2 Öğretmen +
50 öğrenci)
14.04.2014 Batıkent Refika Aksoy Ġlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencileri ile müze eğitim
çalıĢması (5 Öğretmen + 35 öğrenci) Ayrıca Bitki Koruma Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Cem ÖZKAN böcekleri tanıtan bir sunum yapmıĢtır.
16.04.2014 DüĢe Kalka Atölye ÇalıĢması (Ġlköğretim 2. Sınıf öğrencileriyle) (4
Öğretmen + 50 öğrenci)
16.04.2014 Etimesgut ĠMKB Ortaokul 3. Sınıf öğrencileri müze eğitim çalıĢması (4
Öğretmen + 80 öğrenci)
18.04.2014 BaĢarı Anaokulu müze eğitim çalıĢması (5 Öğretmen + 18 öğrenci)
21.04.2014 4 Yabancı ziyaretçi, 8 ziyaretçi
25.04.2014 Demetevler Sağlaner Ġlköğretim Okulu müze eğitim çalıĢması (23
Öğretmen ve Veli + 100 öğrenci)
25.04.2014 BaĢkent MYO Eser Koruma 1. Sınıf öğrencileri Asistanları gözetiminde
ders yapıldı (1 Asistan + 10 öğrenci)
02.05.2014 Ġranlı 4 ziyaretçi, Arı Koleji öğrencileri 60+2
05.05.2014 Arı Koleji öğrencileri 180+6, Doğa Koleji 80+10+12
07.05.2014 Arı Koleji öğrencileri 100+4
09.05.2014 Arı Koleji öğrencileri 125+6, Doğa Koleji 35+5, Demetevler Ġlk Ö.O.
100+12
12.05.2014 Sincan Ġ.Ö. Okulu 60+17, Medikit Anaokulu 17+2
14.05.2014 Emin Sağlam Ġ.Ö. Okulu 60+13, Emin Sağlam Ġ.Ö. Okulu 61+11,
16.05.2014 Emin Sağlam Ġ.Ö. Okulu 70+18,
20.05.2014 Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri 13+1
28.05.2014 Veteriner Fakültesinden 2 Profesör, 12 ziyaretçi
30.05.2014 6 kiĢi tarafından ziyaret edilmiĢtir.
Toplam
1106 kiĢi tarafından ziyaret edilmiĢtir.

Bilimsel Etkinlikler
Çiftçi C.Y. 2014. Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat, Tabii Ġlimler, Ziraat Sanatları Ve Tekniği Ġle
Orman Fakülteleri‟nin KuruluĢunda Görev Yapan Alman Bilim Ġnsanları. 2014 Türk Alman
Bilim Yılı AçılıĢ Toplantısı.06.03.2014.
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Çiftçi C.Y. 2014. Yüksek Ziraat Enstitüsü‟nde Alman Bilim Adamlarının Yaptıkları Bilimsel
ÇalıĢmalar ve Yayınlar. 2014 Türk Alman Bilim Yılı Kitap Etkinliği Toplantısı.16.04.2014.
Çiftçi C.Y ve S. Sarıaslan 2014. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi” I. Üniversite
Müzeleri Platformu 30.05.2014 Ġstanbul

11. Muhlis Erkmen Kütüphanesi
 Kütüphanede yapılan tadilattan sonra okuma salonuna alınan raflara kitap ve dergiler
yerleĢtirildi Atatürk ile ilgili kitaplardan Atatürk köĢesi oluĢturuldu.
 Tez, satın alınan ve bağıĢ olarak gelen kitaplara konu baĢlığı ve sınıflama numarası verilip
kataloga kayıt edilerek manyetik Ģerit, etiket ve sırt etiketi yapıĢtırılarak depoya kaldırıldı.
 Daha önce DP olarak kayıt edilmiĢ olan kitaplar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
BaĢkanlığı‟nın yeni düzenleme yapması nedeniyle tekrar depodan çıkarılıp katalog
kayıtlarında gerekli düzenleme (sınıflama numarası, konu baĢlığı) yapılarak, manyetik
Ģerit, etiket ve sırt etiketi yapıĢtırılarak tekrar depoya kaldırılmıĢtır.
 Ziraat Fakültesi ile ilgisi olmayan kitaplar konularına göre tasnif edilerek bilgisayara kayıt
edilip bağıĢ verilmek üzere kutulara yerleĢtirildi.
 Kütüphanemize gelen okuyucuların istek doğrultusunda katalogdan tarama yapılarak
istedikleri kitaplar depodan çıkartılarak ya fotokopiye ya da katalog üzerinde ödünç
verilmekte.
 Okuyucular tarafından ödünç alınan kitaplar katalog üzerinden iade alınmakta.
 Okuyucuya çıkarılan, iade edilen kitap ve tezler haftanın belirli günlerinde depoya
yerleĢtirilmektedir.
 Mezun durumunda olan Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine üzerinde kitap
olmadığına dair belgeyi katalogdan kontrol ederek verip üyeliklerini siliniyor.
 Kütüphanemizde haftalık olarak rutin iĢlere devam edilmiĢtir.
 Fakültemiz Kütüphanesinde, temel iĢlemler olan kitaplara sınıflama numarası ve konu
baĢlığı verilmesine devam edilmiĢtir.
 Buna bağlı olarak kitapların kataloglaması yapılarak, Milas Otomasyon sistemine bilgileri
aktarılmaktadır.
 Teknik iĢlemleri biten kitaplar sırt etiketleriyle birlikte depoya (kapalı raf sistemi)
kaldırılmaktadır.
 Personel ve öğrencilerin kütüphane kaynaklarından yararlanmasını kapsayan okuyucu
hizmetleri (danıĢma hizmeti, kitap ödünç ve iade) sürmektedir.
 Ayrıca Resmi yazılar, dergiler, bağıĢ kaynaklar sürekli takip edilmekte ve gerekli iĢlemler
yapılmaktadır.
 Mezun öğrencilerin iliĢik kesme belgeleri düzenlenmektedir.

112

12. Teknik ĠĢler Biriminin 2014 Yılı Faaliyetleri
 02.01.2014 tarihinde Tarla Bitkileri Bölümü üst katında oda gaz betonla örülerek ikiye
bölündü. Odalara alçı çekildi ve boyandı. Odalardan birine lavabo montajı yapıldı.
15.01.2014 tarihinde iĢ tamamlanarak odalar Bölüm BaĢkanlığına teslim edildi.
 Toprak A Blok laboratuvarı analiz cihazı prizleri tamir edildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü üst katında odaya kapı kasası yapıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümüne 8 adet çerçeve (50x70) yapıldı.
 Süt Teknolojisi kütüphanesine (455x240 6 blok) (240x234 3 blok)) (185x240 3 blok)
(240x160 2 blok) kitaplık yapıldı.
 Müdürlüğümüz marangoz atölyesine malzeme dolabı (210x152 2 blok) (200x140 2 blok)
(120x80 2 blok) yapıldı.
 Toprak Bölümü A Blok giriĢ katında bulunan ve Dr. Esra Güneri‟nin kullanması için
hazırlanan oda boyandı.
 Süt ĠĢletmesine hijyen havuzu yapıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümü ġevket RaĢit Hatipoğlu salonuna ilave radyatör montajı yapıldı.
 Tarla Seralarına dıĢtan geçici olarak döĢenen 33 m‟lik boru sökülerek 3/4" 1 adet çıkma
vana takıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü üst katta kapı açılan yerde bulunan iki su borusu sökülerek kör tapa
vuruldu.
 Murat Çetin‟in kullandığı lojmanın tıkanan logarı kepçe ile kazım yapılarak bulundu ve
tazyikli su ile açıldı.
 Mutlu Öztan‟ın kullandığı lojmanın donan su hattına 20 m 25‟lik kangal boru ile bağlantı
yapılarak su verildi.
 Nahit Acer‟in kullandığı lojmanda patlayan makina musluğu sökülerek kör tapa vuruldu.
 Tiyatro Binası klozetinin iç takımı değiĢtirildi.
 Toprak A Blok Biyoloji Laboratuvarındaki saf su cihazına gelen su hattı Kontrol edildi.
 Yapılan mescit binasının temiz su atık su hatlarının yerleri kepçe ile kazıldı.
 Mutlu Öztan‟ın kullandığı lojmanın topraktan donan su hattı açıldı. Hat açıldıktan sonra
dıĢtan bağlanan 33 m boru hattı iptal edildi.
 08.01.2014 tarihinde Muhlis Erkmen Kütüphanesi alt ve üst okuma salonlarında bulunan
masa ve sandalyeler marangoz atölyesine taĢınarak tamir edildi. Verniklendi. 23.01.2014
tarihinde teslim edildi.
 02.01.2014 tarihinde 5 kamyon, 09.01.2014 tarihinde 4 kamyon, 21.02.2014 tarihinde 5
kamyon, 08.02.2014 tarihinde 10 kamyon olmak üzere Fakültenin bölüm, birim ve
yerleĢkelerinden çıkan ot, ağaç dalları, yaprak, moloz ve inĢaat artığı çöp toplama
alanından toplam 24 kamyon çöp Keçiören Belediyesi tarafından alınarak çöp alanı
temizlendi.
 Meyve Suyu Fabrikasının yer seramiklerine komple derz çekildi. Kırılan seramikler
değiĢtirildi. Fabrika içinde kırılan kalebodurlar söküldü yerlerine 20 m 2 kalebodur döĢendi.
 Meyve Suyu Fabrikasında soğuk hava deposunun 100 m 2 olan zeminine kalebodur ve 20
m2 olan duvarlarına fayans döĢendi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü Binasının 2 adet WC ve duĢ yeri kırıldı. Toplam 116 m2 olmak
üzere duvarlara, WC zeminine fayans ve kalebodur döĢendi. Elektrik tesisatı ve atık su
giderleri ile musluk ve bataryalar yenilendi. Aydınlatmalar yenilendi. 2 adet mermerit
lavabo tezgahı monte edildi. 4 adet kapı alüminyum kapı ile değiĢtirildi. 13.01.2014
tarihinde baĢlanan tadilat 07.02.2014 tarihinde tamamlandı.
113

 03.02.2014 tarihinde Teknik ĠĢler Müdürlüğü oda, koridor ve WC‟lerinin boyanma iĢine
baĢlandı. Boya iĢlerine devam ediliyor.
 29.01.2014 tarihinde Fakülte Ambarı yanında bulunan eski balıkçılık ünitesi tadilata alındı.
Ünitenin elektrik, su tesisatı ile ahĢap doğramaları söküldü. TaĢınır iĢlem deposu olarak
kullanılacak üniteye hurda malzemeler taĢındı.
 10.02.2014 tarihinde Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarı zeminine tasfiye betonu
atıldı. 60x60 granit seramik döĢendi. Laboratuvarın iç mekân zeminine 300 m2 granit
malzeme döĢendi. 24.04.2014 tarihinde tamamlandı. Bina giriĢine ve çevresine
17.03.2014 tarihinde porselen seramik döĢendi. Laboratuvar dıĢına 120 m 2 porselen
seramik döĢendi. 28.03.2014 tarihinde dıĢ zemine seramik döĢeme iĢi tamamlandı.
 26.02.2014 tarihinde Süt Fabrikasının dıĢ kısmına 3x6 = 18 m 2 soğuk tankının konulacağı
yere beton atıldı. 4 m2 çakıllı kum ve 11 torba çimento kullanıldı.
 Hüseyin BarıĢ‟ın kullanacağı lojmanın temiz su ve atık su giderlerinin değiĢimi için kırım
yapıldı. Yeni temiz su ve atık su hattı döĢendi. Lojmana 35 m 2 fayans ve kalebodur
döĢendi.
 Garaj Amirliği önünde tıkalı ana lagar tazyikli su ile açıldı.
 Peyzaj Mimarlığı WC‟lerine havluluk takıldı.
 Dekanlık alt katında tıkanan WC açıldı.
 Bitki Koruma Bölümü üst kat WC‟sinde su kaçıran pisuar musluğu tamir edildi.
 Sosyal Tesisler yemekhanesinin bulaĢık odası bataryası değiĢtirildi.
 Hüseyin BarıĢ‟ın kullandığı lojmana üst (294x90x18) ve alt (294x88x50) mutfak dolabı
yapıldı.
 Bahçe Bitki Çocuk Üniversitesine ayakkabılık (145x185 2 blok) (160x96 1 blok) 270
askılık (270x18 2 adet) (110x18 4 adet) yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği Binasında kırılan masanın ön tablası tamir edildi. Masanın metal
ayakları değiĢtirildi.
 Toprak Bölümünde 3 adet kapı kilidi değiĢtirildi.
 Toprak B Blokta iki asistan odasının kapı kolu ve kapı kilitleri değiĢtirildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümünde 3 adet temizlik dolabının kilitleri değiĢtirildi.
 Dekanlık konferans salonunda koltukların yerleri değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliğine çatı tavan kapağı açıldı.
 Müdürlüğümüz marangoz atölyesi WC lavabosuna sıcak su hattı çekildi.
 Tarım Makineleri Bölümü orta kat tıkanan WC‟si açıldı.
 Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri WC‟sinde pisuar bas musluğu tamir edildi.
 Tarım Makineleri Bölümü serasında patlayan vana değiĢtirildi.
 Tarım Makineleri Bölümü atölyesinde deneme sulama sistemine 1 adet 1-1/2" dirsek ve 11/2"-1" redüksiyon takıldı.
 Süt Teknolojisi laboratuvarı çeker ocağına baca borusu takıldı.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarına kalorifer borusu bağlandı ve peteklerin
havaları alındı.
 Dekanlık Kampusunda Elektromet elemanları ile arızalanan ana çim saati değiĢtirildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü tıkanan alt kat bayan WC‟si açıldı.
 Öğrenci yemekhanesinin dıĢarıdan tıkanan rögarlarının içindeki su vidanjörle çekildi.
Rögarın içine çökerek tıkanmaya sebep olan duvar taĢları ve tortu temizlendi.
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 Bahçe Bitkileri Bölümü kütüphanesine projeksiyon cihazı montajı yapıldı. 15 m RGB
kablo, 15 m 3x1.5 TTL kablo, 1 adet projeksiyon taĢıma aparatı, 2 boy kablo kanalı, 1 adet
topraklı fiĢ ve 1 adet 3‟lü priz kullanıldı.
 Zootekni Bölümü 11 üst dershanelerinin projeksiyon cihazı yerine monte edildi. 15 m RGB
kablo kullanıldı. 11 alt dershanesinin projeksiyon cihazı servis tarafından temir edildikten
sonra yerine monte edildi.
 Öğrenci yemekhanesinin tıkalı 4 adet rögarı tazyikli su ile açıldı.
 Keçi ahırında patlayan su borusu tamir edildi. 1 adet 3/4" nipel kullanıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümünde tıkalı WC açıldı.
 Bahçe Bitkileri Seraları ve tarlalarındaki sulama hatlarının arızları tamir edildi.
 Duran Bacı‟nın kullandığı lojmanın su patlağı tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü laboratuvarında tezgâh altındaki borular kesilerek körlendi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tıkanan bayan WC‟si açıldı.
 Fermantasyon çay ocağındaki lavabo ara musluğu değiĢtirildi. 1 adet ara musluk
kullanıldı.
 Sosyal Tesisler WC‟sindeki klozetin taharet çubuğu değiĢtirildi.
 Dekanlık Kampusunda su kaçağı arandı. Sağlık Bilimleri Binası giriĢ kat çay ocağında
hatalı bağlantı yeri tespit edilerek firmaya bildirildi. Arıza Ģirket elemanlarınca giderildi.
 Tarla Bittikleri Bölümü tıkalı lavabosu açıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama tıkalı alt kat bayan WC‟si açıldı.
 Bölüm, birim ve lojmanların su ve elektrik saatleri Müdürlüğümüz elemanları tarafından
düzenli olarak okunmaktadır.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN Laboratuvarının patlayan su hattı tamir edildi.
 Keçi ahırı su tesisatı tamir edildi.
 Süt ĠĢletmesine 2 adet yer süzgeci monte edildi. Süzgeçlere bodrum kattan sifon yapıldı.
Ayrıca iĢletmenin atık su gideri kırılarak boru değiĢimi yapıldı.
 Dekanlık Binası yağmur olukları tamir edildi.
 Temel Bilimler WC‟lerine 2 adet sabunluk takıldı.
 Tarım Ekonomisi, Yemler ve Hayvan Besleme Binası ile Zootekni Ana Binanın fotoselli
lavabo bataryaları tamir edildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümü yağmur oluğu tamir edildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü alt kat tıkanan WC‟si açıldı.
 Toprak A Blokta yeni yapılan dershanenin peteklerinin montajı yapıldı.
 Temel Bilimler Binası kantininin su saati değiĢtirildi.
 Tarbiyotek Binası WC‟sinde arızalı klozet tamir edildi.
 Yeni Amfi Binasında yağmur oluklarının bir kısmı değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği alt kat erkek WC‟sinin patlayan kalorifer borusu tamir edildi.
 Mescit Binasının dıĢarıdan bağlanan temiz su ve atık su giderlerinin üzeri kapatıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU‟nun boĢalttığı oda boyandı.
 Dekanlık Binası kütüphane içerisine vestiyer koridora camekân bölme yapıldı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü Binası 5 odası, koridor ve WC‟si boyandı.
 Tarım Ekonomisi Bölümünde 1 adet, Bitki Bölümünde 6 adet jaluzi montajı yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümüne 300 adet kazık yapıldı.
 Dekanlık Binası kütüphanenin Atatürk Resmi tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü aĢağı bağ tel örgüleri tamir edildi.
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 12.03.2014 tarihinde Muhlis Erkmen Kütüphanesi alt ve üst okuma salonlarının eski
aydınlatma lambaları söküldü. Satın alınan (2x36) 80 adet aydınlatma armatörü, 12 adet
anahtar, 1 adet priz ve 2 top 1.5‟luk kablo ile kütüphanesinin tesisat elemanlarının
değiĢtirilmesi iĢi 19.03.2014 tarihinde tamamlandı.
 24-25 Mart 2014 tarihlerinde Tarla Bitkileri Bölüm Binasında eksik florasanlar tamamlandı.
 Toprak A Blok Binasında bulunan eski öğrenci kantini dersliğe dönüĢtürüldü. Eski
aydınlatma lambaları söküldü. 03.03.2014 tarihinde (2x36) 12 adet yeni lambanın montajı
yapıldı. Yeni priz yerleri açıldı. Mevcut prizler değiĢtirildi.
 05.03.2014 tarihinde Dekanlık Kampusu çevre aydınlatmasının kontrolü yapıldı.
Yanmayan lambalar değiĢtirildi.
 26.03.2014 tarihinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Binasında arızalı priz ve lambalar
değiĢtirildi.
 Genetik ve Ev Ekonomisi Binalarının arka duvarlarına gece aydınlatma yapılabilmesi için
2 adet projektör lamba ve armatör montajı yapıldı.
 07.03.2014 Fen Bilimlerinin Bulunduğu Binanın ikinci katında panoda sigorta yandı.
Yanan sigortalar değiĢtirildi. Çay ocağına priz takıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesine (580x200) vestiyer ve koridora (342x201+4) camekan
bölme yapıldı.
 Fakültemiz hizmet lojmanlarının elektrik ve su tüketimleri aylık olarak, hizmet binalarının
elektrik ve su tüketimleri ise haftalık olarak Müdürlüğümüz elemanları tarafından
okunmaktadır.
 2013 yılı aralık ayında Fakültemiz telefon santrali yenilendi. Yenilenen Karel Marka
santralin enerji kesintilerinden zarar görmemesi için yeni santral cihazına jenaratör
konuldu.
 Fakültemiz spor salonu demir giriĢ kapısı tamir edildi.
 Marangozhane atölyesi yanında bulunan Fakültemiz koruma telleri tamir edildi.
 Toprak A Blok giriĢ kapısının menteĢeleri tamir edildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü teknisyen odası boyandı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi koridorlarında sökülen aydınlatma lambalarının yerlerine alçı
çekildi. Alçı çekilen yerler boyandı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü sekreteryası boyandı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesine (200x585) lambiri ve vestiyer yapıldı. Vestiyere 28 adet
askılık takıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi koridoruna (205x345) camekan bölme ve çarpma kapı
yapıldı.
 Anaokulu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3x3 çıta kullanılarak 75x75x50 ölçülerinde küp
yapıldı.
 Anaokulu dolap kapakları tamir edildi.
 Anaokuluna bir adet ilan panosu ve altı adet resim çerçevesi takıldı. Kırık olan 6 sandalye
ve 2 adet komedin tamir edildi.
 Fen Bilimleri Enstitüsüne saksı diplerinde kullanılmak üzere 70 adet 1.5x1.5 çıtadan 80
cm boyunda çıta kesildi.
 Park-Bahçe ĠĢleri traktör kasasına 30 cm‟lik kalastan ilave yapıldı.
 Fakültemiz çalıĢanlarına dağıtılmak üzere yapılan dolap, masa, komedin ve etajerlerin
yapımına devam ediliyor.
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 Bitki Koruma Bölümü AraĢ. Gör. Yağmur Türkmen‟in odasına doğalgaz borusu montajı
için 3 adet delik açıldı. Ayrıca borunun geçtiği dolap delindi.
 Ġhale kapsamında tadilat gören Fakültemiz Bölüm Binalarından çıkan ve Müdürlüğümüze
taĢınan 10x10 ve 5x10 tahta Teknik ĠĢler Müdürlüğü Deposu yanında istiflendi. Açık alana
istiflenen ahĢap doğramaların yağıĢlardan zarar görmemesi için üzerine çatı yapıldı.
 Ġstiflenen malzeme altından çıkan molozlar temizlendi. Çıkan molozlar hafriyat alanına
taĢındı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi, Dekanlık Binası internet odası ve koridorların eski florasan
armatörleri söküldü. Sökülen armatörlerin yerlerine 50 adet 2x36 florasan armatör monte
edildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü sekreterliğinin kabloları kablo kanalı içine alındı.
 Bitki Koruma Bölümü laboratuvarının prizlerine topraklama yapıldı.
 Bölüm, birim ve lojmanların su saatleri okundu.
 Süt ĠĢletmesi kuru hava borusu kesilerek filtre takıldı. 2 adet 3/4"-1/2" ye redüksiyon, 2
adet 1/2" küresel vana, 2 adet 1/2" dirsek rekor kullanıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü yağmur oluğu tamir edildi. 2 m PVC boru, 2 adet dirsek
kullanıldı.
 Toprak Bölümü serasındaki lavaboya TE atılarak musluk bağlantısı yapıldı. 1 adet 3/4"
TE, 1 adet çıkma musluk kullanıldı.
 Anaokulu mutfak bataryasının musluk baĢlığı değiĢtirildi. 1 adet musluk baĢlığı kullanıldı.
 Sunay Yalçın‟ın kullandığı lojmanın su saati değiĢtirildi. Lojmandaki musluklar tamir edildi.
Klozet iç takımı ve flex hortumu değiĢtirildi. 1 adet klozet iç takımı, 2 adet flex hortum, 1
adet süzme saat kullanıldı.
 Dekanlık kampusunda bulunan mescit binasının tıkanan atık su gideri tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı serasında arızalanan musluk baĢlığı değiĢtirildi. 1 adet musluk baĢlığı
kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü çim alanının otomatik sulama borularındaki arıza tamir edildi. 1
adet 3/4" nipel, 1 adet 3/4" vana kullanıldı.
 Tarım Makineleri Bölümü tıkanan WC‟si tamir edildi.
 Sosyal Tesisler, Bahçe Bitkileri ve Toprak Bölümüne ait su pompaları tamir edildi. Su
pompaları devreye sokuldu.
 Kampusumuz çöpleri hafta içi mesai saatleri içinde her gün 9.00 ile 15.00 saatlerinde
Müdürlüğümüz çöp traktörleri tarafından toplanarak çöp binası içine boĢaltılmaktadır.
BoĢaltılan çöpler Keçiören Belediyesi çöp araçları tarafından her gün 12.00 ile 13.00
arasında binadan alınmaktadır.
 Bölüm ve birimlerden çıkan dolap, masa, sandalye ve hafriyat Müdürlüğümüz traktörleri ile
alınmaktadır. Çıkan hafriyat açık çöp alanına boĢaltılmaktadır.
 31.03.2014 tarihinde hafriyat alanında toplanan dal, ağaç, moloz vb. 4 kamyon atık
Keçiören Belediyesi tarafından alındı.
 Bölüm ve birimlerde çıkan arıza ve yapılan tadilatlar için personel taĢıma iĢi hafta içi 8.30
ile 17.30 saatleri arasında Müdürlüğümüzdeki resmi araç ile görevli personelimiz
tarafından yapılmaktadır.
 Bölüm, birim ve lojman binalarının kaloriferleri hafta içi 07.00 ile 11.30 saatleri arasında
tek kazan ile düĢük derecede ısıtma yapmaktadır.
 Tarım Makineleri Bölümü arızalı 5 telefonun tamiri (kablo çekilerek) yapıldı.
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 Bitki Koruma Bölümü değiĢen kroneleri sebebiyle tüm bölüm telefonları kesilerek
bağlantıları yeniden yapıldı.
 Bitki Koruma Bölümünde arızalı telefon hattının (1136) tamiri yapıldı.
 Fen Bilimlerinde arızalı olan telefon hattı tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü telefon arızası (1517) tamir edildi.
 Bitki Koruma ve Su Ürünleri Mühendisliğine konsol telefon bağlantısı yapıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümüne 3 adet cam takıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü seralarına 26 adet cam takıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Saime Ünver‟in odasına 1 adet cam takıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi Atatürk Resmi çerçevesine cam takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Prof. Dr. Nilgün Karadeniz‟in pimapen penceresi tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Prof. Dr. Ġlkden Tazebay‟ın pimapen penceresi tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü AraĢ. Özlem Hergül‟ün pimapen penceresi tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü AraĢ. Volkan Müftüoğlu‟nun pimapen penceresi tamir edildi.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi koridoruna yapılan bölmeye 4 adet cam takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı fidanlık serasının sera camlarının tamir edilmesi baĢlanıldı. Tamirat
devam ediyor.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü üat kat salonunun pimapen pencereleri tamir edildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü Bölüm BaĢkan Yardımcısı Prof. Dr. Saime Ünver‟in odasına (75x35)
1 adet cam takıldı.
 Ahır lojmanlarının tıkanan ve göçük oluĢturan atık su kanalı yeri kepçe ile kazılarak 10 m
boru değiĢimi yapıldı. 10 m eski 100‟lük PVC boru kullanıldı. 07 Nisan
 Bahçe Bitkileri Bölümü ana su saatine gelen su borusunun patlayan kısmı tamir edildi. 07
Nisan
 Bölüm, birim ve lojmanların su saatleri okundu. 07 Nisan
 Dekanlık Kazan Dairesi ve Toprak Kazan Dairesinde bulunan hidroforların arızaları teknik
servisle beraber giderildi. 08 Nisan
 Süt Teknolojisi Bölümü WC‟lerindeki arızalanan 6 adet fotoselli lavabo bataryasının
arızaları giderildi. 08 Nisan
 KOSGEB Binası sulama borusunun don nedeniyle patlayan kısmı tamir edildi. 2 m 20‟lik
boru, 2 adet 20‟lik diĢi adaptör, 1 adet 20‟lik TE ve 1 adet 20‟lik manĢon kullanıldı. 09
Nisan
 Bitki Koruma Bölümü WC‟sinde pisuar taharet çubuğu değiĢtirildi. 09 Nisan
 Yeni yapılan mescit binası WC‟lerine 4 adet sabunluk takıldı. 09 Nisan
 Toprak Bölümü yeni yapılan dershanesinde su damlatan kalorifer peteği borusu tamir
edildi. 09 Nisan
 Nilüfer Havuzunu dolduran borudaki arızalı 1 m‟lik kısım değiĢtirildi. 1 m 90‟lık boru, 1 adet
90‟lık puĢvit kullanıldı. 10 Nisan
 Tarım Makineleri Bölümü erkek WC‟si lavabosunun patlayan flex hortumu değiĢtirildi. 1
adet 50 cm‟lik flex hortum kullanıldı. 10 Nisan
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN Laboratuvarı önünde bulunan 6 m 3 çakıllı kum Teknik ĠĢler
Müdürlüğüne taĢındı. 07 Nisan
 Meyve Suyu ĠĢletmesine yeni yapılan elektronik kapı altına beton atıldı. 08 Nisan
 Büyük Onarım iĢi sırasında kullanılan ve Çiftlik Müdürlüğü Binası arkasında kalan kumlar
toplanarak Teknik ĠĢler Müdürlüğüne getirildi. 08 Nisan Ayrıca çalıĢmalar sırasında çıkan
bir römork stabilize malzeme Teknik ĠĢler Müdürlüğüne taĢındı.
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 Gıda Mühendisliği yolunda kaldırımından sökülen andezit taĢlarının yerine yeni andezit
taĢları monte edildi. 08 Nisan
 Yapılan doğalgaz kazım çalıĢmaları sırasında yağmur suyu rögarlarına dolan toprak ve
moloz temizlendi. Rögar kullanılır hale getirildi.
 Tiyatro Binasına giden yolun kırılan kenar bordür taĢları sökülerek yenilendi.
 Dekanlık Kampusu çevre duvarı kaldırım taĢları BüyükĢehir Belediyesi tarafından
yenilendi. Belediye tarafından yapılan çalıĢmalar sırasında zarar gören çevre duvarı
andezit taĢlarının yenilenmesi BüyükĢehir Belediyesi BeltaĢ tarafından yapılacaktır.
Yenilenme iĢine devam edilmektedir.
 Çöp traktörü 08.30-12.00 ve 13.30-17.30 saatleri arasında günde iki sefer bina, birim ve
yemekhanelerden çıkan çöpleri toplamakta çöp binasına dökmektedir. Keçiören
Belediyesi temizlik araçları çöpü her gün çöp binasından saat 12.00 de alıp çöp alanlarına
taĢımaktadır.
 Bir baĢka traktör bölüm ve birimlere malzeme taĢımakta ve buralardan çıkan hafriyat, dal,
gazel gibi atıkları çöp alanına taĢımaktadır.
 Dekanlık Binası giriĢ-çıkıĢ merdivenlerine paslanmaz çelik malzemeden 8 m korkuluk
yapıldı. 09 Nisan
 Toprak A Blok Binasına yapılan yeni derslikte 275x65 boyutlarında pencere açılması için
kırım çalıĢmalarına baĢlanıldı. 09Nisan
 Bahçe Bitkileri ile Toprak B Blok binası arasındaki yolda sökülerek ve kırılarak zarar gören
bordür taĢları yenilendi. 08 Nisan
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi kapıları ve koridorları boyandı. Duvarlarda boya öncesi
gereken tamirat iĢleri yapıldı.
 Öğrenci ĠĢleri Bina giriĢinde bulunan 2 adet çarpma kapı ve WC‟lerin pencere doğramaları
boyandı.
 Dekanlık Öğrenci ĠĢleri koridoruna erik suntalam malzemeden 150x250 boyutlarında
kenarları profilli bir adet ilan panosu yapılarak yerine monte edildi.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi alt katında bulunan odanın çarpma kapısı tamir edildi. Kapı
ve kasası zımparalandı ve cilası yenilendi.
 Zootekni Bölümü Prof. Dr. Zehra SARIÇĠÇEK‟in denemesine 95x77x70 boyutlarında tahta
kasa yapıldı. (Kuzu tartmada kullanılmak üzere)
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile yapılan 3. Parti 25 takım büro malzemesinin 11
takımı kütüphaneye gönderildi. Muhlis Erkmen Kütüphanesi içine 1 takım, alt kat
bürolarında kullanılmak üzere 5 takım, üst kat bürolarında kullanılmak üzere 5 takım ofis
malzemesi kütüphaneye teslim edildi. (Takım = Masa, etajer, komedin, sehpa)
 Dekanlık Binası internet odası bilgisayar masalarının kurulumu yapıldı.
 Park-Bahçe ĠĢleri Birimi deposunda trifaze priz değiĢtirildi.
 Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri ve Garaj Amirliği Binalarının çevre aydınlatma projektörleri
tamir edildi.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi ve Öğrenci internet odasında bulunan prizlerin arızalı olan 25
tanesi değiĢtirildi. Kütüphane ve internet odasına 10 adet üçlü grup priz tesisatı çekilerek
prizlerin montajı yapıldı.
 Garaj Amirliği Binasında arızalı olan florasanlar tamir edildi.
 Nilüfer havuzunun çalıĢmayan motoru tamir edildi.
 Park-Bahçe ĠĢleri Birimi traktörünün römorku ve römork kapaklarının tamiri yapıldı.
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 Toprak Bölümü Serası 2 adet demir kapısının kapı kolları, menteĢeleri ve kilitleri
değiĢtirildi.
 Marangozhane Birimi tarafında Fakültemiz Kampusu koruma tellerinin tamiri yapıldı.
 Garaj Binası üstündeki bir lojmana telefon bağlantısı yapılabilmesi için 20 m 4‟lü kablo
çekildi. Lojmanın telefon bağlantısı yapıldı. Lojman üstündeki diğer lojmanın arızalı olan
telefonu çalıĢtırıldı. 07 Nisan
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü bürosuna 5 m 2‟lik kablo ilavesi yapıldı. 08 Nisan
 Bahçe Bitkileri Bölümüne çekilecek olan kablonun güzergâhında kablo döĢemek üzere
kırım yapıldı. 08 Nisan
 Süt ĠĢletmesi telefon arızaları giderildi. 10 Nisan
 Dekanlık ürün satıĢ yerine 50 m telefon kablosu çekildi. 10 Nisan
 Arızalı olan santral jeneratörünün bakımı teknik servis tarafından yapıldı. Arızalı
Ģamandıra söküldü. ÇalıĢmaya baĢlayan jeneratörün Ģamandırası servis tarafından 14
Nisan Pazartesi takılacak. 11 Nisan
 Dekanlık Binası veteriner tarafı alt giriĢinde bulunan çarpma kapının camları söküldü.
Ölçüleri alınan kapıya 4 adet yeni cam kesildi. Kapıya monte edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölüm serasına 4 adet sera camı 1 adet masa camı takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Fidanlık Serasının 200 adet camı söküldü. Temizlenen camlar yerlerine
takılarak camlara silikon çekildi.
 Bölüm, birim ve lojman binalarının kaloriferleri hafta içi mesai saatlerinde her gün 2 saat
Müdürlüğümüz kalorifer ünitesi elemanları tarafından yakılmaktadır.
 Toprak A Blok Binası yeni yapılan dershaneye pencere açıldı ve sıvası yapıldı. 15Nisan‟da tamamlandı. Dersliğin dıĢ cephesi ve tavanları silikonlu dıĢ cephe boyası ile
boyandı. 4 tnk boya kullanıldı.15-18 Nisan
 Dekanlık kampüsü koruma duvarının sökülen andezit taĢları yenilendi. 14-Nisan‟da
tamamlandı.
 Sosyal Tesisler toplantı salonu ve öğretim elemanları yemekhanesinin duvarlarında kirli
olan kısımlar boyandı. 14-Nisan
 Spor Salonu yanındaki kum saha çevresine yeni yapılan tel örgü dibine beton atılması için
ön ve arka tarafından 180 m tahta kalıp yapılmasına baĢlanıldı. Kalıp döĢenmesi iĢine
devam ediliyor.
 Fatih Köprüsü altına yapılan elektronik kapının giriĢ ve çıkıĢlarına 2 adet asfalt kasis
yapıldı. 15-Nisan
 Kampüs içerisinde 2013 yılında yapılan asfaltlarda oluĢan çökme ve kırıkların tamiri için
16 Nisan tarihinde asfalt çalıĢmalarına baĢlanıldı. Mescit Binası önü ve yan tarafı,
Bıldırcınlık Binası arkası, Kümesin arkasında 60 m‟lik yol, Gıda Mühendisliği Binası ve
havuzun önü, Tiyatro Binası önü, Su Ürünleri park yerine ve bina arka kısmına, Tarla
Bitkileri koğuĢ ve lojmanlarının önüne asfalt atıldı. Arıcılık Binası ve Tarla Bitkileri koğuĢ
ve lojmanlarının önüne atılan ve çökme yapan yerler asfaltlandı. Gıda Güvenlikten Su
Ürünleri Binasına kadar çöken asfaltlar yenilendi.
 Dekanlık Kazan Dairesi hidroforunun boĢaltım tapası değiĢtirildi. 1 adet 2 1/2" küresel
vana, 1 adet 2 1/2"-2" redüksiyon, 1 adet 2" kör tapa kullanıldı. 14-Nisan
 Bahçe Bitkileri Bölümü elma bahçesi damla sulama sistemi borularının filtresi iptal edildi
ve pay-bas yapıldı. 2 adet 2" diĢi kaplin, 40 cm boyunda 2" kara boru kullanıldı. 14-Nisan
 Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK‟ün dekanlıktaki odasında balkonun
yağmur gideri değiĢtirildi. 1 m 1" gırtlak hortum kullanıldı. 14-Nisan
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 Bölüm, birim ve lojmanların su saatleri okundu. Kontrolleri yapıldı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü Binası çatısında saçlardan akıtan yarıklara silikon sıkıldı. 15-Nisan
 Dekanlık çim su saatlerine su yüklemesi yapıldı. Saatlerin pilleri değiĢtirildi. 15-Nisan
 Dekanlık serasının giriĢ suyu sağlamlaĢtırıldı. 1 adet 40‟lık puĢvit, 3 adet 1" nipel, 1 adet
1" dirsek, 2 adet 1" manĢon, 1 adet 1" küresel vana, 2 adet çıkma 3/4" vana kullanıldı. 15Nisan
 Bahçe Bitkileri Bölümü elma bahçesi damla sulama sistemine ait ve patlayan 2" vana
değiĢtirildi. 1 adet 2" çıkma vana kullanıldı. 15-Nisan
 Bahçe Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU‟nun serasındaki küçük su
motorunun bağlantısı yapıldı. Sera içinde patlayan 3/4'lük vana değiĢtirildi. 1 adet 3/4"
küresel vana kullanıldı. 16-Nisan
 Bitki Koruma Bölümü sera tarafındaki laboratuvarda tezgâhlı lavabo montajı yapıldı.16Nisan
 Tarım Ekonomisi Bölümü orta kat WC‟ndeki klozetin taharet musluğu uzatması değiĢtirildi.
1 adet 1/2" 1 cm‟lik uzatma kullanıldı. 16-Nisan
 Fermantasyon Kazan Dairesi üstünde kırılan yağmur oluğu borusu tamir edildi. 2 m 125‟lik
PVC boru, 1 adet 125‟lik dirsek kullanıldı. 16-Nisan
 Su Ürünleri Binası çim sulama hattı borusunun bir kısmı yol altından geçtiğinden sürekli
patlayarak sistemin düzenli kullanılamamasına neden olmaktaydı. Su hattının yol altında
kalan 9 m‟lik 40‟lık kangal borusu demir boru içinde korunarak yol altına tekrar döĢendi. 9
m 2" demir boru, 9 m 40‟lık kangal boru, 2 adet 40‟lık puĢvit kullanıldı. 1 adet çim musluğu
değiĢtirildi. 1 adet dirsek, 1 adet vana kullanıldı. 17-Nisan
 Tarla Bitkileri Bölümü damla sulama sisteminin 2" vanası değiĢtirildi. 1 adet çıkma 2" vana
kullanıldı.17-Nisan
 Zootekni Hayvan Besleme Binası arızalı musluğu tamir edildi. 1 adet musluk baĢlığı
kullanıldı. 17-Nisan
 Dekanlık Binası koruma demirleri kesilerek Teknik ĠĢler Müdürlüğüne taĢındı. Muhlis
Erkmen Kütüphanesi demir yangın dolabı tamir edildi.
 Toprak B Blok giriĢ kapısının kapı çek-yayı tamir edildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği giriĢ kapısının menteĢeleri değiĢtirildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü marangoz ünitesi demir giriĢ kapısı alttan kesildi ve menteĢeleri
değiĢtirildi.
 Zootekni ahırlarının kapı kilidi değiĢtirildi.
 Bitki Koruma Bölümü sera giriĢi pimapen kapısının kapı kilidi değiĢtirildi.
 Toprak Bölümü 1763 ve 1114 nolu dahili telefonların arızaları giderildi. Sunay Yalçın‟ın
lojmanında kullanılan 1622 dahili hat ve 3163412 nolu dıĢ hat telefonların arızası giderildi.
Öğrenci yemekhanesi 1568 nolu telefonun dıĢ hat kablosu tamir edildi. Bu arızalar için
toplam 5 m jamper teli kullanıldı. 14-Nisan
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü marangoz atölyesinin dahili hattı tamir edildi. 6 m kablo kullanıldı.
Müdürlük santral abone kutusunda düzeltme yapıldı. Santral jeneratörünün Ģamandıra,
yakıt giriĢ hortumu ve kapağı ile çeĢitli yakıt hortumları değiĢtirildi. 15-Nisan
 Bahçe Bitkileri Bölümüne çekilecek kablo için çağrılan firmalara kablo güzergâh hakkında
bilgi verildi. (Firmaların teklif vermesi için) Zootekni Bölümü 1371 dahili hattın arızası
giderildi. 16-Nisan
 Çiftlik Müdürlüğünde kullanılan 1283 ve 1499 nolu dahili hatların arızası giderildi. 17-Nisan
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 Teknik ĠĢler Müdürlüğü 1503 nolu hattın arızası giderildi. Toprak Bölümü 1393 nolu hattın
arızası giderildi. 15-Nisan-18 Nisan arasında toplam 10 m jamper teli kullanıldı.
 Peyzaj Mimarlığı toplantı odasına 10 m korniĢ takıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği E Dershanesinin kapı kilidi değiĢtirildi. 1 takım kilit kullanıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği AraĢ. Gör Serter SEÇER‟in denemesinde kullanılmak üzere
yapılacak akvaryuma (40x50) 40 adet, (30x20) 20 adet, (30x10) 20 adet olmak üzere
toplam 80 parça sunta kalıp kesildi. 2 tabaka parça sunta kullanıldı.
 Ofis mobilyaları yapımına devam ediliyor.
 Tarım Ekonomisi Bölümüne (250x20) bir adet koltuk arkalığı ve 2 adet çekmece kilidi
takıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesine 2 adet bayrak, 2 adet çerçeve takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü çay ocağı mutfak dolabına 1 adet çekmece kilidi takıldı.
 Can suyu ve öğrenci etkinliklerinde firma ve öğrencilerin stantlarına elektrik verildi.
 Konferans salonu ses düzenine bakıldı.
 Tavukçuluğa 30 adet 40‟lık ampul takıldı. Bıldırcınlık ünitesine 30 adet 40‟lık ampul verildi.
 Çöp traktörümüz hafta içi mesai saatlerinde günde 2 sefer kampus çöplerini toplamaya
devam etmektedir. Diğer traktörümüz inĢaat ünitesine 3 römork stabilize malzeme ve 180
m kalıp tahta kum sahaya taĢıdı. ĠnĢaat, boya, demir ünitesi elemanlarının malzemeleri
kampüs içinde iĢin yapılacağı yerlere taĢınmaktadır. Can suyu bayramı ve öğrenci
etkinliklerinde kullanılacak olan masa, sandalye ve stantlar Müdürlüğümüz traktörü
tarafından taĢındı.
 Dekanlık Binası Veteriner tarafı alt kat okuma salonunun camları söküldü.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesinin 2 adet çerçevesine cam takıldı.
 Kütüphane okuma salonu kapılarına 4 adet buzlu cam takıldı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğüne 4 adet çerçeve yapıldı ve camları takıldı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü santral birimine 1 adet cam takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Fidanlık Serasının 180 adet camı söküldü. Camlar temizlenerek tekrar
yerlerine takıldı. Silikon çekildi.
 Temel Bilimler Binasına 1 adet cam takıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Binası ve laboratuarlarında kullanılmak üzere 14 adet
ampul verildi.
 Dekanlık satıĢ yeri ile süt fabrikası önü komple asfaltlandı. 20-Nisan
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü deposunun kuvvetli rüzgâr nedeniyle düĢen etermitleri değiĢtirildi.
4 adet etermit satın alınarak çatıya monte edildi. (4 etemit = 120 TL) 20-Nisan
 Yıldırım Beyazıt Yurdu giriĢinde bulunan güvenlik kulübesinin boyandı. 21 Nisanda
baĢlanılan boya iĢi 22 Nisanda tamamlandı.
 Süt Teknolojisi Bölüm Binası laboratuarlarına doğalgaz tesisatı döĢendi. Bina önünde
Doğalgaz Firması çalıĢmaları sırasında kırım yapılan yerlere beton atıldı. 1/2 m 3 0.3 kum,
3 torba çimento kullanıldı. 24-Nisan
 Toprak A Blokta yeni yapılan dershane tabanında süpürgelik ve eski yer döĢemesi
söküldü. 100 m2 zemine kalebodur döĢenmesi iĢine baĢlanıldı. 24-Nisan
 Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı odası boyandı. 25 L plastik boya kullanıldı.
 Tiyatro Binasına profil malzemesi öğrenciler tarafından temin edilen platform, sahne
kapısı ve çerçeve yapıldı.
 Toprak Bölümü Serası giriĢ kapısının kilidi ve kapı kolu değiĢtirildi.
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 Zootekni Bölümü ahırlarında keçi yemliklerinin tamiri yapıldı. Yemliklerde kırılan ve eksik
parçalar tamamlanarak yemliklerin tamiri yapıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü koridorlarında bulunan öğrenci masa ve sandalyelerinin tamiri
yapıldı.
 Yeni yapılan mescit binası arkasında kesilen koruma tellerinin tamiri yapıldı.
 Dekanlık Binası Veteriner giriĢi güvenlik kulübesinde kullanılan 1535 nolu dahili hattın
arızası giderildi. 5 m jamper kullanıldı.
 Tarım Makineleri Bölümü arızalı olan 1580 nolu dahili hattın arızası giderildi.
 Bahaittin TaĢkın‟ın kullandığı lojmandaki arızalı 3473432 nolu dıĢ hattın arızası giderildi.
Zafer Aydoğanoğlu‟nun kullandığı lojmandaki 1820 nolu dahili hattın arızası giderildi. 3 m
jamper kullanıldı.
 Santral makinesi jeneratörü çalıĢtırıldı. Yağ ve mazot kontrolü yapıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümüne çekilecek olan kablo için liste oluĢturulmasına baĢlanıldı.
 Tekrar arızalanan 1820 nolu iç hat lojman telefonu tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü sebze seralarına 20 adet cam takıldı.
 Toprak A Blok dershanesinin pimapen penceresinin kırık olan kolu değiĢtirildi.
 Doğalgaz kullanımı için hat çekilen Süt Teknolojisi Bölümü laboratuarlarında
havalandırma için 7 adet delik açılarak 7 adet havalandırma menfezi takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü fidanlık serasının 100 adet camı söküldü. Sökülen camlar
temizlenerek tekrar yerlerine takıldı. Takılan camlara macun çekildi.
 Tarımsal yapılar ve Sulama Binasında bulunan öğrenci kantini giriĢ kapısının düĢen
menteĢesi takıldı.
 Tiyatro Binasında 6 adet kapıya kilit takıldı. Kapıların tamiratı yapıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesi kapılarının kilit göbekleri değiĢtirildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümü bölüm baĢkanlığı odasında bulunan masaya çekmece kilidi
takıldı.
 MaaĢ Tahakkuk odasında bulunan dolaba 1 adet dolap kilidi takıldı. Odada çekmece kilidi
tamiri yapıldı ve masa ayağı kesildi.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesine 2 adet duvar saati takıldı.
 Bitki Koruma öğrenci araĢtırma laboratuvarına 1 adet 6.30x2x42 boyutlarında projeksiyon
dolabı, 1 adet 1.35x2,42 boyutlarında çerçeve kapaklı dosya dolabı, 102x52x52
boyutlarında bilgisayar kasası ve klavye konulmak üzere dolap yapımına baĢlanıldı.
Dolapların kesimleri yapıldı.
 Garaj Amirliği önü çevre aydınlatması tamir edildi.
 Marangoz Atölyesi çevre aydınlatmasının kopan elektrik kablosu tamir edildi.
 Bölümlerin (16 adet) çayır sulama saatleri okundu.
 Toprak A Blok yeni yapılan dershanesinin açılan cam boĢluğuna gelen yağmur oluğunun
yeri değiĢtirildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü yanındaki serada bulunan arızalı motor söküldü. Arızası tespit
edildi.
 Garaj Amirliği Binasında su kaçıran radyatör peteğinin rekoru sıkılarak kaçak tamir edildi.
 Yeni mescit binası ana su vanasının yeri temizlendi. Vanaya kutu yapıldı.
 Toprak A Blok Binası ön cephesinde tıkanan yağmur olukları açıldı.
 Zootekni hayvan Besleme Binası tıkalı olan WC‟si açıldı.
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 Tarla Bölümü KoğuĢ Binası yanında bulunan damlama sulama motoru çıkıĢına TE atılarak
çıkıĢ suyu bölündü. Bahçe Bitkileri Bölümü yeĢil alandaki 3/4" vana ağzına hortum rekoru
takıldı. 1 adet 3/4" hortum rekoru kullanıldı.
 Sosyal Tesisler güvenlik kulübesi yanındaki çim sulama vanasının bozuk olan döndürme
kolu değiĢtirildi.
 Bitki Koruma MOLEN Laboratuvarına 4 adet radyatör montajı yapılacak. 25 Nisan
tarihinde montaja baĢlanıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tıkanan bayan WC‟si açıldı.
 Çiftlik Müdürlüğü arızalanan fotoselli musluk çalıĢtırıldı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Fakültemiz çalıĢanlarına dağıtılmak üzere Rektörlükçe alınan suntalam malzemeden
dolap, masa, etajer ve komedinler yapıldı ve yapılmasına devam ediliyor.

ve aĢağıda verilen tablodan da görüldüğü gibi fakültemiz çalıĢanlarına ve birimlerine
dağıtılmaktadır.
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Dağıtılan Ofis Mobilyaları
Toprak B Blok
1)

Bölüm BaĢkanlığı Sekretarya

1 adet

2)

Prof. Dr. Süleyman TABAN

1 adet

3)

Tekniker Odası

1 adet

Büyük fırçalı masa
Etajer
Komedin
Sehpa
Büyük kalınlaĢtırmalı masa
Üç kapaklı dolap
Etajer
Komedin
Sehpa
Küçük boy fırçalı masa
Komedin
Etajer
Sehpa

Toprak A Blok

1)

Bölüm Bürosu

1 adet

2)

Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI

1 adet

3)

AraĢ. Gör. Onur AKÇA

1 adet

4)

AraĢ. Gör. Çağla ATASOY

1 adet

Büyük fırçalı masa
Etajer
Komedin
Sehpa
Büyük kalınlaĢtırmalı masa
Etajer
Komedin
Sehpa
Küçük boy fırçalı masa
Ġki kapaklı camlı dolap
Etajer
Komedin
Sehpa
Küçük boy fırçalı masa
Ġki kapaklı camlı dolap
Etajer
Komedin
Sehpa

Tarımsal Yapılar
1)

Doç. Dr. Berna KENDĠRLĠ

1 adet

2)

Yrd. Doç. Dr. Havva POLAT

2 adet

3)

Dr. Serdar ANLI

1 adet

Dolap
Sehpa
Dolap
Dolap
Masa
Etajer
Sehpa
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Bitki Koruma

1)

Bölüm BaĢkanlığı Sekretarya

1 adet

2)

Prof. Dr. Özer ELĠBÜYÜK

1 adet

3)

Prof. Dr. Zekai KATIRCIOĞLU

1 adet

4)

Prof. Dr. Ahmet FERĠZLĠ

1 adet

5)

Prof. Dr. Mevlüt EMEKÇĠ

1 adet

6)

Prof. Dr. Fikret DEMĠRCĠ

1 adet

Doç. Dr. Selma ÜLGENTÜRK

1 adet

Doç. Dr. Harun BAYRAKTAR

1 adet

AraĢ. Gör. Miray DURLU

1 adet

AraĢ. Gör. ġevkiye KUMCU

1 adet

AraĢ. Gör. Emre ĠNAK

1 adet

7)

8)

9)

10)

11)

Büyük fırçalı masa
Üçlü dolap
Komedin
Sehpa
Büyük masa
Üçlü dolap
Etajer
Komedin
Sehpa
Büyük masa
Üç kapaklı dolap
Etajer
Komedin
Sehpa
Büyük fırçalı masa
Dörtlü dolap
Komedin
Sehpa
Büyük fırçalı masa
Dörtlü dolap
Komedin
Sehpa
Büyük masa
Dörtlü dolap
Etajer
Komedin
Sehpa
Büyük masa
Üçlü dolap
Komedin
Sehpa
Büyük masa
Üçlü dolap
Etajer
Komedin
Sehpa
Küçük masa
Ġkili dolap
Komedin
Sehpa
Küçük masa
Ġkili dolap
Komedin
Sehpa
Küçük fırçalı masa
Komedin
Sehpa
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Personel ĠĢleri
1)

Fatma KILIÇTEPE

Fırçalı masa
Komedin
Sehpa

1 adet

Zootekni Bölümü
Küçük masa
Dörtlü dolap
Sehpa

1)

Prof. Dr. Metin YENER

1)

Tarla Bitkileri
Prof. Dr. Özer KOLSARICI

1 adet

2)

Doç. Dr. Nurdan ġAHĠN DEMĠRBAĞ

1 adet

3)

AraĢ. Gör. Berk Benlioğlu

1 adet

5)

AraĢ. Gör. Nilüfer KOÇAK

1 adet

1 adet

Dolap
Komedin
Sehpa
Masa
Etajer
Sehpa
Masa
Komedin
Masa
Etajer
Komedin
Sehpa
Dolap
Sehpa
Dolap
Sehpa
Masa
Komedin
Masa
Komedin
Masa
Etajer
Komedin
Sehpa

2 adet
6)

AraĢ. Gör. Uğur ÖZKAN

7)

AraĢ. Gör. Mesut UYANIK

1 adet

8)

AraĢ. Gör. Yasin ÖZGEN

1 adet

9)

AraĢ. Gör. Sibel DAY

1 adet

10)

AraĢ. Gör. Cansu TELCĠ

1 adet

Büro

2 adet
2 adet
2 adet
3 adet

11)

1 adet

Doktor Odası
Boy
GeniĢlik
200 cm
205 cm
200 cm
50 cm

1)
2)

Dosya dolabı
Soyunma dolabı

1)
2)

Süt Teknolojisi Bölümü
Boy
GeniĢlik
Temizlik malzemesi dolabı
200 cm
50 cm
Temizlik malzemesi dolabı
80 cm
100 cm

Derinlik
40 cm
40 cm

Derinlik
43 cm
40 cm

Adet
1 adet
2 adet

Adet
1 adet
1 adet
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Soyunma dolabı
Malzeme dolabı
Dosya dolabı
Soyunma dolabı
Dosya dolabı
Malzeme dolabı
Soyunma dolabı

Süt ĠĢletmesi
Boy
GeniĢlik
190 cm
400 cm
190 cm
430 cm
185 cm
215 cm
190 cm
100 cm
70 cm
145 cm
170 cm
50 cm
190 cm
50 cm

Derinlik
40 cm
40 cm
40 cm
40 cm
35 cm
40 cm
40 cm

Adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

Muhlis Erkmen Kütüphanesi
1)

Kütüphane içine

1 takım

2)

Alt kat büroları

5 takım

3)

Üst kat büroları

5 takım

Masa
Etajer
Sehpa
Komedin
Masa
Etajer
Sehpa
Komedin
Masa
Etajer
Sehpa
Komedin

 Bitki Koruma öğrenci araĢtırma laboratuvarına 1 adet 6.30x2x42 boyutlarında projeksiyon
dolabı, 1 adet 1.35x2,42 boyutlarında çerçeve kapaklı dosya dolabı, 102x52x52
boyutlarında bilgisayar kasası ve klavye konulmak üzere dolap yapımına baĢlanıldı.
Dolapların kesimleri yapıldı. Ġmalata devam ediliyor.
 Dekanlık Öğrenci ĠĢleri koridoruna erik suntalam malzemeden 150x250 boyutlarında
kenarları profilli bir adet ilan panosu yapılarak yerine monte edildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü odalarına 5 adet askılık montajı yapıldı. 45x35 raf takıldı.
 Fen Bilimlerine 5 adet raf yapıldı. Yerlerine monte edildi.
 Çayyolu ġarap Evine ġarap (102x60 3 adet basamaklı) ve ürün standı (244x200 2 blok)
yapıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümüne 9 adet çeĢitli ölçülerde koltuk arkalığı yapıldı.
 Fen Bilimleri Enstitüsüne 5 adet 90x35 raf hazırlanarak montajı yapıldı.
 Bitki Koruma Bölümüne 80x80x110 ebatlarında kutu yapıldı.
 Süt Teknolojisi kütüphanesine (455x240 6 blok) (240x234 3 blok)) (185x240 3 blok)
(240x160 2 blok) kitaplık yapıldı.
 Müdürlüğümüz marangoz atölyesine malzeme dolabı (210x152 2 blok) (200x140 2 blok)
(120x80 2 blok) yapıldı.
 Bahçe Bitki Çocuk Üniversitesine ayakkabılık (145x185 2 blok) (160x96 1 blok) 270
askılık (270x18 2 adt) (110x18 4 adt) yapıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesine (580x200) vestiyer ve koridora (342x201+4) camekân
bölme yapıldı.
 Hukuk Fakültesi SatıĢ Yerine Ürün rafı (96x207 3 blok) (200x170 2 blok) (200x145 2 blok),
ürün standı (95x140 basamaklı), satıĢ tezgahı (100x532 1 adet) (100x120 1 adt) (100x200
1 adet) yapılarak yerlerine monte edildi.
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 Rektörlükten gelen malzeme ile imal edilen 15 takım (masa, etajer, komedin, sehpa) ofis
malzemesinin yapımı tamamlandı. Atölyede dağıtıma hazır durumdadır. Ayrıca 15 adet
dolabın kesimi tamamlandı. ÇalıĢmalar devam etmektedir.
 Tarla Bitkileri Bölümü giriĢ kat WC‟lerinin (erkek ve bayan) kapı kolları ve kapı kilitleri
değiĢtirildi.
 Zootekni Bölümü ahırlarda Prof. Dr. Zehra SARIÇĠÇEK‟in denemelerine demir profilden ek
kuzu yeri yapıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü sebze bahçesinin kapı kilidi değiĢtirildi.
 Peyzaj Mimarlığı, Sosyal Tesisler, Toprak A ve B Blok, Tarımsal Yapılar ve Sulama
Binalarının çatı okulları içinde biriken gazel ve çamur temizlendi. 28.04
 Toprak A Blok serasına beton atıldı. 5 el arabası kum ve 1 torba çimento kullanıldı. 28.04
 Gıda Güvenlik Kulubesi ve Toprak A Blok karĢısında bulunan güvenlik kulübesi boyandı.
28.04-30.04
 Toprak A Blok Binasına yeni yapılan dershaneye kalebodur döĢeme iĢine devam ediliyor.
28.04
 Gıda Mühendisliği Bölüm Binaları önünden Su Ürünleri Mühendisliği yoluna kadar atılan
asfaltın çöken ve kırılan yerlerine asfalt atılması sırasında zarar gören kaldırım ve bordür
taĢlarının tamirine baĢlanıldı. BüyükĢehir Belediyesi Kent Estetiği Daire BaĢkanlığı
tarafından yürütülen çalıĢma devam etmektedir. 30.04
 Süt Teknolojisi Bölümü Doç. Dr. Tuğba ġANLI‟nın masa altına 1 adet venge tekerlekli
komedin yapıldı. Tuğba ġANLI‟nın odasından atölyeye getirilen masanın yan tarafı kesildi.
Yerine götürülen masanın altına yapılan komedinin montajı yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü giriĢ kat WC‟lerinin düĢen kapı aynası ve kapı kolları takıldı.
 Rektörlük malzemeleri ile yapılan 3. Parti ofis mobilyaları ve Bitki Koruma Bölümü
laboratuar dolaplarının yapımına devam ediliyor.
 Bitki Koruma Laboratuvarında dersler sırasında kullanılan bilgisayara kasa, klavye ve
bilgisayarın konulabilmesi için dolap yapılarak bölüme teslim edildi.
 Öğrenci yemekhanesine sabit üçlü priz montajı yapıldı. 10 m kablo kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölümü çevre aydınlatmalarının tamiri yapıldı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğünde kullanılmakta olan 4 adet üçlü prizin tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Binası yanmayan koridorlar lambalarının tamiri yapıldı. Eksik olan
starterler tamamlandı. GevĢeyen lambalar tamir edildi. 4 adet lamba değiĢtirildi.
 Bölüm ve birim binalarının su saatleri okundu. Kaçak kontrolü yapıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölüm Binası yanından çekilen telefon hattı kazımı sırasında patlayan
bölüm hidrofor borusu tamir edildi. 1 adet 40‟lık kaplin, 1 m 40‟lık kangal boru kullanıldı.
 Süt ĠĢletmesi kompresör odasında bulunan ana su hattındaki su patlağı tamir edildi. 3 m
40‟lık PPRC boru, 2 adet 40‟lık erkek adaptör, 1 adet 40‟lık manĢon, 1 adet 40‟lık TE, 1
adet 1-1/4" kör tapa kullanıldı.
 Peyzaj Mimarlığı kazan dairesinde bulunan deponun Ģamandırası değiĢtirildi. 1 adet
çıkma Ģamandıra kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü seralarındaki motora bağlantı yapıldı. 1 adet çıkma TE, 2 adet
çıkma 1"-3/4" redüksiyon, 1 adet çıkma 1" vana kullanıldı.
 Lojmanların su saatleri okundu.
 Bitki Koruma Bölümü alt katta bulunan Cem ÖZKAN‟a ait laboratuvarın su patlağı yapıldı.
2 adet 1/2" nipel, 1 adet 50 cm flex hortum, 2 adet 1/2" dirsek, 1 adet 1/2" vana kullanıldı.
 Patlak nedeniyle bodrum katı basan suyun tahliyesi için motor çalıĢtırıldı. Su tahliye edildi.
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 Baskı Ofset Binası odalarında bulunan 1424 ve 1525 dahili hatların bağlantıları (odaların
değiĢtirilmesi nedeniyle) kutudan değiĢtirildi. 2 m jamper kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölümünde 2 odada paralel çalıĢtırılan 1360 nolu hattın paraleli kesildi.
Bağlantısı kesilen odaya 1816 nolu dahili hat bağlandı.
 Bahçe Bitkileri Bölümüne çekilecek kablo için güzergâhın kazım iĢi yapıldı. 130 m 100‟lük
kablo çekildi. DıĢ hat kontrol edildi. Kablo çekildikten sonra bölüm odalarının arızaları
tespit edildi. Bölümün 3179119 nolu telefon hattının kontrolü santrale kadar yapıldı.
Arızanın Telekom kaynaklı olduğu belirlendi. Kuruma arıza kaydı bırakıldı.
 Tiyatro Binasına 1 adet buzlu cam takıldı.
 Toprak B Blok serasına takılmak üzere 150 adet cam kesilerek hazırlandı.
 Süt Teknolojisi Bölümünün 3 adet pencere camına delik açılarak deliklere birer adet
havalandırma aleti takıldı.
 Toprak A Blok serasının 30 adet camı sökülerek temizlendi. Camlar tekrar yerlerine
takılarak silikon çekildi.
 Bitki Koruma Bölümü pimapen 4 adet iç giriĢ kapısının menteĢeleri değiĢtirildi.
 Dekanlık Kampusu Süt ĠĢletmesi Binası yanında bulunan kapan söküldü kapanın eksik
demirleri tamamlandı. Bakımı yapıldı.
 Dekanlık Kampusunda kullanılmak üzere 4 adet levha yapıldı.
 Toprak B Blok Serasında 4 pencerenin kırılan çubuk demirlerine ve pencere
menteĢelerine kaynak yapıldı.
 Zootekni Bölümü Bıldırcınlık ve Arıcılık Binalarının asfaltın yükselmesi nedeniyle açılıp
kapanmayan bahçe giriĢi demir kapısının menteĢeleri kesilerek kapı yükseltildi.
 Toprak A Blok yeni yapılan dersliğinin zeminine kalebodur döĢenme iĢi tamamlandı.
Dersliğin alçı tamiri yapılarak boyandı.
 Süt Teknolojisi Binasının üst kat 60 m2 olan koridorlarına kalebodur döĢenmesine
baĢlanıldı.
 Dekanlık Kampusunda kapan yerinin hazırlanması için Keçiören ASKĠ‟den kırıcı
kompresör alınarak kapan yeri hazırlandı.
 Bahçe Bitkileri Bölüm Binası ile Toprak B Blok arasında bulunan güvenlik kulübesi
boyandı. 1 teneke boya kullanıldı.
 Dekanlık kampüsü Zootekni Bölümü Genetik Binası arkasındaki yolun tek yön kullanılması
için kapan konuldu ve beton atıldı. 5 adet yön levhası yol kenarlarına monte edildi.
 Dekanlık SatıĢ Yeri yanındaki güvenlik kulübesi boyandı. 1 teneke boya kullanıldı.
 Mescit park yerine atılan asfalt kesilerek alan düzenlendi.
 Bölümlerin su saatleri okundu.
 Bitki Koruma Bölümü üst kat bayanlar WC‟sindeki klozetin flex hortumu değiĢtirildi. 1 adet
50 cm‟lik flex hortum kullanıldı. Bölüm Binasının yerinden çıkan yağmur oluğu takıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü peyzaj alanı yanındaki yolda tıkanan yağmur giderleri açıldı.
 Dekanlık Kampusunda bulunan satıĢ yerinin giriĢ kapısı önünde biriken yağmur suyunun
tahliyesi için 3 m asfalt kırılarak yer süzgeci montajı yapıldı. 1 adet 50x13 üstü krom yer
oluğu, 2 adet 70‟lik PVC boru, 3 m 70‟lik PVC boru kullanıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümü laboratuarında bulunan eski Ģofben söküldü.
 Zootekni Bölümü engelli WC‟sindeki fotoselli batarya tamir edildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği dıĢ su hatlarında kaçak su kontrolü yapıldı.
 Toprak Bölümü dershanesinde 2 adet kapı altı kesildi. Kapıların tamiratları yapıldı.
Kapılardan birinin altına sürgü takıldı.
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 Bitki Koruma Bölümü laboratuvarına yapılan dolabın içerisine (bilgisayar kablosu için) 3
adet delik açıldı.
 Bitki Koruma Bölümü laboratuar dolaplarının yapımına devam ediliyor.
 Dekanlık giriĢ kat çay ocağının kapı kilidi ve kilit göbeği değiĢtirildi. Çay ocağında çay
dolabının çekmece kilidi değiĢtirildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrenci iĢlerine korniĢ takıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü 1305 numaralı telefon ve 3179119 nolu faksın arızaları giderildi.
 Bitki Koruma Bölümü 1117 ve 1060 numaralı hatların arızaları giderildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü 1287 ve 1289 nolu telefon hatlarının arızaları tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü 1073, 1313, 1312 ve 1658 numaralı telefon hatlarının arızaları
giderildi.
 Öğrenci yemekhanesinin 1568 nolu telefon hattının tamiri yapıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümü 3475020 nolu faksın arızası giderildi. Tadilat sonrası priz
konulmadığından telefon bağlantısı yapılamadı.
 Dekanlık fakülte Sekreterliğinin 1233 ve 1205 numaralı hatlarının arızları giderildi.
 Toprak A Blok serasına eksik camları tamamlamak üzere hazırlanan 150 adet cam
taĢındı.
 Süt Teknolojisi Bölümüne 1 adet doğalgaz havalandırma aleti takıldı.
 Dekanlık üst kat çıkıĢ merdivenleri duvarlarındaki 1 adet kırık çerçevenin tamiri yapıldı.
 Bahçe Bitkileri sebze serasında kırılan 1 adet cam değiĢtirildi.
 Dekanlık Binası çatı aydınlığının camlarına silikon çekildi.
 Dekanlıkta kullanılmak üzere 3 adet cenaze resim çerçevesi yapıldı. Yapılan çerçevelere
cam takıldı.
 Toprak A Blok serasının 60 adet camı söküldü. Sökülen camlar temizlenerek yerlerine
takıldı. Camlara silikon çekildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 12.05.2014 Kalecik Bağcılık AraĢtırma Binası çatısının yıkılan bacası örüldü. Sıvası
yapıldı. Çatının kırık kiremitleri değiĢtirildi. Tadilat 13.05.2014‟te tamamlandı.
 12.05.2014 tarihinde marangoz atölyesi önüne yapılan araç park yeri kenarlarına bordür
taĢı döĢendi.
 Süt Teknoloji Bölüm Binası üst katına döĢenen (60 m 2) kalebodur tamamlandı. Derz
çekilerek kapı önüne süpürgelik ve eĢik yapıldı. Yapılan tadilatlar 14.05.2014‟te
tamamlandı.
 13.05.2014 müze giriĢi sağ ve sol tarafına aspiratör takıldı. Aspiratör yeri açıldı.
 14.05.2014 Marangoz atölyesi arkasındaki koruma tellerinin kırılan beton direği yenilendi.
Çöp toplama alanı önündeki aydınlatma direğine beton atıldı.
 14.05.2014 tarihinde AyaĢ AraĢtırma Çiftliği Sosyal Tesisler Binasının çatı, boya, elektrik
tesisatı kontrolleri yapıldı. Eksikler tespit edildi.
 15.05.2014 Gıda Mühendisliği ile Arıcılık Binası arasında kalan yolun sökülen bordür
taĢları değiĢtirildi. Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarı yolunun çöken asfaltının
bordür taĢları söküldü.
 Süt Teknolojisi Bölümünde kalebodur döĢenen alanın boya tamiri yapıldı.
 Kampusta biriken 4 kamyon moloz Keçiören Belediyesi tarafından alındı. 15.05.2014
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 AyaĢ AraĢtırma Uygulama Çiftliğine gönderilmek üzere 3 bin kiremit kamyona yüklendi.
 Su saatleri okunarak kaçak kontrolü yapıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölüm Binası arkasında su hatlarından geçirilen telefon hattı kazılarak
hattın içine 11 m 100‟lük kablo borusu döĢendi.
 Nilüfer Havuzuna gelen hattaki su patlağı tamir edildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü öğrenci WC‟lerinde arızalanan fotoselli musluklar çalıĢtırıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü WC‟sinde klozet iç takımı değiĢtirildi. 1 adet iç takım kullanıldı.
 AyaĢ AraĢtırma Uygulama Çiftliği müdürlük binası su hattı tadilatı için keĢif yapıldı.
 Veteriner Dekanlık alt kat WC‟lerine 2 adet sabunluk takıldı.
 Meyve Suyu iĢletmesinde 1 adet 1 1/4" vana değiĢtirildi.
 Tarla Bitkileri Bölüm BaĢkanlığı odasında bulunan klozetin arızası giderildi.
 Toprak Bölümü koridorlarında yanmayan 3 adet lamba tamir edildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Mustafa YILDIZ‟ın odasındaki florasan lamba tamir edildi.
 Müzede hazırlanan aspiratör yerlerine 2 adet aspiratör montajı yapıldı.
 Süt Teknolojisi üst katında 2 adet çarpma kapının altı kesildi. 6 adet çarpma kapının
menteĢeleri değiĢtirildi.
 Ev Ekonomisi Yüksekokulu Binasında 2 adet kapı altı kesildi. Kapıların kapı kolları ve
aynaları takıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümü öğrenci iĢleri bürosunun kapısı tamir edildi.
 Zootekni Bölüm BaĢkanlığı odası kapısının kilit göbeği değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı ve bölüm sekreterliği odalarının kilit göbeği
değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği alt katındaki odanın kilit göbeği değiĢtirildi.
 Çiftlik Bürosuna 1 adet çekmece kilidi takıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümüne 2 adet kapı kolu takıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümü Prof. Dr. Füsun TATLIDĠL‟in odasındaki sandalyeler tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümüne laboratuar dolaplarının yapımına devam ediliyor.
 Su Ürünleri Mühendisliği Ahır cafede bulunan balık tezgahları boyandı.
 Su Ürünleri Mühendisliği bölüm baĢkanlığı odası dolap ve kapıları boyandı.
 12.05.2014 Bahçe bitkileri nizamiyedeki (güvenlik) 1670 nolu telefonun arızası giderildi.
Birimimizde kullanılmak üzere satın alınan malzemeler yerleĢtirildi.
 13.05.2014. 3475020 nolu telefonun arızası giderildi. Tarla Bitkileri Bölümü 1658 nolu
dahili hattının arızası giderildi.
 14.05.2014. peyzaj Mimarlığı Bölümü 1521 nolu dahili hattın arızası giderildi. Tarla Bitkileri
Bölümü 1611 nolu hattın arızası giderildi.
 15.05.2014. Zootekni ahırların üzerindeki lojmanların 1825 ve 1821 nolu dahili hatlarının
arızası giderildi.
 16.05.2014. Müzenin 1092 nolu hattının arızası giderildi. Kitap Satı 1537 nolu hattının
arızası giderildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği binasına 1 adet cam takıldı.
 Garaj Amirliğine 2 adet cam takıldı.
 Toprak A Blok serasının 100 adet camı sökülerek temizlendi. Yerlerine takılarak silikon
çekildi.
 20.05.2014 AyaĢ Bahçe Bitkileri AraĢtırma Ġstasyonu Sosyal Tesisler Binasının çatısı
aktarıldı. Kırık eski kiremitler söküldü. Çatıda bulunan 4 adet baca sıvandı. Çatı kiremitleri
yenilendi.
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 AyaĢ öğrenci dersliği ve öğretim elemanlarının kaldığı binanın çatıları tamir edildi. Çatı
tamiri 23.05.2014 tarihinde tamamlandı.
 20.05.2014 tarihinde baĢlanan AyaĢ Sosyal Tesisler Binasının iç mekanlarının komple
boyama ve alçı tamiri iĢlerine devam ediliyor.
 Toprak A Blok serasının 100 adet camı söküldü. Temizlenen camlar yerlerine takıldı.
Camlara silikon çekildi.
 Fakültemiz bölümlerinin su saatleri okundu.
 Tarla Bitkileri Bölümü KoğuĢ yanındaki su motorunun çıkıĢındaki arızalı kaplin tamir edildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü AraĢ. Gör. Yasin ÖZGEN‟in deneme sulamaları için çim sulama
dikmesine TE atılarak vana takıldı. 1 adet 3/4" TE, 1 adet 3/4" nipel, 1 adet 1/2" dirsek, 1
adet 1/2" nipel, 1 adet 1/2" vana, 1 adet 1/2" hortum rekoru kullanıldı.
 Ahırlarda 2 adet musluk baĢlığı değiĢtirildi. 2 adet musluk baĢlığı kullanıldı.
 Tarım Ekonomisi Bölümünün çalıĢmayan sabunlukları temizlenerek kullanılır duruma
getirildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü serasında patlayan su vanası değiĢtirildi. 1 adet 3/4"
vana kullanıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümüne ait tankere 1 adet vana takıldı. 1 adet 1-1/4" kör tapa, 1 adet 3/4"
çıkma vana, 1 adet 3/4" hortum rekoru, 1 adet çıkma 1"-3/4" redüksiyon kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri tarlalarında damla sulama sistemine ait 1 adet 2" vana değiĢtirildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü seralarının önüne projektör bağlandı.
 Bitki Koruma Bölümü dershanesinde montajı yapılan dolapların kapattığı prizlerin
düzenlemeleri yapıldı.
 AyaĢ öğrenci evi sigorta ve prizleri değiĢtirildi.
 Süt ĠĢlemesi klimalarına demir açılır-kapanır koruma kapağı yapıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümünde koltuk montajı yapıldı.
 Park-Bahçe ĠĢleri traktörünün kaz ayağı tamir edildi.
 Tarım Ekonomisi WC kapısının kapı çek-yayı tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Serasının depo olarak kullanılan eski kazan dairesinin kapı ve
havalandırma pencerelerine menteĢe kaynatıldı.
 Fen Bilimleri Enstitüsüne 120 adet tahta kazık hazırlandı. Teslim edildi.
 Bitki Koruma Bölümü laboratuar dolapları yerlerine monte edildi. Dolaplara 465x20
ebatlarında 24 adet elbise askısı demiri ve 48x43 ebatlarında 2 adet dolap üstü sunta
kesilerek montajı yapıldı. Dolapların altlarına 4 adet ayak monte edildi.
 AyaĢ Çiftliğinde kapılar tamir edildi.
 Rektörlükten gelen malzeme ile yapılan ofis mobilyalarının (3. parti) yapımına devam
ediliyor.
 Bahçe Bitkileri Bölümü 1287 Bitki Koruma Bölümü 1129 nolu dahili hatların arızaları
giderildi.
 Zootekni Bölümü 1371 ve öğrenci yemekhanesi 1568 nolu hatların arızaları giderildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümü 1498 nolu hattın arızası giderildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü 1555 nolu hattın arızası giderildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
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 26.05.2014 Bahçe Bitkileri Meyve Bahçesinin koruma tel örgüleri etrafına Bölüm
tarafından atılacak olan hazır beton için kalıp tahtası döĢenmesine devam ediliyor.
30.05.2014
 20.05.2014 tarihinde AyaĢ bahçe Bitkileri AraĢtırma Ġstasyonu Sosyal Tesisler Binası
öğrenci yemekhanesinin boyanmasına devam ediliyor.
 Süt Fabrikası soğuk su deposunun altına beton atıldı. 30.05.2014. 2 torba çimento, 7 el
arabası kum kullanıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği çevre aydınlatması projektörleri tamir edildi.
 Tiyatro Binası önündeki projektör tamir edildi.
 Tavukçuluk Binası lamba duyları tamir edildi. (7 adet)
 Dekanlık Binası çevre aydınlatması kontrol edildi. 6 adet lamba değiĢtirildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü laboratuarında yanmayan florasanlar tamir edildi.
 Bölümlerin su saatleri okundu.
 Süt ĠĢletmesi Binası termosifona giden su hattı iptal edilerek saf su hattına bağlandı. 1
adet 1/2" dirsek, 1 adet 1/2" mini vana, 1 adet 4‟lü istavroz TE, 1 adet 1"-1/2" redüksiyon,
1 adet 50 cm‟lik flex hortum kullanıldı.
 Ahırlar personel odasına sabunluk takıldı.
 Bahçe Bitkileri serasının deposuna 1 adet 1" çekvalf takıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama dershanelerindeki WC‟lere 6 adet yeni sabunluk takıldı.
 Tavukçuluk Binası yanındaki bahçe sulama dikmesinin çıkıĢı 3/4" ten 1/2" ye düĢürüldü. 1
adet 3/4" manĢon, 1 adet 3/4"-1/2" ye redüksiyon, 1 adet 1/2" hortum rekoru kullanıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü çim sulama alanlarındaki su patlağı tamir edildi. 1 adet 32‟lik ek
kaplin kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü traktörünün elavatör tamiri yapıldı.
 Yeni yapılan mescit binasının bayan giriĢ kapısının kilidi ve bayan WC kapısı tamir edildi.
(Demir Ünitesi)
 Tarla serası giriĢ demir kapısının kilit göbeği ve kapı kolu değiĢtirildi.
 Makine Bölümü güvenlik kulübesine ek yapılacak eski satıĢ yerine çatı yapılması için
siteler profil satın alındı.
 Yıldırım Beyazıt yurdu arkasında ve yanlarında koruma tellerinin tamiri yapıldı.
 Dekanlık Kampusu giriĢindeki kapan tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü prof. Dr. Veli ERDOĞAN‟ın kütüphanesine raf montajı yapıldı.
 Rektörlük malzemesi ile yapılan ofis mobilyalarının 3. Partisinin yapımına devam ediliyor.
 Bahçe Bitkileri Bölümü denemelerinde kullanılmak üzere 90 adet etiket kazık verildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü seminer salonunun yazı tahtasının düĢen vidaları tamamlandı.
Tamiratı yapıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü bahçe koruma telleri altına atılacak hazır beton altına döĢenmek
üzere 1 traktör kalıp klepe tahtası ve kazık kesildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü Doç Dr. Murat AKKURT‟un bilgisayar kasası altına 1 adet kasa
altlığı yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü bürosunun kapısının kilit göbeği değiĢtirildi.
 Süt teknolojisi Bölümüne 3 adet çekmeceli komisin ve 1 adet masa yanı yapıldı ve
yerlerine monte edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü 3 adet temizlik dolabına kilit takıldı. Dolap kilit tamiratları yapıldı.
 Bahçe Bitkileri laboratuarının kapı kilidi tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü Binasında dolap tamiri yapıldı.
134



































Peyzaj Mimarlığı Bölümü bayan WC‟sine perdelik takıldı.
Tarım Ekonomisi Bölümü üst kat erkek WC‟sinin kapı tamiri yapıldı.
Peyzaj Mimarlığı öğrenci iĢlerine kornij takıldı.
Tarım Ekonomisi Bölümünde 4 öğretim üyesinin odasına jaluzi perde takıldı.
Zootekni Bölümü Prof. Dr. Numan AKMAN‟ın kapı kilidi tamir edildi.
Su Ürünleri Mühendisliği dershanesinin kapısının kilit göbeği değiĢtirildi.
Toprak Bölümü Bitki Besleme Odasında dolap tamiri yapıldı.
Toprak Bölümü B Blok sera kapısının kilidi değiĢtirildi.
Garaj Amirliği 1766 nolu hattı ve Tarla Bitkileri Bölümü 1611 nolu hatların arızaları
giderildi.
Baskı Ofset 1525 nolu hattına paralel hat çekildi. 10 m 2‟li telefon teli kullanıldı.
Toprak Bölümü arızalı 1796 nolu hattın kontrolü yapıldı. Santral kaynaklı sorunun
çözülebilmesi için servis çağrıldı.
Tarla Bitkileri lojmanlarında 1364 nolu dahili hattın arızası giderildi. 4 m 2‟li telefon kablosu
kullanıldı.
Peyzaj Bölümünden Spor Salonuna çekilen eski telefon kabloları toplandı.
Toprak B Blok serasında 100 adet cam söküldü, temizlendi yerlerine tekrar takılarak
silikon çekildi.
Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
02.06.2014 Bahçe Bitkileri Meyve Bahçesinin koruma tel örgüleri etrafına Bölüm
tarafından atılacak olan hazır beton için kalıp tahtası yapıldı. 240 m tamamlandı.
02.06.2014 tarihinde AyaĢ Bahçe Bitkileri AraĢtırma Ġstasyonu Sosyal Tesisler Binası
öğrenci yemekhanesinin boyanması tamamlandı.
03.06.2014 tarihinde Zootekni Tavukçuluk Ünitesi kamelya altına beton atıldı. 6 torba
çimento ve 1m3 kum kullanıldı.
04.06.2014 Fakültenin kuzey yerleĢkesinin sulanması için asfalt kesilmesi ve bordür
taĢının ve kaldırım andezit taĢlarının sökülmesi yapıldı ve 200 lük boru döĢendi.
04.06.2014 Arıcılık binasının etrafına dökülen fazla topraklar ASKĠ araçlarıyla alındı.
Belediyenin hafriyat alanına gönderildi.
05.06.2014 Sosyal Tesisler Binası ile Bitki Koruma Bölümü Molen Labaratuvarı arası
kepçe ile kazıldı. Jeneratöre elektrik çekilecek.
04.06.2014 Zootekni Tavukçuluk kamelyasının demirleri boyandı.
Çankaya Belediyesinden 400 adet gaz beton alındı. Ölçülen yere konuldu.
02.06.2014 Toprak B Blok koridora eksik florasan takıldı.
03.06.2014 Sütçülük Bölümü ve Tiyatro salonu önü yanmayan florasanların tamiri yapıldı.
04.06.2014 Zootekni Tavukçuluk Binasının eksik lambaları ve aspiratörlerin tamiri yapıldı.
05.06.2014 Tarla Bitkileri öğretim elemanı odasına 6 adet florasan ampul takıldı.
06.06.2014 Dekanlık çevre aydınlatması eksik lambalar tamamlandı. (10 adet)
Toprak Bölümüne ait serada ana hattan su bölünerek musluk takıldı. Kullanılan
malzemeler:1.5m 20‟lik boru, 1 adet 25‟lik TE, 2 adet 20‟lik dirsek, 1 adet diĢi dirsek, 1
adet ½ dirsek, 1 adet çıkma musluk
Lojmanların su saatleri yazıldı.
Bölümlerin su saatleri yazıldı.
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 Sosyal Tesisler su saatindeki su patlağı tamir edildi.
 Tarım Ekonomisine 2 adet sabunluk takıldı.
 Dekanlık Binası Dekan Yardımcıları sekreterlik odası balkonuna yağmur suyu gideri
yapıldı. Kullanılan malzemeler: 2 adet 50‟lik dirsek, 50 cm‟lik 50‟lik PVC boru
 ASKĠ tarafından suların kesilmesinden dolayı Sosyal Tesisler yerleĢkesi, Dekanlık
yerleĢkesi ve Makine Bölümü yerleĢkesindeki hidrofor pompaları devreye sokularak su
ihtiyacı giderildi.
 Eski çöp alanına çim sulaması yapılması için Bahçe Elmalık-Eski çöp alanı arası yol
kepçe ile kazılarak 18m 200‟lük boru gömüldü.
 Kullanılan malzemeler:18m 200‟lük boru
 Bahçe Bölümünde klozetin Ģamandırası değiĢtirildi. Arızalı musluk baĢlığı tamir edildi.
Kullanılan malzemeler: klozetin Ģamandırası 1adet
 Tarımsal Yapılar dershaneler tarafındaki tuvaletlerin bataryası tamir edildi. Kullanılan
malzemeler: 1 adet musluk baĢlığı
 Makine Bölümü yanındaki eski satıĢ yerinin tamiri ve çatı tamiri yapıldı.
 Bahçe Bölümü traktörün rotavatör tamiri yapıldı.
 Tiyatro Binası arkasında ve Peyzaj Bahçesi yanında tel örgü tamiri yapıldı.
 Tarım Ekonomisi kapı kolu tamiri, pano odasının pencere tamiri ve tuvaletler kapı tamiri
yapıldı.
 Santralde kapı tamiri yapıldı. 1 adet çekmece kilidi değiĢtirildi.
 Makine Bölümü B Blok Toplantı Salonunun kapısı tamir edildi. 1m x 1m- suntalam kesildi
verildi.
 Zootekni Bölümü Prof. Dr. Necmettin CEYLAN‟ın odasının kapı kilidi değiĢtirildi.
 Genetikte kapı düĢmüĢ tamir edildi.
 Zootekni Bölümü Prof. Dr. Gürsel DELLAL‟ın kapısı tamir edildi.
 Zootekni Bölümü tuvalet kapısı tamir edildi
 Dolapların yapımına devam ediliyor ( 3.parti)
 Dekan Yardımcıları sekreterlik odasındaki dolaplar söküldü.
 Kültür Teknikte öğretim elemanı odası kapı kilidi değiĢtirildi.
 Tarla Bölümü öğretim elemanı odasındaki dolap kapakları tamir edildi.
 02-06-2014 Tarım Makinelerindeki 1141 ve 1125 numaralı telefonların arızası giderildi.
Lojman 1784 ün arızasına bakıldı.
 03-06-2014 Lojman 1784 ün arızasına bakıldı. Toprak Bölümündeki 1393 ün arızası
giderildi.
 04-06-2014 Bitki Koruma 1117 ve 1124 ün arızası giderildi.
 05-06-2014 Bitki Koruma 1123 ün arızası giderildi. Bahçe bitkileri 1306‟nın arızası
giderildi.
 06-06-2014 Dekanlıkta Dekan ve Dekan Yardımcılarının telefonlarının bağlı bulunduğu
santral arızasını gidermek için Dekanlığa gidildi.
 Toprak A Blok serasının 150 adet camı söküldü, temizlendi, geri takıldı ve silikon çekildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 09.06.2014 Eski çöp toplama binası etrafı gaz betonla örüldü. Örülen duvarlara sıva
yapıldı ve alçı çekildi. Çekilen alçı kuruduktan sonra bina boyanacak.
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 10.06.2014 Dekanlık Binası sıvası sökülen dıĢ cephesinin ön ve arka balkonlar ile yağmur
suyu giderleri BüyükĢehir Belediyesi Kent Estetiği Bakım Onarım Müdürlüğünden gelen
sepetli araç ile dıĢ cephenin 10 m yükseklikte sıvası dökülen yerlerinin sıvaları temizlendi.
Yağmur suyu giderlerinin boru çapları büyütüldü. Dökülen sıvalar temizlendikten sonra
sıva tamiratına baĢlanıldı. ÇalıĢmalar devam etmektedir.
 Dekanlık Binası önünde bulunan 3 adet ızgaranın bakımı yapıldı ızgaraların içleri
temizlendi.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarı jeneratörüne Bölüm ile Sosyal Tesisler Binası
arasına 40 m kanal kazılarak elektrik kablosu çekilen kanal hattının üzeri kepçe ile
kapatıldı.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imal edilen 3. Parti ofis malzemelerinin yarısı Tarım
Makineleri Bölümünde öğretim üyelerine teslim edildi. Montajları yapıldı.
 Muhlis Erkmen Kütüphanesinin kapısı tamir edildi. Kütüphanede dolap kilidi değiĢtirildi.
 Ana Okulu WC kapısına sürgü takıldı. Mutfak dolabı tamir edilerek dolapta kablo yeri
açıldı. Ana okuluna 170x120 ebatlarında ilan panosu çerçevesi yapıldı ve yerine monte
edildi. Bahçe çitlerinin tamiri yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümüne yazı tahtası monte edildi. Bölümü bay ve bayan WC‟lerine 6 adet
havluluk montajı yapıldı.
 Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Binası 18 nolu odasının kapı kilidi
değiĢtirildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Güray AKDOĞAN‟ın oda kapısı tamir edildi.
 Su Ürünleri SatıĢ Yeri yanındaki açılan koruma telleri tamir edildi.
 Tavukçuluk Binası yanında yatan iki elektrik direğinden birisi kesildi ve çıkarıldı. Yatan
diğer direk kaldırılarak bakımı yapıldı.
 Çöp toplama iĢlerinde kullanılan traktörün çeki demiri tamir edildi.
 Arıcılık Birimi pano altına demir sehpa yapıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü arka giriĢ kapısının camlarına silikon çekildi.
 Bitki Koruma Bölümü mikoloji ve seroloji laboratuvarlarının camlarına silikon çekildi.
 Bitki Koruma Bölümü öğrenci laboratuvarına yeni yapılan dolapların kapak camları takıldı.
(11 adet)
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imal edilerek Tarım Makineleri öğretim üyelerine
teslim edilen dolapların kapak camları takıldı. (30 adet)
 Su Ürünleri Mühendisliği akvaryum odası camlarına 2 adet ventilasyon deliği açılarak
ventilasyon cihazı takıldı.
 Tarla Bitkileri kuyu pompasının Ģamandırası değiĢtirildi. Motor bakımı yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Amfisinin eski armatörleri söküldü. Amfiye 24 adet yeni
armatör ve bir adet anahtar takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Binası koridorun elektrik düğmesi ve 2 adet lambası değiĢtirildi.
 Bitki Koruma Bölümü fitopatoloji laboratuvarına 12 adet lamba, balans ve starter takıldı.
 07.06.2014 tarihinde Tarla Bitkileri Lojmanlarından baĢlayarak Fatih Köprüsü altında
Bölüm ve Birimlerin telefon hatları arızalandı. Toplu arıza olduğu için pazartesi ve salı
günlerinde telefon menhollerinde arıza arandı. Tarım Reformu Önünde 40 m‟lik telefon
hattındaki kabloların çalındığı ÇarĢamba günü belirlendi. Telekom Ģirketi ile görüĢüldü.
ġirket kontrollerini yaptı. Çalınan 100‟lük telefon kablosu tekrar döĢenecek.
 Dekan Yardımcıları sekreterlerinin odasına döĢenen parke nedeniyle arızalanan telefon
hatları tamir edildi.
137

 Su saatleri okunarak saatlerin kontrolleri yapıldı.
 Anaokulu WC‟si klozetinin iç takımı değiĢtirildi.
 Dekanlık Binası balkonlarının eski 13 adet yağmur suyu giderleri kırılarak 50‟lik PVC
boruya dönüĢtürüldü. 28 adet 50‟lik PVC dirsek, 50 m parça PVC boru kullanıldı.
 Salık ve Fen Bilimleri Binası yanındaki çim sulama dikmesinin patlayan borusu tamir
edildi. 1 adet 3/4 dirsek kullanıldı.
 Döner Sermaye Binası çay ocağının lavabo bataryası değiĢtirildi.
 Zootekni Bölümü Genetik Binası engelli WC‟sindeki fotoselli musluk tamir edildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği Binası WC‟sinde arızalanan taharet musluğu değiĢtirildi. 1 adet
kısa musluk kullanıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümü bulaĢık makinası musluğu tamir edildi. 1 adet musluk baĢlığı
kullanıldı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 16.06.2014 dekanlık Binası ön ve arka balkon giderleri (yağmur suyu) komple yenilendi.
Dökülen dıĢ cephe sıvaları BüyükĢehir belediyesi sepet aracı ile yenilendi. DıĢ cephenin
sıvanan ve tamir edilen yerleri silikonlu dıĢ cephe boyası ile boyandı.
 Dekanlık Binası giriĢinde bulunan WC çatısının olukları yenilendi. Çatıya yalıtım yapılarak
dıĢ cephe boyası yapıldı.
 Fen Bilimleri Enstitüsü sekreter odasının dökülen fayansları yenilendi.
 18.06.2014 Yeni mescit binasının patlayan suyu Keçiören ASKĠ‟den getirilen kepçe ile 15
m kazılarak arıza giderildi.
 18.06.2014 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarı koruma telleri etrafına beton
atılması için kalıp çakıldı.
 20.06.2014 ASKĠden getirilen kepçe ile ahırlardaki gübre toplandı.
 Toprak A Blok binasında kompresör cihazındaki kaçak tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü soğuk hava deposu yanında delinen su boruları tamir edildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği çayır sulama sisteminin patlayan borusu kazım yapılarak tamir
edildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği çay ocağının musluğu değiĢtirildi.
 Bahçe Bitkileri bağdaki arızalı dalgıç motoru tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri soğuk hava deposu ısıtma tesisatı boru ve peteklerinin çapları ile odaların
ölçümleri yapıldı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü taĢıma iĢlerinde kullanılan traktörün üst kabini tamir edildi.
 Su Ürünleri satıĢ yeri yanındaki koruma telleri tamir edildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü dposuna 4 adet demir raf yapıldı.
 Yıldırım Beyazıt Kız Yurdu alt katında bulunan deposuna 6 adet çelik raf yapıldı.
 Toprak B Blok serasında yanan lamba balansı değiĢtirildi.
 Tarla Bitkileri Binası arka tarafında bulunan arızalı kuyu motoru tamir edildi. ÇalıĢmayan
motora Ģamandra takıldı.
 Bölüm çevre aydınlatmalarının rutin kontrolleri yapıldı. Dekanlık çevre aydınlatmasına 6
adet, Tarla Bitkileri çevre aydınlatmasına 5 adet lamba takıldı.
 Bitki Koruma Laboratuvarına 10 adet florasan lamba takıldı.
 Jenaratör rutin kontrolü yapıldı.
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 Teknik ĠĢler Müdürlüğü 1144 nolu hattın arızası yapıldı.
 Sosyal Tesisler Binasında bulunan yemekhanenin arızalı 1108 nolu hattı tamir edildi.
 Tarım Reformu Binası önündende çalınan 600‟lük kablo ekini yapan Telekom ekiplerine
eĢlik edildi.
 Cam atölyesine 1705 nolu dahili hat bağlandı.
 Öğrenci yemekhanesi 1568 nolu hattın arızası giderildi.
 Yemekhane ve cam atölyesini besleyen kablo arızalandı. Kabloda bulunan 3 ayrı ek
nedeniyle sık sık arızalanan hatların arızasının giderilmesi için eski hat kablosu 100 m
10‟luk telefon kablosu ile değiĢtirildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama 1219 nolu hattın arızası giderildi.
 Bitki Koruma Bölümünde kullanılan 1060 nolu hattın arızası giderildi.
 Sosyal Tesisler Binası içerisinde bulunan müzede kullanılan1095 nolu hattın arızası
giderildi.
 Tarım Makineleri A Blok 307 Nolu odanın kapı kilidi değiĢtirildi. 1 takım yale kilit ve kilit
göbeği, 1 adet köĢebent karĢılık kullanıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümünde kullanılmak üzere 1.5 m uzunluğunda 5x3 boyutlarında 28 adet
kazık yapıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümüne çeĢitli boyutlarda 24 adet çerçeve yapıldı. (120x86 18 adet,
160x80 4 adet, 126x88 1 adet, 113x89 1 adet, 120x89 1 adet)
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile yapılan ofis mobilyalarının yapımına baĢlanıldı. (4.
Parti 20 takım)
 Bitki Koruma Bölümü mikoloji ve seroloji laboratuarlarının su alan plastik pencereleri tamir
edildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama yeni amfi kırılan camı değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliğine yapılacak olan 40 adet akvaryum için 230 parça cam kesildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Fakültemiz kampusu çöp toplama binası önünde Aski tarafından yapılan su hattı
çalıĢmaları sırasında zarar gören asfalt ve bozulan asfaltlar BüyükĢehir Belediyesi Asfalt
Müdürlüğü tarafından yenilendi.
 22.06.2014 tarihinde baĢlanan çalıĢmalarda Gıda Mühendisliği yolu, Gıda güvenlik giriĢi,
Bahçe Bitkileri ile Toprak B Blok arası, Bitki Koruma MOLEN Laboratuvarı yolları asfaltları
tamamlandı.
 Dekanlık satıĢ yerinin içi boyandı. 1 teneke boya kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarı koruma demirlerine ve laboratuar etrafına
beton atılması çalıĢmalarına devam ediliyor.
 25.06.2014 tarihinde Zootekni Bölümü Tavukçuluk ĠĢletmesinde biriken 9 römork gübre
ASKĠ kepçesi ile gübreliğe nakledildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü meyve bahçesindeki bitkilerin sulanması için motordan gelen ana
boruya TE atılarak sulama sistemine su verildi. 1 adet 63‟lük TE kaplin, 2 m 63‟lük boru, 2
adet 63‟lük diĢi kaplin, 1 adet 2"‟lik küresel vana, 1 adet 2" nipel kullanıldı.
 Bitki koruma MOLEN laboratuvarı yanına yapılan kamelyaya lavabo temiz ve atık su hattı
döĢendi. 7 adet 50‟lik dirsek, 6 m 50‟lik PVC boru, 2 adet 20‟lik diĢi dirsek, 8 adet 20‟lik
dirsek, 2 boy 20‟lik boru, 1 adet 1/2" TE, 1 adet 1/2" nipel kullanıldı.
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 Arıcılık Binasında vana değiĢtirildi. 1 adet 3/4" vana kullanıldı.
 KOSGEB Binasının tıkanan WC‟leri tazyikli su yardımıyla açılmaya çalıĢıldı. Açılamayan
tıkanık giderlerin açılması için bina giriĢinde kırıcı ile kırım yapıldı.
 AĢağı bağda patlayan sulama dikme kaplinleri değiĢtirildi.3 adet 32‟lik dirsek kaplin, 3 adet
1"-12" redüksiyon kullanıldı.
 Su saatleri okundu.
 Tarla Bitkileri Bölümüne 1 m boyunda 130 adet kazık hazırlanarak gönderildi.
 Gıda Mühendisliği 2 nolu Binanın kapı kilit göbeği değiĢtirildi. Kapı tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Dicle OĞUZ‟un odasına kornij takıldı.
 Park-Bahçe ĠĢleri Birimine 50 adet kazık gönderildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği yabancı diller dershanesinde yapılacak tadilat nedeniyle yazı
tahtaları, ilan panoları, askılıklar, bilgisayar hoparlör rafları söküldü.
 Dekanlık kampusünde yapılacak mezuniyet töreni aydınlatması için alana projektör takıldı.
Tören hazırlığı yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 4 adet projeksiyon cihazı söküldü.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde 6 adet projeksiyon cihazı söküldü.
 Dekanlık GiriĢine konulan içecek makinesine üçlü priz çekildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü denemelerde kullanılan eski motorların kabloları
söküldü.
 Dekanlık Binası pano odalarının klimaları kontrol edildi.
 Arızalanan Tarla Bitkileri Bölümü 1262 bahçe Bitkileri Bölümü 1312 nolu telefon hatları
tamir edildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde 1219 Bahçe Bitkileri Bölümü 1257 nolu telefon
hatlarının arızası giderildi.
 Müzenin 1095 nolu telefonunun arızası giderildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü 1539 nolu telefon hattı arızası giderildi.
 Dekanlık Personel ĠĢleri Bürosu 1226 nolu hattının arızası giderildi. 3 m kablo ve 2 adet
soket kullanıldı.
 Kampus içerisinde açıkta bulunan çıkma kapıların depolanması için yapılan binaya raf
sistemi yapıldı.
 Gıda Güvenlik Kulübesi demir kapısının kapı kilidi değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği Bina giriĢ kapısının menteĢeleri değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği yabancı diller dershanesi koridorundaki öğrenci oturakları
söküldü.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü 24 adet proje resim çerçevesinin resim ve camları takıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne akvaryum yapımında kullanılmak üzere kesilen 230
adet cama zımpara yapıldı. Camlar temizlendi. Su Ürünleri Binasına taĢınarak Serter
SEÇER‟e teslim edildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümü internet cihazı odasına 1 adet cam takıldı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imalatı yapılan ofis mobilyalarının 3. Parti yapımına
devam ediliyor.
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 Zootekni Bölümü Hayvan Besleme Bölümü Prof. Dr. Necmettin CEYLAN tarafından
kullanılmak üzere 50 adet 45cm‟lik 2x2 çıta kesildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde baĢlanılan tadilat nedeniyle odalar boĢaltıldı.
Masa, dolap, kornij, askılık, dershaneler boĢaltıldı.
 Teknik ĠĢler yanındaki Eski çöp yeri üzerine ızgara döĢemesi suntadan yapıldı. Altına
üstüne marangozhanenin yanındaki kapılar seçilerek kullanılmayan kapılar doğranıp odun
olacak.
 Ev Ekonomisi alt katında bir odaya 1 takım yale kilit takıldı.
 Toprak Bölümü dolaplarına 4 adet tas menteĢe takıldı.
 30.06.2014 Bitki Koruma Bölümü MOLEN Laboratuvarı çevresine beton ve kalebodur
çalıĢması devam ediyor.
 1-2.-07.2014 Temel Bilimler Binasının KOSGEB giriĢindeki tıkalı olan pis su giderleri
yerleri tespit edildi. Keçiören ASKĠ tarafından kepçe, kırıcı makinelerin yardımıyla kırıldı.
ÇalıĢmalar devam ediyor. Tıkalı olan kanal giriĢine baca ve bilezik konuldu. Tıkalı
durumlarda tazyikli su ile müdahale edilecek.
 2.07.2014 Tarımsal Yapılar laboratuarında bulunan makineler ASKĠ‟den kepçe yardımıyla
dıĢarıya nakledildi.
 03.07.2014 tarihinde Temel Bilimler binasının ön giriĢ kırılan yerlerin molozları toplanıp
traktörle çöp alanına aktarıldı.
 04.07.2014 Bahçe Bölümü Meyve Bahçesi laıp tahtaların sökülmesi. 80 m.
 KOSGEB Binasındaki tıkanan WC‟lerin açılması için ASKĠ‟den kepçe, tazyikli su ve
kompresör kırıcı istendi. Kepçe ve kırıcı yardımıyla bina önünde biri toprakta, diğeri
andezit taĢ altında iki adet rögar bulundu. Bulunan rögarlardan tazyikli su verilerek sorun
giderilmeye çalıĢıldı.
 Bölümlerin su saatleri okundu. Suyu azalan saatlere yükleme yapıldı.
 Lojmanların su saatleri okundu.
 Bahçe Bölümü soğuk hava binasında bulunan deponun patlayan çıkıĢ borusu tamir edildi.
2 adet 40‟lık kaplin kullanıldı.
 Su Ürünleri Yabancı Diller tarafı WC‟lerdeki tadilattan dolayı musluk ve baslar ile sebil
söküldü
 Makine Bölümü dershane giriĢine yağmur suyunu engellemek için 5 m PVC 100‟lük boru
ile yağmur oluğu uzatıldı.
 KOSGEB pis su giderlerinin açılması için merdivenlerde ana boru bulunarak tazyikli su
verildi.
 Makine Bölümü hocaların çay içme yerindeki nemlendirme cihazının bağlantısı için lavabo
musluğuna TE atılarak su bölündü. 1 adet 1/2" nipel, 1 adet 1/2" TE, 1 adet 3/4" manĢon,
1 adet 3/4"-1/2" redüksiyon kullanıldı.
 KOSGEB binasındaki WC‟lerin bas muslukları değiĢtirildi. 8 adet çıkma bas musluk
kullanıldı.
 Temel Bilimler orta kattaki klozetin ara musluğu değiĢtirildi. 1 adet ara musluk kullanıldı.
 KOSGEB binası pis su borularının delinen iki yeri çimento ile kapatıldı.
 MOLEN laboratuvarına dört adet radyatör takıldı. 18 adet 20‟lik dirsek, 10 adet 25‟lik
dirsek, 1 m 20‟lik boru kullanıldı.
 MOLEN laboratuarındaki 3 lavabo yerine ara musluk takıldı. 1 adet TE atılarak makinaya
musluk bağlantısı yapıldı. 3 adet ara musluk, 1 adet diĢli TE (20‟lik) 2 adet 20‟lik kör tapa
kullanıldı.
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 Tarım Makineleri çay bahçesine kurulan sistem in cihazına filtre takıldı.
 Lojmandaki 1715 ve 1364 ün arızası giderildi.
 Santrale ait jeneratör test amaçlı çalıĢtırıldı. Peyzaj bölümünde 1510 numaralı telefon yeni
odasında çalıĢtırıldı.
 Bitki Koruma Bölümündeki 1687 ve 1138 nolu telefonların arızaları giderildi.
 Bahçe Bitkilerindeki 1635 nolu telefonun arızası giderildi.
 Tarım Makinelerindeki 1543 nolu telefonun arızası giderildi. Su Ürünlerindeki inĢaat
kontrol edildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN Laboratuvarı çevre betonu atılması ve kalebodur
döĢenmesi iĢleri tamamlandı. 07.07.2014
 BüyükĢehir Belediyesi ilaçlama ekibiyle iletiĢim Müdürlüğümüz aracılığıyla iletiĢim
kurularak gübrelikler ile çevresi ve çöp alanları ilaçlandı.07.07.2014
 Süt Fabrikasının soğuk hava deposunun değiĢimi ve havalandırma bacalarının
yenilenmesi iĢi sırasında fabrikanın kırılan ve zarar gören fayans ve kalebodurlarının
değiĢtirilmesi için tadilat çalıĢmalarına baĢlanıldı. 08.07.2014
 Çöp alanında biriken ağaç, dal, inĢaat artığı Keçiören Belediyesi araçlarıyla kampus
dıĢına (çöp alanına) nakledildi. 08.07.2014
 Zootekni Bölümü Hayvancılık iĢletmesinde birikerek çevreye yaydığı koku ile rahatsızlık
veren 4 kamyon gübre yapılan görüĢmeler sonucu BüyükĢehir Belediyesi araçlarıyla (4
kamyon) kampus dıĢına nakledildi. 2 kamyon yanmıĢ gübrede Bahçe Bitkileri Bölümüne
teslim edildi. 09.07.2014
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü giriĢinde Spor Kulübü Yöneticilerine verilen oda boyandı.
 Hukuk fakültesi satıĢ yerinde arızalanan priz tamir edildi.
 Rektörlük Hizmetinde kullanılan satıĢ arabasına 15 m kablo çekilerek priz montajı yapıldı.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün pano ve motor kabloları söküldü.
 Tarla Bitkileri Lojmanları havai hattı değiĢtirildi. 400 m kablo kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü AraĢ. Gör. Eren ÖZDEġ ve AraĢ. Gör Zerbab GÜLER odalarının
kapı kilitleri değiĢtirildi.
 Peyzaj Mimarlığı alt katında bulunan spor kulübüne verilen odanın kapı kilidi değiĢtirildi.
Oda içerisindeki dolapların içerisine 6 adet raf takıldı.
 Tadilata alına Tarımsal yapılar ve Sulama Bölümünde ahĢap aksamların sökülmesine
baĢlanıldı.
 Toprak Bölümü Prof. Dr. Ġlhami BAYRAMĠN‟in denemesinde kullanılmak üzere 50x50
ebatlarında 8 adet çerçeve Ģeklide çıta yapılarak teslim edildi.
 Su Ürünleri Bölümünden Yrd. Doç Dr. Levent DOĞA‟nın odasına stor perde montajı
yapıldı.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama Binası dershane sıraları, makineler ve
pencerelerin demir aksamları söküldü.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1110 nolu telefon hattının tamiri yapıldı.
 Dekan Yardımcılığı sekreterliğinde kullanılan 1303 nolu arızalanan hattın tamirine gidildi.
Lokal santralde olduğu tespit edilen arıza için ilgili firmaya arıza kaydı bırakıldı.
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 Tarım Makineleri Bölümü 1543 ve Su Ürünleri Bölümü 1444 nolu hattın tamiri yapıldı. 5 m
telefon kablosu kullanıldı.
 Su Ürünleri Bölümü 1074 ve 1438 nolu hatların arızası giderildi. 5 m telefon kablosu
kullanıldı.
 Tarım Makineleri GiriĢi güvenlik kulübesinde kullanılan 1650 nolu hattın arızası giderildi.
 Sosyal Tesisler güvenlik kulübesi 1197 nolu hattın arızası giderildi.
 Sosyal Tesisler yemekhanesinde kullanılan 1108 nolu hattın arızası giderildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 21.07.2014 tarihinde Bahçe Bitkileri Bölümü sebze ve meyve bahçelerinin etrafındaki tel
örgünün dilberine kalıp tahtası yapılma iĢi devam ediyor.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile Su Ürünleri Mühendisliğin büyük onarım iĢlerinin
fotoğrafları çekildi.
 23.07.2014 Bahçe Bitkileri Bölümü ve Su Ürünleri Bölümü arızalı su sayaçları ASKĠ-Genel
Müdürlüğüne bildirildi ve Sayaçların arızaları giderildi.
 23.07.2014 Müdürlüğümüz çalıĢanları, Fakültemizin AraĢtırma Çiftliğinde düzenlenen
„„Hasat Bayramı‟‟ programına katıldı.
 24.07.2014 Tarım Makineleri Bölümünün giriĢindeki güvenlik kulübesi boyandı. 1 teneke
plastik boya kullanıldı.
 24.07.2014 Tarım Makineleri Bölümünün giriĢindeki güvenlik kulübesini iç mekanına
döĢeme yapıldı. 13 m2 muĢamba döĢendi.
 18.07.2014 tarihinde Bahçe Bitkileri Bölümü alt kat bayanlar tuvaletindeki musluk baĢlığı
arızalı olduğu için yenisiyle değiĢtirildi.
 Su saatleri okundu.
 Arıcılık Bölümü kırık olan vana değiĢtirildi.
 Bitki Koruma Bölümüne gidildi ve oraya gelen su tesisatçılarına vanaların ve su
tesisatlarının yerleri gösterildi. Yapılacak iĢler takip edildi.
 Bitki Koruma Bölümünde lavabo giderleri yapıldı ve sıcak su ve soğuk su hattı çekildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü ve Su Ürünleri Bölümü su saatleri çapları söküldü, su saatlerinin
dibindeki otlar ve çöpler temizlendi, Belediyeden gelenlere su saatlerinin yerleri gösterildi,
Bahçe Bitkileri Bölümü su sayacı değiĢtirildi.
 Su Ürünlerindeki arızalı vana tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümünde kaçak suyun arızası giderildi.
 21.07.2014 Dekanlık alt kat ve üst kat avizeleri eksik olanlar takıldı, arızalı olanlar tamir
edildi ve hepsinin temizliği yapıldı.
 22.07.2014 Su Ürünleri pano iptal edildi. Yurdun elektrik keĢfi yapıldı.
 23.07.2014 Kültür Teknik Bölümünün taĢındığı ZEK ‟de yanmayan lambalar tamir edildi ve
arızalar giderildi. Masalara 4 lü priz montajı yapıldı ( 4 adet uzatmalı)
 24.07.2014 Süt Bölümü çalıĢmayan anahtar değiĢtirildi.
 Tarım Makineleri Bölümünün giriĢindeki güvenlik kulübesi prizlerin ve anahtarların
değiĢimi
 Lojman sayaçları okundu.
 ZEK Binasına 5 adet askılık monte edildi.
 ZEK Binasına mutfak dolabı monte edildi.
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 Spor salonu deposunun kapı kilidi değiĢtirildi
 Tarla Bitkileri Bölümü dershaneleri konuĢma kürsüleri ( hocaların ders anlattıkları) kırık
olanlar tamir edildi.
 Masaların yapımına devam ediliyor.
 Genetik binası üst kat koridorda kapı kilidi takıldı.
 Sağlık Bilimleri üst katta toplantı salonuna korniĢ takıldı.
 Sosyal Tesisler aynalı salona yazı tahtası monte edildi.
 Tarım Makineleri Bölümünün giriĢindeki güvenlik kulübesine 3 adet koltuk arkalığı
bağlandı.
 KOSGEP üst giriĢ kapısının menteĢeleri tamir edildi.
 Dekanlıktaki kapan tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümüne kanal kazılıp su çekildi.
 Zootekni Bölümüne yapılan kuzu deneme bölümlerinin tekrar kesilip iptal edilmesi.
 21.07.2014 Fen bilimlerine ait 1085 ve 1260 nolu telefonların arızası yapıldı.
 22.07.2014 Fen bilimlerine ait 1176 ve 1088 nolu telefonların arızası giderildi.
 23.07.2014 Santrale ait jeneratör test amaçlı çalıĢtırıldı yakıtı kontrol edildi. Tarım
ekonomisi bölümüne ait 1481 ve 1553nolu telefonlara sayısal konsol bağlandı.
 24.07.2014 Tadilata giren tarımsal yapılar ve sulama bölümü ve su ürünleri bölümlerinin
inĢaatları gezildi. Santrale ait 1790 nolu telefonun arızası giderildi. 5 metre telefon teli
kullanıldı.
 25.07.2014 Tarım Makineleri 1609 nolu telefonun arızası giderildi.
 Çöp traktörü 08.30-12.00 ve 13.30-17.30 saatleri arasında günde iki sefer bina, birim ve
yemekhanelerden çıkan çöpleri toplamakta çöp binasına dökmektedir. Keçiören
Belediyesi temizlik araçları çöpü her gün çöp binasından saat 12.00 de alıp çöp alanlarına
taĢımaktadır.
 Bir baĢka traktör bölüm ve birimlere malzeme taĢımakta ve buralardan çıkan hafriyat, dal,
gazel gibi atıkları çöp alanına taĢımaktadır.
 Bahçe Bitkileri Bölümüne ait olan sebze-meyve bahçesini koruma telleri altına kalıp tahta
çakıldı. 31.07.2014 tarihinde baĢlanılan kalıp çakma iĢi 07.08.2014 tarihinde tamamlandı.
Çakılan tahtaların üzerine Kolin (Metro çalıĢmalarını yürüten Firma) firması tarafından
beton atılacak.
 Öğrenci yemekhanesinin sürekli toprak dolarak tıkanan bina dıĢındaki lagarının içi
temizlendi. Ġç alan tuğla ile yeniden örülerek sıva yapıldı. 08.08.2014 tarihinde yapılan iĢ
için bir torba çimento ve 200 kg kum kullanıldı.
 Su Ürünleri Binası giriĢ sağ koridoruna sebil montajı yapıldı. Sebilin elektrik hattı çekildi.
(10 m TTR kablo kullanıldı) Montaj için kırılan yerler sıvandı. 08.08.2014
 Büyük Onarım ĠĢi Kapsamında yenilenen binalardan sökülen camların cam atölyesine
taĢınmasına devam ediliyor. 04.08 tarihinde baĢlanan taĢıma iĢine devam ediyor.
 Dekanlık Kampusünde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsüne projeksiyon cihazı montajı
yapıldı.
 Garaj Binası, Spor Salonu ve Peyzaj Bölümü çevre aydınlatmaları kontrolleri yapıldı. (5
adet 400 W lamba kullanıldı)
 Bitki Koruma Bölümüne hibe edilen cihazın elektrik hattı çekildi. 40 m kablo kullanıldı.
Sigorta kutusu konuldu.
 Su Ürünleri Binası arakasından satıĢ yerine giden su hattının patlayan vanası değiĢtirildi.
1 adet 3/4" vana kullanıldı.
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 Tümer Tuğrul, Uğur Yenipınar, Abdulkadir Sönmez ve Fazlı Avcı‟nın kullandığı lojmanların
arıza veren su saatleri sökülerek temizlendi tekrar yerlerine takıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü seralarında kullanılan damla sulama sisteminin patlayan vanası
değiĢtirildi.( 2"‟lik)
 Lojmanların su saatleri okundu.
 Sosyal Tesisler Binası yemekhanesinde musluk baĢlığı değiĢtirildi. 1 adet musluk baĢlığı
kullanıldı.
 Meyve Suyu ĠĢletmesinde musluk baĢlığı değiĢtirildi. 1 adet musluk baĢlığı kullanıldı.
 Su Ürünleri Binasında bulunan eski sebilin bulunduğu yer değiĢtirildi. Alt kat koridora
montajı yapılan sebilin montajı için 2 m 20‟lik boru, 2 adet 20‟lik diĢi dirsek, 4 adet 20‟lik
dirsek, 1 adet 1/2 " TE, 1 adet 1/2" nipel, 1 adet 50‟lik PVC çatal, 3 adet 50‟lik PVC dirsek,
2 m 50‟lik PVC boru, 1 adet flex hortum kullanıldı.
 Su Ürünleri Binasının alt kat WC‟sindeki pisuvarın muslukları değiĢtirildi. 2 adet ara
musluk kullanıldı. Binanın üst kat WC‟sindeki musluk tamir edildi. 1 adet musluk baĢlığı
kullanıldı.
 Su saatleri okunarak kontrolleri yapıldı.
 Su Ürünleri Binası alt kat WC‟sinin lavabosuna etajer takıldı.
 Toprak B Blok Binası üst katında laboratuarındaki lavabonun batarya flex hortumu ve
lavabo sifonu değiĢtirildi. 1 adet flex hortum, 1 adet sifon kullanıldı.
 Dekanlık Binası orta kat WC‟lerinde tıkanan lavabo açıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Fidanlık Serası sulama motorunun çıkıĢı tamir edildi. 1 adet 1" nipel, 1
adet 32‟lik diĢi kaplin kullanıldı.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imalatı yapılan ofis mobilyalarının (4. Parti) yapımına
devam ediliyor.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuarında 1adet lavabo ve kalorifer peteği montajı
yapıldı.
 Bitki Koruma Bölümü sera tarafı çıkıĢ kapısı altında patlayan su borusu tamir edildi. 4 adet
25‟lik dirsek, 0.5 m 25‟lik boru kullanıldı.
 Su saatleri okundu.
 Tadilata alınan Su Ürünleri Binasındaki kantinin su saati söküldü.
 Bahçe Bitkileri Bölümü fidanlığında bulunan damla sulama sisteminin patlayan ana su
borusu yeri kepçe ile kazıldı.
 AyaĢ AraĢtırma Uygulama Çiftliği binalarındaki duĢ yerlerine termosifon montajı
yapabilmek için keĢif yapıldı.
 Zootekni Bölümü Bıldırcın Kümesinin tıkanan atık su giderlerinin tıkanıklığı dıĢarıdan kırım
yapılarak açıldı. 1 m korige boru kullanıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü arızalı muslukları tamir edildi. 1 adet musluk baĢlığı, 1 adet 1/2"
manĢon kullanıldı.
 Çiftlik Müdürlüğü Binasında arızalanan fotoselli batarya tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü meyve bahçesinde bulunan 2"‟lik damla sulama ana borusunun
patlayan yeri tamir edildi. 1 adet kaydırmalı manĢon kullanıldı.
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 Tarım Ekonomisi Bölümü Prof. Dr. CoĢkun CEYLAN‟ın odasındaki arızalı batarya tamir
edildi.
 Garaj Binası içinde binadan Makine Bölümüne giden ana su hattındaki su patlağı tamir
edildi. 1 adet 63‟lük diĢi kaplin, 1 adet 2"‟lik nipel kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü elma seraları ana su hattında sızdıran borunun tamiri yapıldı.
 Yeni Amfi Binasına yapılan kantine su saati takıldı. 2 adet 25‟lik dirsek, 2 adet 25‟lik diĢi
dirsek, 2 adet trifonlu kelepçe, 0.5 m 25‟lik boru kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölüm Binası alt kat bayan WC‟sinde arızalanan bas tamir edildi. 1 adet
basmalı otomatik bas kullanıldı.
 Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Binasında 1 adet yazı tahtası montajı
yapıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümünde kilit göbeği değiĢtirildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü soğuk hava deposu kapılarının kilit göbeği değiĢtirildi.
 Baskı-Ofset Birimi toplantı salonunun kapısı tamir edildi.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imal edilen ofis mobilyalarının yapımına devam
ediliyor.
 Toprak Bölümü A Blokta bulunan makineye (elek) elekleri silikonla yapıĢtırıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü sekreterlik odasının camına delik açıldı.
 Duran ASLAN‟ın kullandığı lojmana 1 adet cam takıldı.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama Binası içerisinden çıkan demir ve motor
parçaları ayıklanarak kullanılabilecek durumda olanlar alındı.
 Gıda Mühendisliği GiriĢi arızalanan otomatik kapısına kaynak yapıldı.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar Bölüm Binasından çıkan camlar ve pimapen pencereler
alındı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü (aktarılan atölye çatısı nedeniyle) kaynak atölyesi temizlendi.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarına çevre koruma teli çekildi.
 Su Ürünleri Binasında projeksiyon aleti söküldü.
 AyaĢ AraĢtırma Uygulama Çiftliğine jeneratör konulabilmesi için keĢif yapıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Binasından elektriği alınan Nilüfer Havuzuna binanın
tadilata girmesi nedeniyle Toprak A Bloktan elektrik hattı çekildi. (4x4) 40 m kablo
kullanıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü lamba ve armatörleri söküldü.
 Bahçe Bitkileri Bölümü serasının elektrik hattında oluĢan problem nedeniyle seraya baĢka
direkten yeni elektrik hattı çekildi. 40 m kablo kullanıldı.
 Zootekni Ahırlarının motor bağlantısı yapıldı.
 Süt Teknolojisi klimasının arızalı kablosu tamir edildi.
 11.08.2014 Bitki Koruma MOLEN laboratuvarı önünde bulunan bordür taĢları Teknik ĠĢler
Müdürlüğüne taĢındı.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü ĠnĢaat Atölyesinin çatısı aktarıldı. 15.08.2014 tarihinde
tamamlandı.
 Çöp toplama alanında biriken 7 kamyon çöp, dal, moloz ve atıklar Keçiören Belediyesi
tarafından alındı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
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 Teknik ĠĢler Müdürlüğü demir atölyesi ve inĢaat deposunun çatısına akan
marangozhanenin yağmur olukları değiĢtirildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü ama su saatinin 3 yerden patlayan çıkıĢ borusunun patlayan yerleri
tamir edildi. 2 adet 40‟lık kaplin, 2 adet adi kelepçe, 1.5 m 40‟lık boru kullanıldı.
 Bölümlerin su saatleri okundu.
 Bahçe Bitkileri Bölümü alt kat erkek WC‟sinde arızalanan klozet tamir edildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü alt kat öğrenci WC‟sinde arızalanan sabunluk tamir edildi.
 Yeni Amfi alt kat bayan WC‟sinden geçen 1 1/4" ana borusunda patlayan yer kelepçe ile
tamir edildi. 1 adet kelepçe kullanıldı.
 Su Ürünleri çim sulama hattındaki patlak tamir edildi. 1 adet 40‟lık kaplin ve çim sulama
dikmesinin arızalı musluğu değiĢtirildi. 1 adet kaplin ve 1 adet musluk baĢlığı kullanıldı.
 Arızalanan Tarla Bitkileri bölümü atık su motoru kontrol edildi.
 Tarla Bitkileri, Dekanlık ve Makine jeneratörleri kontrolleri yapıldı ve jeneratörler
çalıĢtırıldı.
 Dekan Yardımcıları tarafından kullanılmak üzere 2 adet 3‟lü priz yapıldı.
 Dekanlık çevre aydınlatmasının kontrolü yapıldı. Çevre aydınlatmasının eksik olan 10 adet
lambası tamamlandı.
 Ankara Üniversitesi GölbaĢı Kampusuna Çiftlik Müdürlüğü tarafından kurulan Uydu
Tarayıcısı Data hattının kurulumunda görevlendirilen Müdürlüğümüz elemanlarından
Olcay DĠNÇ Pazartesi, Salı, ÇarĢamba günleri data hattının kurulumu için GölbaĢı
Kampusunda kabul için bulundu.
 Sosyal Tesisler köprü giriĢi güvenlik kulübesine telefon hattı çekilerek telefon bağlantısı
yapıldı. 53 m 2x2 kablo kullanıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden sökülen 30 adet cam camcılık ünitesine taĢındı.
 Sosyal Tesisler Binasında bulunan Müzeye yeni açılacak kapı yerinin tuğlaları örülerek
sıvası yapıldı.
 Su Ürünleri Bölümünden sökülen 40 adet cam camcılık ünitesine taĢındı.
 Makine GiriĢi güvenlik kulübesine açılan 2 adet plastik pencerenin bozuk olan
mekanizmaları değiĢtirildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Binasından sökülen plastik pencerelerinin hasar
görmemiĢ yedek parçaları Fakültemiz bölüm ve birimlerinde kullanılmak üzere sökülerek
camcılık ünitesine taĢındı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Bölümlerin su satleri okundu.
 Lojman su saatleri ile saat numaraları okundu.
 Çiftlik Müdürlüğü WC‟sinin arızalanan lavabo bataryası tamir edildi.
 Zootekni Bölümü tavĢancılık binasındaki arızalı musluklar tamir edildi. 1 adet çıkma
musluk kullanıldı.
 Fen Bilimleri Enstitüsünün arızalanan bası ve üst kat WC klozetinin flex hortumu
değiĢtirildi. 1 adet flex hortum kullanıldı.
 Tarla Tarbiyotek Binası çim sulama hattının kırılan kolye kelepçesi değiĢtirildi. 1 adet 50‟lik
kolye kelepçe kullanıldı.
 KOSGEB Binası WC‟lerindeki 3 adet klozetin iç takımları değiĢtirildi.
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 ASKĠ‟nin yapmıĢ olduğu su kesintisi nedeniyle Sosyal Tesisler, Bahçe Bitkileri ve Toprak
B Blok pompaları kontrol edildi. ÇalıĢmayan pompalar devreye sokuldu.
 Tadilata alınan Su ürünleri Binasında yapılan iĢlerin kontrolleri yapılıyor.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden çıkan hurdaların Müdürlüğümüze taĢınmasına
devam ediliyor. Daha önce gelen hurdalar Teknik ĠĢler deposuna istiflendi.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama Binası yıkım iĢlerinin kontrolleri yapıldı.
Binada yapılan iĢlerin kontrolleri yapılıyor.
 Süt ĠĢletmesi ve Süt Bölümleri doğalgaz sayacı abonelik iĢlemlerinin takipleri yapıldı.
BaĢkent Doğalgazın sayacı takması için ücret yatırılarak abonelik iĢlemi yapıldı. Abonelik
için bürokratik iĢlemler yapıldı. (Dosya ĠĢleri)
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü demir kapısı tamir edildi.
 Toprak A Blokta arızalı prizler tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü bağ evine projeksiyon montajı yapıldı. 6 m TTR kablo, fiĢ ve 3‟lük
priz kullanıldı.
 Dekanlık çevre aydınlatması kontrolleri yapıldı. 5 adet lamba değiĢtirildi.
 Tarla Bitkileri Bölümü demir sera kapısının kilit ve kilit göbeği değiĢtirildi.
 Tadilata alınan Su Ürünleri Bölüm Binası dershanelerinin sıraları sökülerek Teknik ĠĢler
Müdürlüğüne taĢındı.
 Prof. Dr. Özer KOLSARICI‟nın odasına çerçeve montajı yapıldı.
 Rektörlükten gelen malzeme ile imal edilen ofis mobilyalarının yapımına devam ediliyor.
 Bitki Koruma Bölümü 1117 nolu hattın arızası giderildi.
 Zootekni bölümündeki 1371 nolu telefonun arızası giderildi. Güvenlik kulübesi 1371 nolu
hattın kamyon nedeniyle kopan kablosu tamir edildi.
 Zootekni bölümündeki 1375 nolu telefonun arızası giderildi.
 Tarım ekonomisi bölümündeki 1481 nolu telefonun arızası giderildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü 1352 nolu telefonun arızası giderildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Bitki Koruma Bölümü Laboratuvarında kullanılmayan prizler iptal edildi.
 Bitki Koruma Bölümü çevre aydınlatması tamir edildi. 2 adet lamba kullanıldı.
 Gıda Mühendisliği çatısında bulunan projektörler tamir edildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümü WC lambası tamir edildi.
 Sütçülük giriĢi güvenlik kulübesinin elektrik hattı değiĢtirildi. 30 m 4x4 antigron kablo
kullanıldı.
 Bitki Koruma, Toprak A ve B Blok, Bahçe Bitkileri Sosyal Tesisler, Binalarının çatıları ve
yağmur olukları temizlendi. Yağmur oluklarının kırılan yerleri tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Cem ÖZKAN‟ın laboratuarında fayans tamiratı yapıldı.
 Bitki Koruma Binası sera tarafında kapı altında beton tamiratı yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü dershane ve amfilerin boyanmasına devam ediliyor.
 Bölüm Binalarının su saatleri okundu.
 Temel Bilimler WC‟lerinde 2 klozetin arızalı olan ara muslukları değiĢtirildi. 2 adet ara
musluk kullanıldı.
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 Bitki Koruma Bölümü üst kat WC‟sinde (paspas yıkamak için) vana çıkıĢına TE atılarak
musluk bağlantısı yapıldı. 1 adet 25‟lik TE, 2 adet 20‟lik dirsek, 1 adet 25-20‟ye
redüksiyon, 1 adet 20‟lik diĢi dirsek, 1 adet çıkma musluk, 2 m 20‟lik boru kullanıldı.
 Sosyal Tesisler Binasında bulunan yemekhanenin Ģofben hortumları sökülerek temizlendi.
Arızalı batarya tamir edildi.
 Peyzxaj Mimarlığı Bölümüne kilit göbeği takıldı.
 Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme ABD. Prof. Dr. Ömer Faruk ALARSLAN‟ın
oda kapısının kolu değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Bölümüne dolap kilidi takıldı.
 Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme ABD. Prof. Dr. Aydan YILMAZ‟ın odasına
yazı tahtası montajı yapıldı.
 Temel Bilimler Binası dershanelerinin sıra, masa vb. ahĢap tamiratları yapıldı.
 Toprak Bölüm Binası dershanelerinin sıra, masa vb. ahĢap tamiratları yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölüm Binası dershanelerinin sıra, masa vb. ahĢap tamiratları yapıldı.
 Gıda Mühendisliği bürosuna Rektörlükten gönderilen (10 adet) ofis mobilyalarına (masa
ve dolap) kilit montajı yapıldı. Bilgisayar kabloları için delik açıldı.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imal edilen ofis mobilyalarının yapımına devam
ediliyor.
 Tarım Ekonomisi bölümü 1481 in arızası giderildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü 1352 nolu telefonun arızası giderildi.
 Santrale ait jeneratör test amaçlı çalıĢtırıldı yakıtı kontrol edildi.Zootekni Bölümü 11743
nolu telefonun arızası giderildi.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ve Su Ürünleri Bölümleri inĢaatları
gezildi. Su ürünlerindeki 1645 ve 1074 nolu telefonların arızaları giderildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü 1304 nolu telefonun arızası giderildi.
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü arĢiv odasına 1 adet 80x200 ölçülerinde çıkma kasalı kapı
yapılarak montajı yapıldı.
 Basım Ünitesi toplantı salonunun düĢen korniĢ yerine monte edildi.
 Süt Teknolojisi, Zootekni Hayvan Besleme ve Tarım Ekonomisi Bölüm dershanelerinin
sıralarının bakımları yapıldı. Kırık olan sıralar tamir edildi. Tamir edilemeyecek durumda
olanlar değiĢtirildi.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile ofis mobilyalarının yapımına devam ediliyor.
 Sosyal Tesisler Binasında bulunan toplantı salonunun düĢen korniĢ yerine monte edildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümü dershanesine 22 adet çıkma sıra oturağı montajı yapıldı.
Dershane sıraları tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü soğuk hava deposunun panosu içindeki 3 adet eski sigorta
değiĢtirildi.
 Toprak B Blok Binası arka ve ön projektörleri tamir edildi.
 Dekanlık Binası ön tarafındaki kablo kanallarının değiĢtirildi.
 Dekanlık Binası alt katında eksik olan lambalar tamamlandı. (Evrak Biriminin olduğu kat)
 Çiftlik Bürosu deposunda çalıĢmayan yumurta paketleme makinasının arızası giderildi. 2
adet kaçak akım rölesi takıldı.
 Bahçe Bitkileri Soğuk Hava, Bölümü ana Binası, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Binası, Spor
Salonu, Mezunlar Derneği, Biyyometri Genetik, Hayvan Besleme Binaları çatı ve çatı
olukları temizlendi.
 Anaokulu çatısına ziftli döĢendi. Çatı olukları temizlendi.
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 Tadilata alınan Dekanlık Binası ön cephesine iskele kuruldu.
 Tarla Bitkileri Bölümü boya-badana iĢlerine devam ediliyor.
 Dekanlık Ön dıĢ cephesi duvarlarında baya iĢine baĢlanabilmesi için tamirat yapımına
baĢlanıldı.
 Bölümlerin su saatleri okundu.
 Süt Teknolojisi Bölümü laboratuarında su ısıtmada kullanılan kombinin gaz hortumunun
bağlantısı yapıldı.
 Bitki Koruma ve Bahçe Bitkileri Bölümleri 1304 ve 1653 nolu telefonların arızası giderildi.
 Fen Bilimleri Enstitüsü 1150 ve 1433 nolu telefonların arızası giderildi.
 Tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama ve Su Ürünleri Bölümlerinin inĢaatları gezildi.
Tarla Bölümüne ait 1466 nolu telefonun arızası giderildi.
 Sosyal Tesisler binası yemekhanesine ait 1108 in arızası giderildi. Fen Bilimleri Enstitüsü
ait 1260 nolu telefonun arızası giderildi.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerine ait 1203 nolu telefonun arızası giderildi. Öğrenci
Yurdundaki tadilat nedeni ile dıĢarıdaki kablo kanallara alındığı için kablo bağlantısı
yapıldı.
 Zootekni Bölümü Genetik Binası üst kat WC‟lerinde bulunan klozetin flex hortumu
değiĢtirildi. 1 adet 50 cm flex hortum kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü üst kat WC‟sindeki lavabo bataryasının musluk baĢlığı değiĢtirildi.
1 adet musluk baĢlığı kullanıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümü çay ocağına yeni alınan semaverin su bağlantısı yapıldı. Mermerit
delinerek alttan bağlantı yapıldı.
 Süt ĠĢletmesi kazan dairesine 2 adet vana takıldı. 1 adet 3/4 " vana, 1 adet 3/4 hortum
rekoru, 1 adet 1/2 " vana, 1 adet 1/2" hortum rekoru kullanıldı.
 Ev Ekonomisi engelli WC‟sinde arızalı olan Ģamandıra değiĢtirildi. 1 adet klozet
Ģamandırası kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü arızalı WC taĢı bası tamir edildi.
 Tarım Ekonomisi Bölümünde arızalanan fotoselli bataryaların arızaları giderildi.
 Yeni Amfi fotokopi giriĢindeki kalorifer peteği sökülerek kör tapa vuruldu. 1 adet 3/4"
körtapa, 1 adet 25‟lik diĢi nipel kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölümünde tıkalı olan lavabo açıldı. Arızalı batarya tamir edildi.
 Mescit Binası plastik giriĢ kapısı tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü AraĢ. Gör. Cennet TEKĠN‟in su alan plastik penceresi tamir
edildi.
 Toprak B Blok serasına 4 adet cam takıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü AraĢ. Gör. Ecem BAKĠ‟nin su alan plastik penceresi tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü kütüphanesinin su alan plastik penceresi tamir edildi.
 Süt ĠĢletmesinde bulunan buhar borusuna TE atılarak tahliye borusu takıldı. 3 adet 3/4"
dirsek, 4 adet 3/4" nipel, 1.20 cm‟lik 3/4" galvaniz boru kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölümü WC‟sinde arızalı pisuar musluğu ve bas musluğu tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümünde arızalanan yangın vanası değiĢtirildi. 1 adet 2" lik yangın
vanası kullanıldı.
 Spor Salonundan ambara giden yol altındaki eski su deposunun patlayan 2" lik demir
borusu kelepçe ile tamir edildi.
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 Tarım Makineleri Bölümü dershane giriĢindeki yağmur boruları dikeyden 6 m yataya
çevrilerek kapı giriĢine gelen yağmur suyu uzaklaĢtırıldı. 3 adet 45 o 100 „lük dirsek, 6 m
çıkma boru kullanıldı.
 Meyve Suyu ĠĢletmesi deposunun Ģamandırası değiĢtirildi. 1 adet 1" lik Ģamandıra
kullanıldı.
 Tarbiyotek Binası WC‟sinde bulunan 2 adet klozetin gömme depoları sökülerek arızaları
giderildi.
 Su Ürünleri Binası ana su saati ve çim sulama saatlerinin duvar dibine alınabilmesi için
keĢif yapıldı.
 Tarla Bitkileri Binası laboratuarlarının çalıĢmayan prizleri değiĢtirildi.
 Dekanlık Binası ön duvarında bulunan kablolar kanal içine alındı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü çalıĢanlarının tadilat nedeniyle taĢındığı ZEK
binasında odalardaki priz arızaları tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü çevre aydınlatma projektörlerinin tamiri yapıldı. 2 adet lamba
kullanıldı.
 Dekanlık Binası çevre aydınlatması kontrol edildi. Yanmayan 5 adet lamba değiĢtirildi.
 ġarap Fabrikası çatısının kırık 100 adet kiremidi değiĢtirildi.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN Laboratuvarı çevre çitlerinin eksikleri tamamlandı.
 Su Ürünleri ve Temel Bilimler Binalarının çatı temizliği yapılarak kırık olan kiremitler
değiĢtirildi.
 15.09.2014 tarihinde boyasına baĢlanılan Dekanlık Binası giriĢ ve merdiven baĢlarının
boyanması iĢi 19.09.2014 tarihinde tamamlandı. 3 teneke (20‟Ģer l) plastik dıĢ cephe
boyası kullanıldı.
 Fen Bilimleri Enstitüsü ait 1150 1433 ve 1153 nolu telefonlarının arızaları giderildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği 1074 ve 1645 nolu telefonların arızası giderildi.
 Sosyal Tesisler Binasında bulunan yemekhanenin 1108 nolu telefonunun arızası giderildi.
 Zootekni Bölümü 1656 nolu telefonun arızası giderildi. SatıĢ yerinde kullanılmakta olan
1340 nolu telefonun arızası giderildi. Bu hafta tamir edilen arızalar için toplam 10 metre
jamper teli kullanıldı.
 Santrale ait jeneratör test amaçlı çalıĢtırıldı yakıtı kontrol edildi.
 Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Nevzat ARTIK tarafından kullanılmak üzere 1 adet Le Ģeklinde
köĢe masa, birer adet etajer ve komedin yapıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü dershaneler ve koridorlarına 24 adet çeĢitli ölçülerde büyük boy
manzara ve resim çerçeveleri monte edildi.
 Rektörlükten gönderilen malzeme ile imal edilen ofis mobilyaları yapımına devam ediliyor.
 Dershanelerde kullanılmak üzere Sunay Yalçın tarafından gönderilen 4 adet Atatürk
Resmine çerçeve yapıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans dershanesinin su alan plastik pencereleri tamir
edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü AraĢ. Gör. Fırat ÇAĞLAR‟ın odasının su alan penceresi tamir
edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans dershanesinin kapı eĢiği yapıĢtırıldı.
 Santral ünitesi çay ocağı plastik pencere kapağı tamir edildi.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü dershane ve koridorlarının duvarlarına muhtelif ebatlarda 24
adet camlı camsız çerçeve monte edildi.
 Santral ünitesi WC‟sinin plastik pencere kapağı tamir edildi.
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 Tarım Ekonomisi Bölümü dershaneleri kırılan sıralarının demir aksamlarına kaynak
yapıldı, vidaları değiĢtirildi.
 Süt Teknolojisi Bölümü dershaneleri kırılan sıralarının demir aksamlarına kaynak yapıldı,
vidaları değiĢtirildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğüne gelen tadilatlardan gelen malzemeden iĢe yarayabilecek demir
malzeme seçildi. Demir atölyesine taĢındı.
 (23 Eylül) Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuvarı dıĢ çevresinde kırılan kalebodurlar
yenilendi.
 (23 Eylül) ASKĠ tarafından su borusu döĢenmesi çalıĢmaları sırasında kırılan asfalt
yenilendi.
 (24 Eylül) KreĢ çatısının dere oluğunda meydana gelen 5 m çökmenin tamiri için oluklar
sökülerek tahta ve ahĢap kısımları yenilendi çatı çinkosu yenilendi. Yağmur oluklarının
dibine çimentolu harç yapıldı.
 (24 Eylül) Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuarının önü kepçeyle düzeltilerek kanal
kapaklarına kaynak yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölüm Binasında, yüksek lisans odası boyandı. Akan odaların rütuĢları
yapıldı. Prof. Dr. Nilgün BAYRAKTAR‟ın odası boyandı. 2 teneke plastik boya kullanıldı.
 Fakültemiz Binalarının çatı tamiratları yapıldı.
 Spor Salonu termosifonunun flex hortumu değiĢtirildi. 1 adet 50 cm‟lik flex hortum
kullanıldı.
 Halıcılık Binasına su sızdıran yağmur oluğu dıĢarıdan tamir edildi. 2 adet 100‟lük dirsek, 3
adet 100‟lük PVC boru kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü soğuk hava binasında bulunan pompanın patlayan borusu bina
dıĢından tamir edildi. 2 adet 40‟lık diĢi kaplin, 1 adet 1-1/4" nipel kullanıldı.
 Bölümlerin su saatleri okundu.
 Su Ürünleri Binası ana su saatinin yeri değiĢtirildi. Saatin duvar dibine alınabilmesi için 10
m kazım yapıldı.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuarının 25‟lik hava borusunun yeri değiĢtirildi. Hava
borusu 5 m aĢağı alındı.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuarının akıtan lavabo sifonu tamir edildi. Tıkanan
duĢ gideri açıldı.
 Meyve Suyu ĠĢletmesinin kırılan 1/2"‟lik borusu tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü üst kat WC‟lerinde su kaçıran pisuvar bası tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuarının dıĢında bahçede kullanılan musluk sökülerek
körtapa vuruldu. 1 adet körtapa kullanıldı.
 Lojmanların su saatleri okundu.
 Bahçe Bitkileri Binasında kullanılan 1014 ve 1015 numaralı telefonların arızaları giderildi.
 Teknik ĠĢler Müdürlüğü Binasında kullanılan 1324 numaralı telefonun arızası giderildi.
 Tarım Makinaları Binasında kullanılan 1597 ve 1653 nolu telefonların arızaları giderildi.
 Bitki Koruma Bölümü 1816 nolu telefonun arızası giderildi.
 Personel ĠĢleri Fatma KILIÇTEPE‟nin oda kapısının kilidi değiĢtirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği binasına 3 adet ek Atatürk Resmi çerçevesi yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği dershane ve anfisinde kullanılmak üzere 5 adet konuĢma
kürsüsü ve 1 adet masa yapımına devam ediliyor.
 Yıldırım Beyazıt erkek yurdu yan tarafına 2 adet projektör montajı yapıldı. Bina dıĢ
cephesinde kablolar kablo kanalı içine alındı.
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 Garaj Amirliği ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü Binaları önündeki projektör lambaların tamiri
yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Hayrettin EKĠZ ve Bölüm baĢkanı odalarına 3 adet florasan
armatör takıldı.
 Süt Teknolojisi Bölümü laboratuvarı arızalı prizleri tamir edildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere 4 adet Atatürk Resmi
çerçevelendi.
 Dekan sekreteri odasının kırılan camı takıldı.
 Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nevzat ARTIK‟ın odasına masa camı kesildi.
 Zootekni Bölümü tavukçuluk iĢletmesine 3 adet çerçeve yapıldı ve camları takıldı.
 Dekanlık Kampus giriĢi kapanı kapatıldı ve tekrar açıldı.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü demir giriĢ kapısının menteĢesi değiĢtirildi.
 Tiyatro Binası arkasında yırtılan koruma telleri tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü traktörünün kazayağına kaynak yapıldı.
 Tarla Bitkileri Bölümü çapa makinesi ayaklarına kaynak yapıldı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 (29.09.2014) Sosyal Tesisler giriĢi güvenlik kulübesinin dökülen dıĢ cephe andezit taĢları
için 200 adet çelik dübel satın alındı. TaĢlar dıĢ cepheye vidalanarak güçlendirildi.
(02.10.2014 tarihinde tamamlandı)
 Tarla Bitkileri Bölümü giriĢ koridorları ve Prof. Dr. Cafer SEVĠMAY‟ın odası boyandı. 2
teneke plastik boya kullanıldı.
 Fakültemiz çöp toplama alanında biriken 6 kamyon moloz, gazel ve ağaç dalları Keçiören
Belediyesi tarafından alınarak belediye çöp toplama alanına taĢındı.
 Bahçe Bitkileri Bölümü sera içerisine laboratuar sera sulamasında kullanılmak üzere 4x2
boyutlarında demir tezgâh yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği satıĢ yeri yerleĢke demir giriĢ kapısına menteĢe kaynağı yapıldı.
Kesilen koruma telleri bağlandı.
 Tiyatro Binasının yanında kesilen koruma telleri tamir edildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümü kazayağına kaynak yapıldı.
 Spor Salonu projektörlerine 2 adet demir ayak yapıldı.
 Bitki Koruma Bölümünde su kaçıran pisuar baslarının arızası giderildi.
 Bölüm su saatleri okundu.
 Meyve Suyu ĠĢletmesi su deposunun Ģamandırası değiĢtirildi. 1 adet 1"‟lik ECA Ģamandra
kullanıldı.
 Tarla Bitkileri Kazan Dairesi su kaçıran ana kazan vanasının keĢfi yapıldı.
 Toprak A Blok Binasında tıkanan 2 adet lavabo açıldı. 1 adet sifon değiĢtirildi. 1 adet
lavabo sifonu kullanıldı.
 Toprak B Blok lavabo bataryasının patlayan flex hortumu değiĢtirildi. 1 adet 3/8"-1/2" flex
hortum kullanıldı.
 Teknik iĢler Müdürlüğü alt kat WC‟sinde sabunluk değiĢtirildi. 1 adet sabunluk kullanıldı.
 Ahırlar kesimhanede kırılan lavabo değiĢtirildi. 1 adet çıkma lavabo ve 1 adet gırtlak
hortum kullanıldı.
 Bahçe Bitkileri, Sosyal Tesisler ana su saatlerine (donma için) yalıtım yapıldı.
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 Su Ürünleri alt katta yangın hortumu değiĢtirildi. 1 adet çıkma yangın hortumu kullanıldı.
 Dekanlık kampusunda bulunan yurt binası ön, arka ve yan tarafına montajı yapılacak olan
13 adet projektörün kabloları çekildi. 4 adet projektörün montajı yapıldı.
 Spor Salonu projektörleri tamir edildi. (2 adet)
 Su Ürünleri Mühendisliğine 5 adet konuĢma kürsüsü, amfide kullanılmak üzere 1 adet
masa, 3 adet bilgisayar kasa altlığı yapıldı. Bölüme gönderildi.
 Dekanlık Binası Dekan odasının kapı kilidi değiĢtirildi.
 Fakülte Sekreteri odasına dolap içine 2 adet raf yapıldı. 70x95 boyutlarında dolap arkalığı
kesilerek montajı yapıldı.
 Dekan Sekterliği balkon pencereleri tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK‟ün çekmece kilidi değiĢtirildi.
 Tarım Makineleri Bölümü dershane sıralarının üstleri tamir edildi. Yerinden çıkanların
montajı yapıldı.
 Fakülte Sekterliği odasının masa arkası lambrileri ve kapı kasa pervazları söküldü.
Sökülen yerler kapatılacak.
 Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1572 ve 1727 nolu telefonların arızaları giderildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği sekretaryasında kullanılan 1438 nolu telefonun arızası giderildi.
 Tarım Makineleri giriĢi güvenlik kulübesi telefonunun arızası giderildi.
 Bahçe Bitkileri Bölümünde kullanılan 1291 ve 1220 telefonların arızaları giderildi.
 Fen Bilimlerinde kullanılan 1176 nolu telefonun arızası giderildi. Tüm arızaları için 10 m
jamper teli kullanıldı.
 Bitki Koruma Bölümü kapanmayan bölüm giriĢ kapısı tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü giriĢ kat koridorlarında bulunan ve kapanmayan 8 adet pencere
tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü biyolojik mücadele odası 2. Laboratuarının kapanmayan kapısı tamir
edildi.
 Bitki Koruma Bölümü öğrenci laboratuarının kapanmayan penceresi tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü sekreterliğinin kapanmayan penceresi tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü dershanesinin kırılan penceresi tamir edilerek yerine takıldı.
 Sunay YALÇIN‟ın kullandığı lojmanın kırılan giriĢ kapısı camı değiĢtirildi.
 Mehmet KURUÇAY‟ın kullandığı lojmanın kırık camı değiĢtirildi.
 Bitki Koruma Bölümü giriĢ kapısının bozulan camı söküldü. Ölçüsü alınarak yeni takılacak
olan camın sipariĢi verildi.
 13-14. Ekim Fakülte Sekreterliği odası boyandı. 1tnk plastik boya kullanıldı.
 13-14. Ekim Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Hasan ATAR‟ın laboratuarına
yapılan tezgahın profil ve tezgahı antipas boya ile boyandı. 2 galon antipas boya
kullanıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Binasının sürdürülen tadilatı nedeniyle BaĢkent Doğalgaz ile
görüĢülerek doğalgaz borusu 10 m geriye aldırıldı.
 Gıda Mühendisliği Bölümü kazan dairesinin arızalı olan doğalgaz sayacı BaĢkent
Doğalgaz ile görüĢülerek tamir ettirildi.
 Su Ürünleri Bölümü ve Tarımsal Yapılar Bölüm Binalarında yapılan bakım onarım ve
güçlendirme çalıĢmaları günlük takip ediliyor.
 ASKĠ‟den kepçe alınarak Fakülte kamyonlarıyla 2 kamyon kompost gübre Haymana
Çiftliğine gönderildi.
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 Tarımsal Yapılar Bölüm Binasının çatısından çıkan ahĢap doğramalar Teknik ĠĢler
Müdürlüğüne taĢındı ve istiflendi.
 Spor Salonunun kırık atermitleri değiĢtirildi.
 Dekanlık SatıĢ Yerinin yağmur oluğu kanalları temizlendi.
 16.10. Dekanlık Binası çatısının ve duvarlarının temizliği yapıldı.
 17.10. Gıda Binasının giriĢ güvenlik kulübesinin dıĢ cephe andezit taĢları tamir edildi.
 13.10. Fakülte Sekreterliği masası söküldü, cilalandı ve yerine monte edildi.
 Su Ürünleri Bölümünde Rektörlükten gelen 4 adet masanın montajı yapıldı.
 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne 6 adet 90 cm boyunda ahĢap 5x10 verildi.
 Su Ürünleri Bölümüne 30x60 boyutlarında internet kabloları için ahĢap kapaklı kutu
yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği öğrenci ilan panoları montajı yapıldı. Atatürk posterleri takıldı.
Kürsülere kablo geçmesi için delikler açıldı. Mevcut paravanların yerlerine montaj yapıldı.
 Zootekni Genetik Bölümünün anahtarları kaybolan 10 adet oda kapısına kilit göbeği
takıldı.
 Zootekni Bölümü 1381 nolu hattın bağlantısı yapıldı. 3m kablo kullanıldı.
 Zootekni Bölümü 1449 nolu hattın arızası giderildi.
 Tarım Makineleri 1346 nolu hattın arızası giderildi.
 Ev Ekonomisi Yüksekokulu 1322 nolu hattın arızası giderildi.
 16-17 Ekim tarihlerinde Çiftlik Müdürlüğüne firma tarafından kurulan santralin kurulumuna
yardım edildi.
 Binalarda kalorifer kazanları günde 2 saat yakılmaya baĢlanıldı.
 Su saatleri okundu.
 Bitki Koruma Bölümü MOLEN laboratuarının patlayan kalorifer borusu tamir edildi. Ayrıca
laboratuvarın kazan dairesinden gelen ısıtma sistemi boruları üzerine atılan beton kırılarak
beton altında kalan vanaları kapatıldı. Su kaçıran vanalardan kör tapa takıldı.
 Toprak Bölümü balkon tarafına yapılan yeni çay ocağına yapılacak tezgâha su hattı
çekildi. Tezgâhın temiz ve atık su giderleri çekildi.
 Kepçenin çalıĢması sırasında patlayan Teknik ĠĢler Müdürlüğünün su borusu tamir edildi.
 Bitki Koruma Bölümü sera tarafının yağmur iniĢ pimaĢlarına ek dirsek ve pimaĢ takıldı.
 4 romork üzüm posası Meyve Suyu ĠĢletmesinden alınarak çöp alanına taĢındı.
 Tarım Makinaları Bölümü teknik motorlar dershanesinin kapanmayan alüminyum pencere
kapağı tamir edildi.
 Zootekni Hayvan YetiĢtirme Binası Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL‟ün odasına 1 adet
kapak camı takıldı.
 GümüĢdere kampusu güvenlik klübesine 3 adet çerçeve yapıldı ve camları takıldı.
 Abdulkadir SÖNMEZ‟in kullandığı lojmana 1 adet cam takıldı.
 Sosyal Tesisler Binası yemekhanesinin su alan tezgâh mermerine silikon çekildi.
 Bitki Koruma Bölümü mikoloji laboratuvarı penceresine silikon çekildi.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer yerleĢke içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
 Bölüm binalarının su saatleri okundu.
 Fermanatasyon Binası wc ve yer üzgeçleri açıldı. 1 adet musluk tamir edildi.
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 Su Ürünleri Mühendisliği Binası ana su saatinin değiĢtirilebilmesi için kazım yapıldı. Su
saatleri kazan dairesi duvar dibine alındı. 1 adet 1 1/2" kuyruklu dirsek, 1 adet 1 1/2" vana,
4 adet 1 1/2"-1 1/4" redüksiyon, 4 adet 50 ve 37 cm‟lik nipel boru (1 1/4"), 1 adet 25 cm‟lik
1 1/2" nipel boru, 2 adet 1 1/2" dirsek, 2 adet 1 1/4" dirsek, 1 adet 1 1/2 TE, 1 adet 1 1/2"
nipel, 4 adet 1 1/4" nipel, 1 adet 1 1/4" TE, 6 adet 1 1/4 dirsek kullanıldı.
 Tarım Makinaları ana su saati ve Bahçe Bitkileri Meyve Bahçelerinde su patlağı arandı.
 ġaraphane Binası tıkanan delinen atık su borusu pik boru kırılarak değiĢtirildi. 3 m 100‟lük
PVC boru, 1 adet 45o dirsek kullanıldı.
 Su Ürünleri Yabancı Diller binası arkasında elektrik hattı kazım çalıĢmalarında kepçenin
patlattığı 125‟lik atık su borusu tamir edildi.
 Tarım Makinaları ana su saati hattının su patlağı bulunarak kör tapa vuruldu. 1 adet 1/2"
kör tapa kullanıldı.
 Su Ürünleri Binasının yeri değiĢtirilen ana su saatinin açıktan geçen 15 m‟lik boru hattı
toprakla dolduruldu. Su saatinin daha önce bulunduğu alanın çatısı kapatıldı.
 Tarım Makinaları Bölümü wc‟sinde arızalı olan klozetin musluk baĢlığı tamir edildi.
 Toprak A Blok laboratuarlarına yapılan dolaplar için cam ölçüleri alınarak camlar
hazırlandı ve dolaplara montajı yapılarak camların silikonları çekildi.
 20-21-22 Ekim Bahçe Bitkileri Bölümü meyve ağaçları koruma tellerinin diplerine beton
atılması için kalıp tahtası yapıldı. ÇalıĢmalar devam ediyor.
 21 Ekim Büyük Onarım ĠĢi Kapsamında tadilata alınan Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü binasının çatısından çıkan 10x10 ve 5x10 ahĢap doğramalar Teknik ĠĢler
Müdürlüğüne taĢındı.
 Sosyal Tesisler Binasının üst katında bulunan müzeye yapılacak olan yeni giriĢ kapısı için
tuğla örülerek alçısı çekildi. 1 torba alçı kullanıldı.
 20 Ekim Teknik ĠĢler Müdürlüğü Binası arka tarafına dökülen gazel yaprakları Fakültemiz
kamyonları ile Haymana Çiftliğine gübre yapılmak üzere gönderildi. (4 kamyon) Gübre ve
slaj yapımında ASKi müteahhitinin kepçesi 5 gün çalıĢtı.
 22 Ekim Su Ürünleri Mühendisliği Binasını besleyen iki adet su sayacının yeri değiĢtirildi.
Su saatlerinin tesisatı Keçiören Aski tarafından çekilerek saatler aktif duruma getirildi.
 Bölüm ve birim ısıtma sistemleri kalorifer elemanları tarafından hafta içi her gün 07.00‟da
yakılmaktadır.
 20 Ekim Büyük Onarım ĠĢi Kapsamında Tadilata alınan Bitki Koruma Bölümünün
yapılacak olan kesin kabulü için eksiklikler tespit edildi.
 23 Ekim Su Ürünleri Binasının yeri değiĢtirilen su sayaçlarına koruma klübesi yapıldı. 150
tuğla, 2 torba çimento kullanıldı. Klübenin çatısının yapımına devam ediliyor.
 Büyük Onarım ĠĢi Kapsamında tadilata alınan Fakültemiz Binalarının günlük kontrolleri
yapılıyor.
 Müdürlüğümüzün traktörü 23 Ekim tarihinde Ģarap iĢletmesinde sıkılan üzüm posalarını
taĢımak üzere görevlendirildi.
 Su Ürünleri Mühendisliği Binasına yapılan demir tezgah boyandı. 5 kg yağlı boya
kullanıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliğinde kullanılmak üzere 5 adet 2.5x1.90x80 cm boyutlarında 5 adet
balıkçılık tezgahı yapıldı.
 1108-1611-1158-1111-1144-1125-1141 nolu telefon hatlarının arızaları giderildi.
 Gıda Mühendisliğinde kullanılan 317 87 11 nolu faksın arızası giderildi. Arızalarda 10 m
jamper teli kullanıldı.
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 Tarla Bitkileri dershanelerinde yanmayan 10 adet florasan ampül değiĢtirildi. 15 adet
starter takıldı.
 Bahçe Bitkileri Bölümüne 3 adet florasan çıkma armatür takıldı.
 Tarbiyotek Binasında çalıĢmayan 4 adet priz tamir edildi. 5 adet eksik lamba tamamlandı.
 Klima için kablo çekildi. 10 m 3x2.5 antgron kablo kullanıldı.
 Toprak yeni yapılan çay ocağına kablo ve priz hattı çekildi. 10 m 3x2.5 antgron kablo
kullanıldı.
 Tarla Bitkileri Prof. Dr. Hayrettin KENDĠR‟in denemelerinde kullanılmak üzere 45 cm‟lik 40
adet etiket yapıldı.
 Su Ürünleri Mühendisliği Prof. Dr. Serap POLATSÜ‟nün oda kapısına kilit takıldı.
 Zootekni Arıcılık Binasına çıkma kapı takıldı.
 Spor Salonuna 8 adet çekmece kilidi takıldı.
 Sosyal Tesisler Binasında jaluzi perde söküldü tekrar yerine monte edildi.
 Toprak Bölümü laboratuvarına 2.65x1.90x45 ebatlarında 4 bloktan oluĢan camekanlı
dolap yapıldı.
 Toprak Bölümü dershanesine 6 adet 130 cm boyunda askılık yapıldı.
 Müdürlüğümüz çöp traktörü hafta içi günde 2 sefer kampus içindeki çöpler ile bölüm, birim
ve lojmanların çöplerini toplayarak çöp toplama alanına taĢımaktadır.
 Müdürlüğümüzde kullanılan 06 AZF 44 plakalı araç personelimizin (iĢin yapılacağı yerlere)
dağıtımını yapmaktadır.
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13. Sosyal Sorumluluk ve Altyapı Projeleri
13.1. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim Okulu
 31 MART 2012 tarihinde SABANCI ÜNĠVERSĠTESĠ tarafından gerçekleĢtirilen “9.Eğitimde
Ġyi Örnekler Konferansı‟‟ adı altında konferansa katılarak “Toprak Bizim Ġçin Önemlimidir?”
adlı makale ile sözel sunum yapılmıĢtır.

 Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
(Researchers' Night) 28.09.2012 Dokuz
Eylül Üniversitesi, Ġzmir- Toprak Bilim
Okulu adına eğitmen olarak katılım.
 Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi Toprak Bilim Okulu ve TEMA
Vakfı Ankara Temsilciliğinin iĢ birliği ile
“TOPRAK FARKINDALIĞI” sergisi 19-23
Kasım 2012 tarihleri arasında ANKAmall
Zemin Kat‟ında düzenlenmesi.


Özel eğitim kurumlarından üstün yetenekli çocukların eğitildiği “YASEMĠN
KARAKAYA BĠLĠM VE SANAT MERKEZĠ” ile 12.12.2011 tarihinde Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile protokol imzalanmıĢtır. Protokol gereğince
19 Nisan – 17 Mayıs 2013 tarihleri arasında Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat
Merkezinde MEB ve A.Ü.Z.F. desteği ile kurulan TOPRAK BĠLĠM OKULU
atölyelerinde 5 hafta boyunca üstün yetenekli 10 yaĢ çocuklara gönüllü olarak proje
ekibi tarafından toprak bilimi konusunda eğitim verilmiĢtir.
 17 Nisan 2013 tarihinde
TOPRAK BĠLĠM OKULU Keçiören
Belediyesi ile ortaklaĢa Sevgi Evleri
10 yaĢ grubu 20 kiĢiye eğitim
verilmiĢtir.
 31 Mayıs 2013 tarihinde
Toprak Bilim Okulu BüyükĢehir
Belediyesi Çocuk Meslisi 10 yaĢ
grubuna Toprak konusunda eğitim
verilmiĢtir.

 29 Mayıs 2013 tarihinde MEB- YĠBO (yatılı bölge ilköğretim okulunun) 10 yaĢ grubuna
eğitim verilmiĢtir.
 TÜBĠTAK tarafından 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında Toprak, Erozyon ve
ÇölleĢme konulu projemiz kabul edildi (01.08.2013 - 28.07.2014). 17 okuldan toplam 490
öğrencinin katılması planlanan projede, Ģu ana kadar 4 okuldan 104 öğrenciye sertifika
verildi.
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Ankara Sevgi Evleri yetkilileri
ile 2 Ağustos 2013 tarihinde ypılan
iĢbirliği kapsamında Pursaklar Sevgi
Evleri'nde bulunan 10 yaĢ grubu
toplam 47 öğrenciye 6 ve 13 ġubat
2014 tarihlerinde eğitim verilmiĢtir.

16-19 Haziran 2014 tarihleri
arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından düzenlenen
Çocuk Tarım Kampı etkinliklerine
Toprak Bilim Okulu olarak eğitim
verilmiĢtir.
2013-2014 yılı eğitim programımız aĢağıdaki çizelgede verilmiĢtir.
ZIYARET TARIHLERI
24 Ekim 2013
7 Kasim 2013
14 Kasim 2013
21 Kasim 2013
5 Aralik 2013
19 Aralik 2013
2 Ocak 2014
16 Ocak 2014
27 Ocak – 7 ġubat 2014
20 ġubat 2014
27 ġubat 2014
13 Mart 2014
27 Mart 2014
3 Nisan 2014
17 Nisan 2014
8 Mayıs 2014
22 Mayis 2014
5 Haziran 2014

OKUL ADI
ORHAN GAZI IO
ATAKENT IO
YAHYA ÇAVUġ IO
OSMAN ÜNYAZICI IO (4C)
29 EKIM IO
ÇALIġKANLAR IO
OSMAN ÜNYAZICI IO (4D)
MAMAK ADLIOĞLU IO
Yarıyıl Tatili
VILDAN NURETTIN DEMIREL IO
TELSIZLER IO
YAHYALAR DURALI BEZCI IO
OSMAN ÜNYAZICI IO (4B)
FATIH SULTAN MEHMET IO
ELMADAĞ ATATÜRK IO
GÖLBAġI KARAALI+ġEREFLIKOÇHISAR
+ NALLIHAN (FATIH IO) YIBO
HASANOĞLAN
ÖĞRETMENLER
IO
NALLIHAN (FATIH
IO) YIBO
AYDINLIKEVLER IO (4E)

ÖGRECI SAYISI
25
17
29
33
21
22
36
39
35
26
19
30
32
28
4+6+8=18
21
27


Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim
Merkezi programlarından Toprak Bilim Okulu
07-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında
Avusturya - Viyana‟da Viyana Çocuk
Üniversitesi tarafından düzenlenen 100‟den
fazla etkinliğin bulunduğu uluslararası
organizasyona seminer vermek için davet
edildi. 08 Temmuz tarihinde Toprak Bilim
Okulu program yürütücüsü Prof. Dr. Sevinç
ARCAK ve Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU
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OK tarafından “Toprak Bizim Ġçin Önemli midir?” konu baĢlığı ile Viyana‟da yaĢayan 10-12
yaĢ grubu Türk çocuklarına yönelik etkinlikler gerçekleĢtirildi.

YAYIN
Ġzgi,Ü., Can Hakverdi, M., Arcak, S., Ok, S.,
and Gelbal, S. 2012.Examine preseservice
elementary school teachers‟ perceptions
abaut soil science during community
service learning.Procedia – Social and
Behavioral Sciences 46,2068-2072

PROJELER
Projenin Konusu

Destekleyen KuruluĢ

BaĢlangıç/BitiĢ
Tarihleri
2013-2014

Toprak, Erozyon ve ÇölleĢme

TUBĠTAK-4004

Avrupa Bilim ve Eğlence günü 2013

AVRUPA BIRLIĞI 7. ÇERÇEVE 2013-2013
MARIE CURIE
AVRUPA KOMĠSYONU HORĠZON 2014-2015
2020 PROGRAMI MARIE CURIE
HAREKETĠ

Avrupa Bilim ve Eğlence günü 2014
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13.2. Bilimsel ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
(Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
13.2.1.Genç Bilimsel Faaliyetler
Bitki Koruma Bölümü‟nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟ndan “Teknoloji Sermayesi”
kazanan genç araĢtırmacı sayısı üçtü. Bu yıl iki yeni genç araĢtırıcı daha hazırladıkları
projelerle “Teknoloji Sermayesi” desteği kazanarak tarım konusunda faaliyet gösteren iki yeni
Limited ġirket daha kurdular.
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı yüksek lisans
öğrencilerimizden Ġsmail Atay ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf
öğrencilerimizden Ali Rıza Günal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟ndan birer
“TeknogiriĢim Sermaye Desteği” kazandılar. Bu destek, yenilikçi fikirleri olan genç
giriĢimcilerin sahip oldukları fikirleri katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli
yüksek teĢebbüslere dönüĢtürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesini
amaçlamaktadır.
Bu öğrencilerimiz, geçen sene yine Bitki Koruma Bölümü‟nden üç genç araĢtırıcı tarafından
alınan TeknogiriĢim Sermaye Desteği‟nin kendilerini proje yapmaları konusunda
cesaretlendirdiklerini bildiriyor. Genç araĢtırıcılar, bu yıl kazandıkları desteklerle iki yeni Ģirket
kurarak tarım ilaçlarının alternatifi olan faydalı böcek üretimi konusunda ar-ge çalıĢmalarına
baĢladılar. Proje çıkıĢ noktalarının çevre ve gıda güvenliği olduğunu söyleyen genç
araĢtırıcılar, batıda olduğu gibi ülkemizde de tarım ilaçlarına olan bağımlılığın terk edilme
zamanının çoktan geldiğini savunuyorlar.
Ġsmail Atay, Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi‟nde kurduğu bir Ģirket ile
“Meyve zararlıları ile savaĢımda yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens‟in prototip
kitle üretimi” konulu proje üzerinde çalıĢmakta, Ali Rıza Günal ise Muğla ili Fethiye ilçesinde
kurduğu bir Ģirket ile “Domateslerdeki önemli zararlılara karĢı predatör Nesidiocoris tenuis‟in
kitle üretimi” konulu proje üzerinde çalıĢmakta.
Genç araĢtırıcılar projelerinin üstünlüklerini, “üretecekleri ürünün yerli bir üretim olması,
sürdürülebilir ve ekonomik olması, üretici-tüketici ve çevreye dost bir uygulama olması,
ihracat potansiyelinin olması, tarımsal ürünlerin ihracatında yaĢanan tarım ilacı kalıntı
sorununu azaltmaya katkı sağlayacak olması” Ģeklinde özetlemekteler.
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Genç AraĢtırıcılarının Projeleri ile Katılım
Sağladığı Fuarlar
Ziraat Fakültesi‟nde genç araĢtırıcılar, A. Ü. Teknoloji GeliĢtirme Bölgesinde kurmuĢ oldukları
firmalar üzerinden çalıĢmalarını üreticilere aktarmak üzere iki adet uluslararası tarım fuarına
katılmıĢlardır.
Fuara katılım sağlayan genç araĢtırmacılarımız:
Öğretim Görevlisi ġahin Tatlı,
AraĢ. Gör. Miray Durlu KülbaĢ,
Yüksek lisans Öğrencisi Ġsmail Atay,
Yüksek lisans öğrencisiAli Rıza Günal,
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Lisans öğrencisi Sema ÇavuĢ
Katılım Sağlanan Fuarlar:
 Burtarım 2014- 12.Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi
Fuarı (14 Ekim 2014-18 Ekim 2014)
Burtarımda Çiftçi çocuklarına Böcek ġenlik Okulu Ġle verilen Ekoloji eğitimleri


18. Agrotec Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı 18-21.09.2014

18. Agrotec Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı (Ankara)
18-21.09.2014 tarihleri arasında Ankara Atatürk kültür Merkezinde düzenlenen
fuara projemiz tanıtımı amacıyla katılım sağlandı. Fuar hazırlığı olarak stant
dizaynı planlandı, firma logoları ve kartvizitleri hazırlandı. Proje tanıtımı için
Ġngilizce ve Türkçe el broĢürleri ve posterler hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu
tanıtım materyallerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı logosuna ve projeye
olan desteğine yer verildi. Bu fuar katılımı ile görünürlük faaliyetleri ekte gösterilmiĢtir.
Ġnfo fuarcılık tarafından düzenlenen 18. Uluslararası tarım Fuarı‟nı 100 bin kiĢi ziyaret
etmiĢtir. Fuara 250‟nin üzerinde yerli ve yabancı firma katılım sağlamıĢtır. Bu fuara
katılım gerçekleĢtiren diğer firmalarla iletiĢime geçmiĢ ve yapılabilecek ortak
çalıĢmalar konusunda görüĢ alıĢ veriĢi yapılmıĢtır. Fuarda üreticiler dıĢında değiĢik
kurum ve kuruluĢlardan çok sayıda ziyaretçi standımız ziyaretçi gezmiĢtir.
Standımızda özellikle üreticilere Biyolojik mücadeleyi anlatmak için projeksiyon ile
kısa eğitimler düzenlenmiĢtir. Canlı biyolojik mücadele etmenimiz olan Venturia
canescens gösterilmiĢtir. Ayrıca projemizi anlatan poster ve broĢürler üzerinden
üreticilere ulaĢılmıĢtır. Üreticilerimizin standımıza ve projemize gösterdiği ilgi proje
ekibimiz oldukça sevindirmiĢtir. GerçekleĢtirilen etkinliklerle ilgili görsellere ekte yer
verilmiĢtir.
Burtarım 2014- 12.Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı
14 Ekim 2014-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Bursa fuar merkezi Buttim’de
düzenlenen fuara projemiz tanıtımı amacıyla katılım sağlanmıĢtır. Fuar hazırlığı
olarak stant dizaynı hazırlandı, firma logoları ve kartvizitleri hazırlandı. Proje
tanıtımı için Ġngilizce ve Türkçe el broĢürleri ve posterler hazırlanmıĢtır.
Hazırlanan bu tanıtım materyallerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
logosuna ve projeye olan desteğine yer verildi. Bu fuar katılımı ile görünürlük
faaliyetleri ekte gösterilmiĢtir.
TÜYAP Fuarcılık Aġ tarafından düzenlenen Bursa 12. Uluslararası Tarım,
Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 7. Uluslararası Hayvancılık
ve Ekipmanları Fuarı'nı 41 ülkeden 268 bin 125 kiĢinin ziyaret etmiĢtir.
Konusunda ülkemizin ve bölgesinin en büyük fuarları arasında yer alan Bursa tarım
ve hayvancılık fuarları, 25 ülkeden 524 firma ve firma temsilciliğinin katılımında, 7 ayrı
salondan oluĢan 40 bin metre kare kapalı alan ve 30 bin metre kare açık sergileme
alanı olmak üzere toplam 70 bin metre kare alanda hazırlanmıĢtır. Tüyap tarım
fuarlarının gerek ziyaretçi gerekse metrekare bakımından en büyük halkalarından
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olan Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları, yurt dıĢından Almanya, Arnavutluk,
Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir,
Çin, Fas, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Ġngiltere, Irak, Ġran,
Ġspanya, Ġtalya, Japonya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova,
Makedonya, Moldova, Özbekistan, Polonya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi
Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Ukrayna ve
Yunanistan‟dan, yurt içinden ise 78 ilden gelen 268.125 ziyaretçiye ev sahipliği
yapmıĢtır.
Bu etkinlik 13 Ekim‟de sadece katılımcı firmalar açık tutulmuĢtur. Burada fuara katılım
gerçekleĢtiren diğer firmalarla iletiĢime geçmiĢ ve yapılabilecek ortak çalıĢmalar
konusunda görüĢ alıĢ veriĢi yapılmıĢtır. Birkaç firma ile konumuz olan biyolojik
mücadele konusunda ar-ge çalıĢmaları yapmak üzere ön anlaĢmalar yapılmıĢtır. 1418 Ekim tarihleri arasında ise standımız birçok ziyaretçi gezmiĢtir. Standımızda
özellikle üreticilere Biyolojik mücadeleyi anlatmak için projeksiyon ile kısa eğitimler
düzenlenmiĢtir. Canlı biyolojik mücadele etmenimiz olan Venturia canescens
gösterilmiĢtir. Ayrıca projemizi anlatan poster ve broĢürler üzerinden üreticilere
ulaĢılmıĢtır. Üreticilerimizin standımıza ve projemize gösterdiği ilgi proje ekibimiz
oldukça sevindirmiĢtir. Etkinlikte proje danıĢmanımız. Prof. Dr. Cem Özkan, 14 Ekim
Saat 14.00-16.00‟da fuar alanındaki Çekirge Salonunda “Organik Tarımda Doğru
Bildiğimiz YanlıĢlar” konulu bir konferans vererek organik tarımda biyolojik
mücadelenin önemini vurgulamıĢtır.
Projelerin tanıtımı için üç adet canlı televizyon programına katılım sağlanmıştır.
Toprak TV‟de Umut Özdil‟in sunduğu „Toprağın Sesi‟ programına proje yürütücüsü Ziraat
Yüksek Mühendisi ġahin Tatlı ve Proje danıĢmanı Prof. Dr. Cem Özkan 3 Eylül 2014
tarihinde canlı yayına katılmıĢlardır. Programda biyolojik mücadelenin durumumu ve Gıda
Tarım ve hayvancılık Bakanlığı- TAGEM tarafından desteklenen projemizin anlatıldığı bir
program yapılmıĢtır (https://www.youtube.com/watch?v=h2djDw41mgE)

Toprak TV‟de Umut Özdil‟in sunduğu Toprağın Sesi programına proje yürütücüsü Ziraat
Yüksek Mühendisi Miray Durlu KülbaĢ ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Cem Özkan 11 Eylül 2014 tarihinde yayına katılmıĢlardır. Programda tarımda genç
projeler / Biyolojik mücadelenin durumumu ele alınmıĢ ve Gıda Tarım ve hayvancılık
BakanlığıTAGEM
tarafından
desteklenen
projemiz
anlatılmıĢtır
(https://www.youtube.com/watch?v=T4-nuJ1cRuI).

Diğer bir etkinlikte ise Ziraat Yüksek Mühendisi Miray Durlu KülbaĢ, Ankara Üniversitesi
Ziraat fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Çolak ve Prof. Dr. Cem Özkan‟ın katılımı ile Biyolojik
mücadele etmenlerinin kullanımı ve Gıda,Tarım ve hayvancılık Bakanlığı- TAGEM tarafından
desteklenen projemiz anlatılmıĢtır. Proje görünürlük faaliyetleri konusunda gerçekleĢtirilen
tüm görsellere ekte yer verilmiĢtir (http://tvarsivi.com/player.php?y=446&z=2014-1020%2016:11:00).
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13.2.2. Sosyal Sorumluluk Projeleri
Böcek ġenlik Okulu Eğitimleri (Sosyal sorumluluk Projesi)
(Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi)
Toplumda ekoloji farkındalığı oluşturmak amaçlı çalışmalarla 2014 yılında toplam 983 kişiye
sertifikalı “böceklerle ekoloji eğitimi etkinliği düzenlenmiştir. Verilen eğitimlerle ilgili ayrıntılar
aşağıdadır.






















Ankara Üniversitesi Anaokulu Öğretmenleri 8 öğretmen 2 yardımcı(20 Mart 2014 )
Ankara Üniversitesi Anaokulu 25 öğrenci (21 Mart 2014)
Dikimevi ilköğretim okulu 2. Sınıf 21 öğrenci ve 5 öğretmen (28 Mart 2014)
Türkiye Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Vakfı Okulu 23 öğrenci ve 3 öğretmen (28 Mart 2014)
Kılıçali Paşa ilköğretim Okulu 2. Sınıf 28 öğrenci, 5 veli ve 1 öğretmen (4 Nisan 2014)
Orhangazi ilköğretim okulu 4. Sınıf 26 öğrenci ve 2 öğretmen (4 Nisan 2014)
Bağlıca Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencileri 22 öğrenci ve 1 Öğretmen (11 Nisan 2014)
Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 36 Öğrenci 1 öğretmen ve 1 sınıf annesi (17 Nisan 2014)
A.Ü. Anaokulu 23 Nisan 2014 Şenliği (100 öğrenci ve 100 veli) (21 Nisan 2014)
Nesibe Aydın Anaokulu 25 Nisan 2014 (37 öğrenci 7 öğretmen ve 1 hemşire 3 tane çocuk
müzesi).
Nesibe Aydın Anaokulu 2 Mayıs 2014 (30 öğrenci 5 öğretmen)
Nesibe Aydın Anaokulu 9 Mayıs 2014 (33 öğrenci 4 öğretmen)
Atakent İlkokulu (4. Sınıf) 16 Mayıs 2014 (17 öğrenci 1 öğretmen)
Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi evleri 17-18 Mayıs 2014 (245 öğrenci ve 30 Anne)
Ankara Ü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2. Sınıf öğrencileri 20 Mayıs 2014 (17 öğrenci)
Atakent ilkokulu 4-C Sınıfı Öğrencileriyle (3. grup) 18 Öğrenci 1 öğretmen 30 Mayıs 2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı çocuk kampına eğitim 20 çocuk 2 eğitmen18 Haziran
Çankaya Belediyesi İşbirliği ile 30 çocuk 2 eğitmen 8.Temmuz 2014
Karma eğitim 25 çocuk, 21 Ağustos 2014
Karma eğitim 10 ziraat mühendisi 25 çocuk 5 Eylül 2014
17 Ekim 2014 Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde 10 Eğitmene “İlköğretimde Böceklerle
Ekoloji Eğitimi”
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Avrupa Bilim ve Eğlence Gününe Aktif Katılım
Tüm Avrupa ülkelerinde Eylül ayının son Cuma günü yapılan Avrupa Bilim Eğlence
Günü‟nün Türkiye ayağı Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi tarafından 26 Eylül 2014
tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ziraat Fakültesi‟nden etkinliğe Böcek ġenlik Okulu (BÖġO) ile
birlikte Toprak Bilim Okulu ve Küçük Bahçıvanlar katılım sağlamıĢtır. Etkinliğe, farklı
yaĢlardan farklı okullardan 10.000 „in üzerinde bir katılım olmuĢtur. Etkinlikte Ziraat Fakültesi
öğrencileri eğitmen olarak çok önemli katkılar sağlamıĢlardır. Etkinliğe katılan genç ekip:
Ali Varol
Bahar Sevilir
Birce BaĢkan
Eda Özçalıcı
Elmira Tuana Akçay
Ebru Ömür
Funda MemiĢoğlu
Gizem Sağ
Hatice Erdoğan
Hatice Hilal Moran
Hüseyin Faruk YurttaĢ
Merve ġahin

Meziyet Ece Uzel
Orhan Aydın
Recep Birkan Ekiz
Sema ÇavuĢ
Sinem ġar
Süleyman Tunç
ġahin Tatlı
Talip Can Demirel
Ülkü Kurt
Yeliz Pala
Yurdagül Eserkaya
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AgroTec Fuarı 2014
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BurTarım Fuarı 2014
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TV Programı

Toprak TV‟de Umut Özdil‟in sunduğu Toprağın Sesi programına proje yürütücüsü Ziraat
Yüksek Mühendisi ġahin Tatlı ve Proje danıĢmanı Prof. Dr. Cem Özkan 3 Eylül 2014
tarihinde canlı yayına katılmıĢlardır. Programda biyolojik mücadelenin durumumu ve Gıda
Tarım ve hayvancılık Bakanlığı- TAGEM tarafından desteklenen projemizin anlatıldığı bir
program yapılmıĢtır (https://www.youtube.com/watch?v=h2djDw41mgE

TV Programı

Toprak TV‟de Umut Özdil‟in sunduğu Toprağın Sesi programına proje yürütücüsü Ziraat
Yüksek Mühendisi Miray Durlu KülbaĢ ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Cem Özkan 11 Eylül 2014 tarihinde yayına katılmıĢlardır. Programda tarımda genç
projeler / Biyolojik mücadelenin durumumu ele alınmıĢ ve Gıda,Tarım ve hayvancılık
BakanlığıTAGEM
tarafından
desteklenen
projemiz
anlatılmıĢtır
(https://www.youtube.com/watch?v=T4-nuJ1cRuI).
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TV Programı

Ziraat Yüksek Mühendisi Miray Durlu KülbaĢ, Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesi dekanı
Prof. Dr. Ahmet Çolak ve Prof. Dr. Cem Özkan‟ın katılımı ile Biyolojik mücadele etmenlerinin
kullanımı ve Gıda,Tarım ve hayvancılık Bakanlığı- TAGEM tarafından desteklenen projemiz
anlatılmıĢtır. Proje görünürlük faaliyetleri konusunda gerçekleĢtirilen tüm görsellere ekte yer
verilmiĢtir (http://tvarsivi.com/player.php?y=446&z=2014-10-20%2016:11:00).
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13.3. Sıvı Gübre Projesi
Projenin Amacı ve Önemi:
Bitkisel üretimin ve çiftçilerin gelirlerinin artırılabilmesi verimliliğin artırılmasına bağlıdır.
Verimliliğin geliĢtirilmesinde ise en etkin yollardan biri doğru gübre kullanımıdır. Gübrelerin
verimlilik artıĢındaki payı koĢullara göre değiĢse de, genel olarak % 50 civarında olduğu
bilinmektedir. Gübreleme için yapılan masraf bir yıl içinde yaklaĢık 10 kat olarak geri
dönebildiği için yapılan yatırımlar çok karlı olarak görülmektedir. Bu nedenle uygun gübre
kullanımı ile elde edilecek ekonomik kazanç, gıda üretiminde sağlayacağı artıĢ, stratejik ve
sosyal açıdan sağlayacağı yararları rakamlarla ifade etmek mümkün değildir. (Aydeniz.l 991)
Gübre kullanımının verim üzerine açık etkisinin görülmesi ve desteklemenin teĢviki gibi
nedenlerle ülkemizde gübre tüketimi hızla artmıĢtır. Gübre sektörü üretimi, taĢınması,
depolanması, uygulanması, bitkisel verim ve kaliteye etkisi gibi yönleriyle çok yönlü, dinamik,
toplumsal hayatı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen sektörlerden birisidir. Sektörde zaman
içerisinde önemli değiĢimler meydana gelmektedir. Bu değiĢimlerin gelecekte de hızlanarak
devam edeceği açıktır. Bu nedenle, gübre üretiminde çeĢitlilik artmıĢ sıvı ve katı gübreler
piyasaya girmiĢtir.ğinin artırılmasına özel bir önemin gösterilmesine gerek vardır. Özellikle
kompoze (çok besin maddeli) gübrelere olan talep artıĢı bu konudaki çalıĢmaların
yoğunlaĢtırılmasını gerekli kılmaktadır. Nitekim son yıllarda farklı bileĢimli yeni sıvı ve katı
halde kompoze gübreler üretilerek piyasaya sürülmüĢtür. Ancak seçilen bazı kompozisyonlar
yetersiz ön çalıĢmalar ve pazarlama metotları sonucu piyasada beklenilen ilgiyi
görememiĢtir. (Kacar,B ve A.V.Katkat,2009) Gübre üreticilerinin sıvı gübre üretimlerine daha
fazla yönelmeleri, makro ve mikro element içeren gübreleri çeĢitlendirmeleri sağlanmalıdır.
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Sıvı gübreler baĢta seracılık, meyvecilik ve sebzecilik
olmak
üzere
çeĢitli
bitkilerin
yetiĢtiriciliğinde
kullanılmaktadır. Sulama sistemleriyle birlikte (ġekil 3)
özel bilgisayar programlarıyla (ġekil 4) toprağa, kök
bölgesine ya da yaprağa uygulanabilen bu gübrelerin
kullanımı son zamanlarda oldukça artmıĢtır. Ancak tercih
edilecek sıvı gübrenin kalitesi yöntemin etkinliğini
artırmada
önemlidir.
Belirli
kimyasalların
suda
çözünmeleriyle sıvı gübrelerin
hazırlanabileceğini
düĢünmek yanlıĢtır. Maalesef bazı gübreler bu anlayıĢ
üzere hazırlanarak piyasaya sürülmüĢ ve çiftçiler
aldatılmıĢtır. Bu gübrelerin kalitesi uygulama etkinliklerini
geliĢtirecek katkı maddelerine bağlıdır. Bunlardan
tamponlama, kileytleme, buharlaĢmayı önleyici, yüzeyde
yayılmayı sağlayıcı ve rutubet çekici maddelerle
yapıĢtırıcılar en baĢta gelenlerdir.

Sıvı, gübreler bitkilerin ihtiyaç duydukları besin maddelerini SIVI formlarda değiĢik
ekipmanlarla ya toprağın üzerine püskürtülerek daha sonra toprağa karıĢtırılan ya da özel
bıçaklı aletlerle doğrudan toprağın içine istenilen derinliğe uygulanan ya da yapraktan özel
ekipmanlar ile uygulanabilen sıvı materyallerdir. Sıvı gübre deyiminden doğrudan toprağa
uygulanan ve bugün yaygın olarak tüketilen katı gübrelerin yerine kullanılabilen sıvı gübreler
anlaĢılmalıdır. Henüz ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya baĢlanan bu gübreler, geliĢmiĢ
ülkelerde uzun süredir kullanılmaktadır. Sıvı gübrelerin maliyetlerinin düĢük olması en önemli
üstünlükleridir. Mikro elementler bitkiler tarafından az miktarlarda ihtiyaç duyulsa da
noksanlıkları halinde verim ve kalitede ciddi sorunlar meydana gelmektedir. Ürün kalitesinin
giderek önem kazandığı günümüzde, gelinen verim düzeylerinin aĢılabilmesinde, özellikle
mikro element noksanlıklarının giderilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Diğer taraftan
noksanlıkları yaygın olarak görülen mikro besin maddelerinin de sıvı gübrelere karıĢtırılması
yoluyla bitkilerin kolayca alabilmeleri sağlanabilmektedir. (Kılınç.R Ve H.Çolakoğlu,1 991)
Son yıllarda seracılıkta yoğun bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanan topraksız, perlit, cocopeat ya
da kültür ortamlarında gerçekleĢtirilen yetiĢtiricilik teknikleri, üretimin değiĢik dönemlerinde
farklı formüllerde sıvı kullanımını zorunlu hale getirmiĢtir. Bugün modern seralarda 1 dekar
alandan 35-50 ton domates üretiminin yapılabilmektedir. Bu denli üretimin yoğun olduğu sera
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alanları için sıvı gübre üretiminin ve formülünün de ne kadar önemli olduğu ortadadır. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak bitki besleme, yetiĢtiricilik ve seracılık konularında
kuruluĢumuzdan beri elde ettiğimiz bilgi birikimi ve tecrübenin, sıvı gübre hazırlama
konusunda piyasaya aktarılması, ürettiğimiz sıvı gübrelerin bahçecilik, tarla tarımı ve
seralarda kullanıma sunulması önemli görülmektedir.

Sıvı gübre formülasyonunun hazırlanması, makro ve mikro maddelerin istenilen düzeylerde
karıĢtırılması ve hazırlanan formülün kalite ve özelliğinin korunabilmesi, ürün dozaj ve
karıĢtırma sistemi ile doğrudan iliĢkilidir. Bu amaçla proje kapsamında otomatik tartım, dozaj
ve karıĢtırma sistemi öngörülmektedir Sistem insan hatalarından bağımsız olarak
çalıĢabilecek, o dönem içerisinde üretimi düĢünülen sıvı gübre formülünü, kayıtlı
kütüphaneden alarak karıĢımını bağımsız olarak yapabilecektir. Bunker giriĢlerindeki barkod
sayesinde ilk dolum sırasında oluĢabilecek hatalar da önlenebilecektir.

Kurulacak olan sıvı gübre üretim tesisinde çok farklı
besin maddesi kombinasyonları üretilebilecek ve
Fakültemiz ile Ülkemiz tarımına ve ekonomisine önemli
katkıda bulunulacaktır.
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13.4. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Eğitim- AraĢtırma-Uygulama ĠĢletmesine Dondurma Ünitesi
Kurulumu
Özet
Bu altyapı projesinde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü EğitimAraĢtırma-Uygulama ĠĢletmesi‟ne toplam 10 farklı ekipmandan oluĢan sürekli sistemde bir
dondurma ünitesi kurulmuĢtur. ĠĢletme içerisinde belirlenen alana en uygun yerleĢimi
sağlayacak Ģekilde projelendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Daha sonra satın alınan
ekipmanların montajlama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Makinelerin kurulumundan sonra,baĢta
homojenizatör ve dondurucu olmak üzere sistem çalıĢabilirliğini denemek amacıyla 2 kez
dondurma üretimi gerçekleĢtirilmiĢ ve sistem baĢarılı bulunmuĢtur.
II. Amaç ve Kapsam
Dondurma hemen hemen her yaĢ grubuna hitap eden, 4 mevsim tüketilebilen ve mutluluk
verici özelliğe sahip bir süt ürünüdür. DeğiĢik tip ve özellikte üretilebilmesi, diğer süt
ürünlerinin aksine üründe çeĢitlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Fonksiyonel
gıdalar sağlık üzerinde olumlu etkisi bulunan veya hastalık riskini düĢüren, biyolojik aktif
bileĢenleri içeren gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Günümüzdeki araĢtırmalar daha çok
gıdalardaki biyolojik aktif bileĢenlerin tanımlanması üzerine odaklanmıĢtır. Ülkemiz, bitki
örtüsünün çeĢitliliği açısından ön sıralarda yer almaktadır. Topraklarımızda bir kısmı yabani
olan, pek çok meyve doğal olarak yetiĢmektedir. Bu meyvelerdeki fonksiyonel bileĢenlerin
sağlık etkilerinin ortaya konmasıyla yapılan çalıĢmaların sayısı da artıĢ göstermiĢtir.
Bu çalıĢmada amacımız, fonksiyonel özellikleri çeĢitli bilimsel çalıĢmalarla ortaya konulan ve
ülkemizde yetiĢtiriciliği yapılan Trabzon hurması, kuĢburnu ve altınçilek meyveleriyle kara
havuç sebzesini çeĢni maddesi olarak kullanmak ve fonksiyonel özellikte dondurma üretimini
gerçekleĢtirmektir. Bu kapsamda, duyusal ve fiziksel özellikler bakımından optimum
dondurma bileĢimi belirlenmeye çalıĢılacak, ayrıca, son ürünün fonksiyonel özelliklerinin
belirlenmesine yönelik analiz yöntemleri araĢtırılacaktır. Projede elde edilecek sonuçlarla,
söz konusu çeĢni maddelerinin değerlendirilebileceği farklı bir alan yaratılmasının yolu
açılmıĢ olacaktır. Bu yolla, adı geçen ürünlerin tarımının sürdürülmesi mümkün olacak,
yetiĢtiricilere ek gelir kaynağı sağlanacak ve bölge kalkınmasına katkıda bulunulacaktır.
Diğer taraftan; Fakültenin Eğitim- AraĢtırma-Uygulama ĠĢletmesinde doğal ve katkısız olarak
üretilen süt ve ürünleri güvenilir nitelikleri ile Ankara piyasasında iyi tanınan ve çok fazla talep
gören gıdalardır. Bu bağlamda, söz konusu ürünlerin üretimiyle iĢletmenin ürün yelpazesinde
daha fazla çeĢitleme yapılabileceği ve dondurma gibi kar marjı oldukça yüksek olan bir ürün
sayesinde iĢletme gelirlerinin artacağı öngörülmektedir.
III. Materyal
Proje baĢlamadan önce, iĢletmede dondurma ünitesi için ayrılan alana göre makine parkı
yerleĢimi, tesisat hatlarının yerleri ürün ve CIP boru hatları belirlenerek çizimleri yapılmıĢtır.
Daha sonra proje kapsamında satın alınan ekipmanların yerlerine montajı yapılmıĢtır. Bu
ekipmanlar:2 adet miks tankı, 1 adet Lobe pompa, 4 adet CIP dönüĢ pompası, 1 adet
homojenizatör, 1 adet, 1 a‟dir. alımiks soğutma eĢanjörü, 1 adet dondurucu, 1 adet
dondurucu, 1 adet soğuk hava deposu, 1 adet buzlu su ünitesi‟dir.
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Ekipmanların yerleĢimini takiben; elektrik, su, hava, buhar, ürün ve CIP hatları bağları
yapılmıĢtır. Ürün ve CIP hatları bağlantılarında paslanmaz çelik boru ve fitings malzeme
kullanılmıĢ, birleĢme yerleri argon kaynağı ile yapılmıĢtır. Su ve basınçlı hava bağlantıları
galvaniz malzeme ile yapılmıĢtır. Boru bağlantılarında içeride hava kalmayacak Ģekilde eğim
verilmiĢtir.

Soğutmada yararlanılacak olan buzlu ünitesi
iĢletmenin dıĢına yerleĢtirilmiĢ ve dıĢ çevre
koĢullarına karĢı korumak amacıyla muhafaza
altına alınmıĢtır. Buzlu su ünitesinden kefir ve
yoğurt proses tankına, krema tankına,
pastörize süt tankına ve çiğ süt soğutma
eĢanjörüne ilave boru bağlantıları yapılmıĢtır.
Böylece iĢletmemizde üretilen diğer ürünler
içinde ek soğutma gerçekleĢtirilecektir.

IV. Sonuç
Alınan sistem ile 2 kez dondurma üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Dondurma üretimi devam
edecektir. Ġlk aĢamada reçetede bazı değiĢiklikler yapılarak özellikle ilk üretimlerde
karĢılaĢılan
buzlu
yapı
kusurunun
engellenmesi sağlanacak daha sonra da
fonksiyonel özelliğe sahip doğal çeĢni
maddeleri dondurma üretiminde kullanılacaktır.
V. Geleceğe ĠliĢkin Öngörülen Katkılar
Geleceğe iliĢkin düĢünülen katkılar aĢağıda
sıralanmıĢtır:
Yeni giriĢimcilere örnek bir dondurma ünitesi
gösterilecektir,
Uygulamalı eğitimin kalitesi artacaktır,
Yeni ürün geliĢtirme olanağı sağlanacaktır,
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Dondurma konusunda araĢtırma projelerini yürütme imkanı artacaktır.
VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa GerçekleĢtirilen Projeler
Henüz gerçekleĢtirilen bir proje bulunmamaktadır.
VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki
Katkıları
Projeyle sağlanan dondurma ünitesi ile iĢletmenin ürün yelpazesinin çeĢitlenmesine katkıda
bulunulmuĢtur. Farklı çeĢni maddeleri ile hijyenik olarak üretilmiĢ dondurmaların tüketici ile
buluĢması hizmet alanında gerçekleĢtirilmiĢ en önemli katkı olarak düĢünülmektedir. Diğer
taraftan Süt Teknolojisi Bölümü‟nün lisans ve yüksek lisans programlarında dondurmayla ilgili
uygulama derslerinin daha sağlıklı bir biçimde yürütülerek öğrencilerin deneyim kazanmaları
ve konuyla ilgili araĢtırma projelerinin yürütülmesi ve güvenilir veriler elde edilmesi bilimsel
alanda beklenen katkılardır.
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Projenin Türkçe ve Ġngilizce Adı ve Özetleri
Türkçe Adı : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesinin Gıda
Güvenliği ve Kalite Düzeyinin GeliĢtirilmesi Amacıyla Modernizasyonu
Ġngilizce Adı : Modernization of Ankara University Agriculture Faculty Fruit Juice Research
Plant for Developing Food Safety and Quality Levels
Projenin Özeti: Gerek eğitim faaliyetlerinde gerekse de araĢtırma çalıĢmalarında modern
teknolojinin kullanımı büyük önem taĢımaktadır. Yine gıda üretim faaliyetlerinde hedeflenen
kalitede son ürün eldesi ve gıda güvenliği ilkelerine uygun proses diyaznı ve üretim hatlarının
kullanımı bir zorunluluk haine gelmiĢtir. Bu proje ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
bünyesinde faaliyet göstermekte olan Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi‟nde bulunan ve
kullanım ömrü tamamlanmıĢ ekipmanların modernizasyonu ve gıda güvenliği Ģartlarının
gerektirdiği niteliklerde olmasının sağlanması sonucunda eğitim-öğretim, araĢtırma ve üretim
faaliyetlerinde belirlenen hedeflere ulaĢılması amaçlanmıĢtır.

I. Amaç ve Kapsam
Bu proje Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan Meyve
Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi‟nde gerçekleĢtirilen eğitim, uygulama ve pilot ölçekli üretim
sırasında ürünlerin gıda güvenliği düzeyinin ve kalitesinin arttırılması amacını taĢımıĢtır.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi
1976 tarihinden günümüze dek
515m2„lik
alanda
faaliyet
göstermektedir.
ĠĢletme
meyve
iĢleme alanı ve sebze iĢleme alanı
olarak iki bölümden oluĢmaktadır.
ĠĢletmenin temel kuruluĢ amaçları
arasında
öğrencilere
teorik
bilgilerine ek olarak pratik bilgileri de
kazandırmak, yüksek lisans ve
doktora çalıĢması yapan öğrencilere
teknik ve ekipman açısından destek
sağlamak, araĢtırma ve geliĢtirme
çalıĢmalarının gerçekleĢmesini sağlamak, öğrencilere staj yapabilecekleri ve fabrika ortamını
tanıyabilecekleri bir ortam sağlamak ve Fakülteye ait çiftliklerde yetiĢen ürünleri
değerlendirmek yer almaktadır.
ĠĢletmede temel olarak 4 üretim hattı yer almaktadır. Bunlar berrak meyve suyu üretim hattı,
bulanık meyve suyu üretim hattı, salça ve pekmez üretim hattı ve konserve üretim hattıdır.
Berrak meyve sularından viĢne ve elma suyu, bulanık meyve sularından ise kayısı nektarı ve
Ģeftali nektarı üretilmektedir. Bu ürünlere ek olarak domates salçası, domates suyu ve üzüm
pekmezinin üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Daha önceki dönemlerde nar suyu, erik suyu ve
erik marmeladının üretimine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢ ve baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir.
Üretimde kullanılan hammaddeler tamamen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait
179

Çiftliklerde yetiĢtirilmektedir. ĠĢletmeye gelen hammaddeler özenle seçilmekte, hijyenik
koĢullar altında hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın üretilmekte ve Fakülteye ait satıĢ
yerlerinde satılmaktadır. Üretimde doğrudan
taze meyve ve sebze kullanılmakta ve
konsantre kullanılmamaktadır. Üretim sezonu
Haziran ayında baĢlamakta ve Kasım ayı
sonunda ayında sona ermektedir. Aynı
zamanda üretimde karĢılaĢılan sorunlarda ve
araĢtırma-geliĢtirme
çalıĢmalarında
konusunda
uzman
akademisyenlerden
destek
alınmaktadır.
ĠĢletmeyi
günün
Ģartlarına uydurmak, modern ve örnek
iĢletme haline getirmek için gerekli olan
çalıĢmalar sürekli yapılmaktadır.
Proje çalıĢması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi Buhar
Sistemi ve Plakalı Isı DeğiĢtirici sisteminin değiĢtirilmesini kapsamıĢtır.
Bu proje ile;
a. Eğitim, staj ve mesleki uygulama kapsamında üniversitemiz öğrencilerine hizmet
vermekte olan pilot iĢletmemizde öğrencilerin modern teknolojiyi tanımaları
sağlanmıĢtır,
b. Endüstriyel ölçekli üretim yapan iĢletmelerde kullanılan üretim hat, ekipman ve
sistemlerinin öğrencilere tanıtılması sağlanmıĢtır,
c. Üniversitemiz öğrencileri mezuniyet sonrası olası çalıĢma alanlarında daha üst
düzeyde bilgi donanım ve alt yapısına sahip kılınmıĢtır,
d. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleĢtirilen araĢtırma faaliyetlerinde, araĢtırmacıların
meyve suyu endüstrisinin kullanmakta olduğu üretim, hat, ekipman ve sistemlerini
kullanarak araĢtırma yapabilme olanağına sahip olmasına fırsat tanınmıĢtır,
e. Pilot ölçekli gerçekleĢtirilen meyve suyu üretiminde, mikrobiyolojik, kimyasal ve
fiziksel risk unsurlarının minimize edilmeye çalıĢılması ile gıda güvenliği düzeyinin
optimum seviyede gerçekleĢmesi sağlanmıĢtır,
f. Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi‟nde gerçekleĢtirilen pilot ölçekli üretim
çalıĢmalarında elde edilen ürünlerin verimliliğini arttırılmıĢtır,
g. Pilot ölçekli gerçekleĢtirilen üretim sonrası elde edilen ürünlerin, kimyasal, duyusal ve
mikrobiyolojik kalitesini geliĢtirilmiĢtir,
h. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermekte olan araĢtırma iĢletmesinin, Türk Gıda
Kodeksi Yönetmelik ve Tebliğleri gibi ulusal ve Codex Alimentarius gibi uluslararası
mevzuatın gerektirdiği asgari teknik ve hijyenik Ģartları taĢıması sağlanmıĢtır.
Kaynaklar
1) Artık, N., Velioğlu, S., 1992. Meyve Suyunun Kimyasal BileĢimi, ĠĢleme ve Depolama
Sırasında DeğiĢmesi. Meyve Suyu Endüstrisinde Kalite Kontrol Semineri.
Ank.Üniv.Zir.Fak. Gıda Müh. Bölümü. 9-13 Mart 1992. Ankara. 85-114.
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2) Artık, N., Halkman, K. 1995. Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analiz Prensipleri ve
Uygulamaları ve Mıkrobiyiloji. 38 s.
3) EkĢi, A., 1983. Meyve Suyu ĠĢletme Tekniği. SEGEM. Meyve ve Sebze Muhafaza ve
ĠĢletme Teknikleri Semineri 2-16 Eylül 1983. LefkoĢe 175.
4) EkĢi, A., Artık, N., Karadeniz, R. 1992. Gıda Kontrol Mevzuatında Meyve Suyu (Gıda
Tüzüğü TSE standartları, Codex Standartları, RSK Değerleri) Meyve Suyu Endüstrisinde
Kalite Kontrol Semineri. An k. Ün v.Zır. Fak .Gıda Müh. Bölümü 9-13 Mart 1992. Ankara
49-66.
5) Yücesan, S., 1992, Beslenme Açısından Meyve Suyu. Meyve Suyu Endüstrisinde Kalite
Kontrol Semineri. Ank. Üniv. Zir.Fak.Gıda Müh.Bölümü 9-13 Mart 1992. 77-83.
VII. Ekler
a) Mali Bilanço ve Açıklamaları
Proje kapsamındaki alımlar, 01.07.2010 tarih ve
B30.2.ANK.0.05.00/BAP.KOOR.1089 sayılı yazı ile ihale edilmiĢ olup, aĢağıda proje
bütçesinin tahmini ve gerçekleĢen bedelleri yer almaktadır.

Ekonomik
Sınıflandırma

Sıra No

Miktarı

Birim

Tahmini Bedel GerçekleĢen Bedel
(TL, KDV Dahil) (TL, KDV Dahil)

Makine Teçhizat
1
2

Flash
Pastörizatör
(2000 L/Saat)
ĠĢletme Buhar Sistemi

1

Sistem

50.700,00

50.740,00

1

Sistem

90.200,00

89.621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
140.900,00 TL

0,00
140.361,00 TL

Sarf Malzemesi
1

-

1

-

1

-

1
Toplam -

-

0

Hizmet Alımı
0
Seyahat
Personel Gideri
0
2
Grup

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve Ġlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar
Proje kapsamında temin edilen makine ve teçhizat Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Meyve Suyu ve AraĢtırma ĠĢletmesinde bulunmakta olup, proje sonrası kullanım amaçları;
a. Öğrencilerin eğitim, staj ve mesleki uygulamaları,
b. Endüstriyel üretim hat, ekipman ve sistemlerinin öğrencilere tanıtılması,
c. AraĢtırma faaliyetlerinde, araĢtırmacıların meyve suyu endüstrisinin kullanmakta
olduğu üretim, hat, ekipman ve sistemlerini kullanarak araĢtırma yapabilme olanağı
d. Meyve suyu üretiminde, mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel risk unsurlarının minimize
edilmeye çalıĢılması
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e. Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi‟nde gerçekleĢtirilen pilot ölçekli üretim
çalıĢmalarında elde edilen ürünlerin verimliliğini arttırılması,
f. Pilot ölçekli gerçekleĢtirilen üretim sonrası elde edilen ürünlerin, kimyasal, duyusal ve
mikrobiyolojik kalitesini geliĢtirilmesidir.
c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar
Yenilenen ĠĢletme Buhar Sistemi Teknik Özellikleri
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi için, Ankara Üniversitesi
Bilimsel AraĢtırma Proje (BAP) birimi tarafından desteklenen altyapı projesi kapsamında temini
gerçekleĢtirilen sistem, Buhar Kazanı (1250 Kg/Saat, ĠĢletme Basıncı 10 Bar) dahil olmak
üzere ĠĢletme Buhar Sistemi‟ni kapsamıĢtır. Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi‟nin tüm
alanlarında bulunan buhar sistemi, boru, fittings malzeme ve elemanları vb. kullanarak, mevcut
ekipman ve proses uygulamalarının gerektirdiği buhar miktar, basınç ve kalitesine sağlayacak
nitelikte ve dizaynda, malzeme ve iĢçiliği kendisi tarafından karĢılanarak oluĢturması
sağlanmıĢtır.
Alet/teçhizat ve sistem, Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi‟nin uygulamakta olduğu prosesler, bu
proses parametreleri, proses girdi ve çıktılarına uygun olarak dizayn ve temin edilmiĢtir.
ġartname kapsamında bulunan alet/teçhizat ve buhar sistemi, Meyve Suyu AraĢtırma
ĠĢletmesinde kullanılmakta olan meyve suyu ve nektarı dolum sistemine ve gıda güvenliği
ilkelerine uygundur.

Resim 1. Yenilenen Buhar Kazanı (Ön GörünüĢ)
Buhar Sistemi, Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesinin mevcut, su ve hava sistemine uygun ve
uyumludur.
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Buhar kazanının genel özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir;
Tip
: Gaz Yakıtlı Buhar Kazanı
Yakıt
: Doğalgaz
Kapasitesi
: 1250 kg/h
ĠĢletme Basıncı
: 10 bar
Test Basıncı
: 15 bar
Verim
: % 90 ± 2

Resim 2. Yenilenen Buhar Kazanı Paneli
Buhar kazanı ve tesisatının kurulumu ve montajında asgari aĢağıda adı, miktarı ve özelliği
belirtilmiĢ olan malzemeler kullanılmıĢtır;

















1 Adet Buhar çıkıĢ vanası DN65 /PN16
2 Adet Yaylı emniyet ventili (Tam KalkıĢlı) DN25 /PN16
1 Adet Havalık vanası DN15 /PN16
1 Adet Kazan besi suyu otomasyonu On/off
1 Adet Enstrüman helezonu
1 Adet Besi suyu giriĢ vanası DN25 /PN 16
1 Adet Besi suyu giriĢ çek vanası DN25 /PN 16
2 Adet Köpük alma vanası DN25 /PN 16
2 Adet Blöf vanası DN40 /PN 16
1 Adet Manometre 0-16 bar
1 Adet Manometre helezonu ve musluğu 1/2”
2 Adet Limit Presostat 16 bar
1 Adet Basınç transmitteri 0-16 bar
1 Adet Manyetik su seviye göstergesi 400 mm
2 Adet Seviye göstergesi vanaları DN20-PN16
2 Adet Seviye blöf vanaları 1/2" / PN63
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Resim 3. Yenilenen Buhar Kazanı Su Pompaları
Buhar kazanı ve iĢletme buhar tesisat ve sisteminin yürütülmekte olan proses ile uyumlu ve
gerekli performansa sahip Ģekilde çalıĢması için gerekli ek malzemeler de yüklenici
tarafından temin edilerek çalıĢır vaziyette teslim edilmiĢtir.
Buhar kazanı sistemi, 1 (bir) adet tek serpantin boyler içermektedir. Boyler kapasitesi Min.
1000L/Saat olmalıdır. Boyler siyah boru ve saçdan tek serpantinli olarak imal edilmiĢtir.
Uygun ebatta sehpa imal edilerek, izolasyon için 80 mm izocam üzeri alüminyum sac
kaplama yapılmıĢtır.
Buhar sisteminin kurulumu dahilinde, Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesinin mevcut alanında
bir adet paslanmaz baca, ilgili ekipmana monte edilmiĢtir. Mevcut bacanın yıkılması ve yeni
bacanın montajı bu kapsamda gerçekleĢtirilmiĢtir. Paslanmaz bacanın özellikleri aĢağıda
belirtilmiĢtir;
Çap
: Ø 600 mm
Boy
: 7 metre
Ġc Cidar
: AISI 316 kalite paslanmaz çelik.
Ġzalasyon
: Kaya Yünü
Diğer
: Baca ġapkası, Temizleme Kapağı
Buhar kazanı sistemi, 1 (bir) adet Plakalı Tip EĢanjör içermektedir. Plakalı tip eĢanjörün
taĢıdığı özellikler aĢağıda belirtilmiĢtir;
Kapasite
: 10 ton/saat sıcak su
Test Basıncı
: 10 bar
ÇalıĢma Basıncı
: 4 – 5 Bar
Buhar kazanı ve iĢletme buhar tesisatının montajı ve kapsadığı iĢler, diğer sistem bileĢenleri
ile ilgili bilgiler aĢağıdadır;
184







Mevcut Buhar kazanının yerinden çıkartılması.
Mevcut buhar tesisatlarının çıkartılması/sökülmesi
Kazan Dairesi duvarının kırılması ve bina inĢaat özelliklerine uygun olarak yeniden
yapılması (Kazanının Geçtiği Yerin)
2 adet yeni buhara kazanı ve sistemine uygun santrifüj pompanın temini
Kondens tankının yeni buhar kazanı ve tesisatına uygun olarak yenilenmesi

Tüm iĢletme buhar sistemi hatları uygun malzemeler kullanılarak, yalıtım altına alınmıĢtır.
Yenilenen ĠĢletme Flash Pastörizatör Teknik Özellikler
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesi için, Ankara
Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Proje (BAP) birimi tarafından desteklenmekte olan altyapı
projesi kapsamında temini gerçekleĢtirilen Flash Pastörizatör (2000 L/Saat) Sistemini
kapsamıĢtır.
Alet/teçhizat, Meyve Suyu AraĢtırma ĠĢletmesinde kullanılmakta olan meyve suyu ve nektarı
dolum sistemine uygun ve mevcut dolum sistemi ile senkronize çalıĢabilecek nitelikte olup,
CIP (Cleaning In Place) uygulamalarında her iki ekipman paralel çalıĢabilmektedir.
Genel Özellikler;
Tip
: Plakalı Flash Pastörizatör
Ürün
: Berrak ve Bulanık M. Suyu ve Nektarları (5 –18 Bx)
Kapasite
: 2000 Litre/Saat
CIP Flow
: >3000 Litre/Saat
Reverse rinsing
: >3000 Litre/Saat
Sterilize Sıcaklığı
: 110 C
Sterilize zamanı
: 30 dakika
Steril return BTD temp
: ~ 85 C
Prod. Temp
: ≤ 95 C
Prod. Filling
: ≤ 95 C
Ġnlet prod temp
:~ 25 C
Over prod return temp
: ~ 25 C
Balance tank ( BTD ) rinsing : flip-flop
Return pressure ( CPM )
: Max 3 bar
Pasteurization including
: Lye and acid systems-heat trad (PHE)-conntrol system
(PLC)
Holding time
: 30 sec
Pipe dim
: 25 mm
Pipe dim iner
: 22,5 mm
Pipe volume
: 0,398 L/m
Lenght hold tube
: 41 876 mm
Volume hold tube
: 16,7 L
Flow velocity
: 1,4 m/s
Contained volume in one bend
: 0,04 L/bend
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Resim 4. Yenilenen Flash Pastörizatör (Yan GörünüĢ)
2000 Litre/Saat kapasite, üretim ve ısı programlarına uygun pastörizatör, proses ihtiyaçlarına
göre 4 (dört) bölmeli olarak üretilmiĢ ve meyve suyu pastörizatörü olarak kullanılabilmektedir.
ġasesi, paslanmaz çelik sac ve profilden imal edilmiĢ, sağlam bir yapıya sahip, ayarlı
ayaklıdır.
Plakaları, GEA GeniĢ Aralıklı AISI316 kalite paslanmaz çelik plakalar olarak kullanılabilmekte
ve çok iyi ısı iletimli ve proses sonrası CIP temizliği çok kolay olmalıdır.
Contalar, plakalar üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için GEA marka NBR veya EPDM conta
olarak kullanılabilmektedir.
Pastörizatör Gövdesi, ön, arka ve ara bölmeleri, AISI 304 kalite paslanmaz çelik levha
sacdan imal edilmiĢtir. Gövde üzerinde, taĢıyıcı çubuklar, sıkıĢtırma saplamaları, tespit
ayağı, ara bölümleri bulunmaktadır. Gövde üzerindeki tüm giriĢ çıkıĢlar, DIN 11850 normuna
uygun malzemelerdendir. Rejenerasyon bölmesi mevcuttur.
Balans Tankı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden mekanik Ģamandıralı kapama
özellikli olarak imal edilmiĢtir. Dolum, boĢaltma ağzı, taĢma hunisi bulunmakta olup ayarlı
ayaklıdır.
Kumanda Panosu, AISI 304 kalite paslanmaz çelik sacdan, su korumalı olarak imal edilmiĢtir.
Isı kontrol cihazları, kaydedici, açma, kapama, kuvvet ve kumanda cihazlarının tamamı
uluslararası alanda kabul görmüĢ markalardan seçilmiĢtir. Pano üzerinde, hava
Ģartlandırıcısı, selenoid vanalar bulunmaktadır. Pastörizatör Ģasesi üzerine montajlıdır.
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Resim 5. Yenilenen Flash Pastörizatör Kumanda Paneli-1
Sıcak Su Hazırlama Ünitesi, Samson marka buhar kontrol vanası, GEA kaynaklı ısı
değiĢtiricisi, kapalı genleĢme kabı, su Ģartlandırıcısı, filtre ve açma kapama vanalarını ihtiva
etmektedir. Kapalı genleĢmeli sisteme uygun sıcak su hazırlama grubu, pastörizasyon
sıcaklığının sürekliliğini ve istenilen ısıda kontrolünü sağlamaktadır.
Balans ve Sirkülasyon Pompaları, AISI 316 kalite, elektrik motor muhafazası AISI 304 kalite
sacdan imal edilmiĢ, sökülebilir tipte olmalı, hijyen ve gıda güvenliği Ģartlarını sağlamaktadır.
AkıĢ Ekipmanları, üç yönlü vanası olarak, GEA pnömatik kontrollü vana, kelebek vana, rakor,
dirsek, Te parçaları ve montaj boruları GEA‟dan temin edilmiĢ ve DIN 11850 normuna
uygundur. Yüzey pürüzlülüğü 0,8 μ olmalı, mikroorganizma tutma riski bulunmamaktadır.
AISI 304 kalite paslanmaz çelik profil, Ģase üzerinde montajlı, kolayca montajı yapılabilir
niteliktedir.
Pastörizatör kendi CIP‟ini nevcut dolum sistemi ile senkronize ve bağımsız olarak
yapabilmektedir. Pastörizatör plakaları ve bağlantı malzemelerinin standartlara uygun olarak
montajı yapılarak, maksimum hijyen sağlanmıĢtır. Pastörizatör ünitesi, ayrıca dıĢ otomatik
kimyasal yıkama (CIP) sistemlerine de bağlanabilir Ģekilde dizayn edilmiĢ ve rahatlıkla
temizlenebilme özelliğine sahiptir.

Resim 6. Yenilenen Flash Pastörizatör Kumanda Paneli-2
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13.6. Kompostlama Tekniği Kullanılarak Kompost Yapımı Projesi
Projenin amacı: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği‟ndeki
büyükbaĢ, küçükbaĢ ve kanatlı hayvan dıĢkıları, hasat artıkları ile Ankara Üniversitesi
Tandoğan ve Ziraat Fakültesi kampüsündeki bitkisel artıklardan (çim biçme artıkları, kuru
yaprak ve budama artıkları vb.) sıralı yığın metoduyla aerobik koĢullarda hızlı kompostlama
tekniği kullanarak tarım ve rekreasyon alanlarında kullanıma uygun farklı karakterlerde
organik gübre elde etmektir.
Proje Bütçesi : 108.000 TL
Proje Süresi:15 ay
Proje ÇalıĢanları:Prof.Dr. Gökhan Çaycı (Yürütücü)
Prof.Dr. Ahmet Çolak
Prof.Dr. Sonay Sözüdoğru Ok
Prof.Dr. Abdullah Baran
Doç.Dr. Zühal Dilaver
AraĢ. Gör. Çağla Temiz
AraĢ.Gör. Cennet Tekin
Projenin Önemi:
Dünya‟da ve ülkemizde kompost yapımı artık bir yenilik değil, bir alıĢkanlık haline gelmeye
baĢlamıĢtır. Birçok kurum ve yatırımcı organik materyallerin bir atık olarak nitelendirilmesinin
doğru olmadığını ve bu tip materyallerin kompost yapımında ham madde olarak
kullanılmalarının doğrulunu fark etmiĢlerdir. Toplumlarda çevre bilincinin her geçen gün
artmaya baĢlaması ve yasal kısıtlamaların uygulamaya konulmasından sonra bu türden
atıkların rastgele dökülmesi ve uygun olmayan Ģekillerde depolanmasının yavaĢ yavaĢ
önüne geçilmeye baĢlanmıĢ ve çeĢitli alanlarda değerlendirilmelerine yönelik çözümler
ortaya atılmıĢtır. Bu noktada; kompost yapımı söz konusu sorunların aĢılmasında kolay ve
etkin çözüm yoludur.

Diğer taraftan günümüzde atık yönetimi
ve geri dönüĢüm teknolojileri çevrenin
korunması açısından önemli bir
konudur.
Bu
proje
kapsamında
fakültemiz Lisans ve Yüksek Lisans
öğrencilerinin
uygulamalı
olarak
çalıĢabilecekleri, kompost olgunlaĢma
sürecini izleyebilecekleri bir ortam
yaratılmıĢ olacaktır.

Kompost KarıĢtırıcı Makine
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Bu proje keza, Ankara yöresinde hayvansal üretim yapan üreticilere örnek olacak ve
üreticilerin organik atıklarını değerlendirmeleri konusunda çiftçi eğitim çalıĢmalarına da
olanak sağlayacaktır.
Pek çok konuda ülkemiz üniversitelerine öncülük eden üniversitemiz, kurmakta olduğu
kompost üretim merkezi ile atıkların geri kazanımı konusunda da öncülük vazifesi
yapmaktadır.
Kompost üretim biriminde yılda kompostlamaya yaklaĢık 2000 ton atığın gireceği
kompostlama esnasında yaklaĢık %40-50’sinin kaybolacağı var sayıldığında yıllık
üretilecek organik gübre miktarının yaklaĢık 1000 ton (yaklaĢık 3000m 3)olacağı hesap
edilmektedir. Üretilecek gübrenin bugünkü pazar fiyatlarıyla değeri yıllık yaklaĢık
180.000 TL olarak hesap edilmektedir. Bu yönüyle de organik gübre üretimi
fakültemize ve üniversitemize düzenli bir gelir kaynağı olacaktır.
Elde edilecek ürünler:
Kompost üretim biriminde, büyükbaĢ, küçükbaĢ, kanatlı hayvan dıĢkıları, bitkisel artıklar ve
bunların eĢit oranda karıĢımından meydana gelen beĢ farklı kompost üretilecektir.
Projenin mevcut durumu:
Projenin yürütülmesinde önemli iki alet kompost karıĢtırma makinesi ve ağaç yonga makinesi
satın alınarak, test kullanımları tamamlanmıĢ ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği makine parkına dahil edilmiĢtir. Hayvan barınaklarının önünde
yaklaĢık 4 dönüm alan kompost oluĢturma alanı olarak belirlenmiĢ ve greyderle tesviyesi
yapılmıĢtır. Tandoğan ve Ziraat Fakültesi kampüsündeki bitkisel atıklar düzenli olarak
biriktirilmeye ve Haymana Çiftliğine gönderilmeye baĢlanmıĢtır. Kompost üretim alanında
büyükbaĢ, küçükbaĢ, kanatlı hayvan dıĢkıları ve bitkisel atıklara sıralı yığınlar oluĢturulmaya
baĢlanmıĢtır.

Ağaç yonga makinesi
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Kompost oluĢturma alanının tesviyesi

Sıralı yığınların oluĢturulması

190

13.7. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Moleküler Entomoloji
Laboratuvarı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, ve proje destekleri ile toplam 400 m2‟lik kapalı bir
alanda faaliyet gösteren ülkemizin “sadece böcek temalı ilk moleküler biyoloji ve biyoteknoloji
araĢtırma laboratuarı” olan kısa adıyla MOLEN (Moleküler Entomoloji)‟de ülkemizin önemli
tarımsal zararlıları ile iliĢkili moleküler düzeyde önemli araĢtırmalar yapılmakta.
Toksikoloji‟den Fizyoloji‟ye, Biyokimya‟dan Patoloji‟ye kadar pek çok konunun moleküler
biyoloji perspektifiyle çalıĢıldığı birimde böcek genleri arasında önemli iĢlevlere sahip
olanların saptanarak böceklere spesifik çevre dostu akıllı tarımsal mücadele stratejilerinin
geliĢtirilmesi hedefleniyor. Temel DNA-RNA-Protein analizleri için gerekli her türlü moleküler
makine ve alet alt yapısının mevcut olduğu birimde iki tane biyoteknoloji laboratuarı, 1 tane
moleküler mikrobiyoloji laboratuarı, DNA Analiz odası, Protein Analiz Odası, Klimatize Oda,
böcek yetiĢtirme odaları, sera ile birlikte resepsiyon-lobi alanları, ofisler, dinlenme salonu,
950 m2 yeĢil ve 15 araç‟lık park yeri bulunmakta. Spesifik olarak böcek genom ve proteom
çalıĢmaları, fonksiyonel genom çalıĢmaları, böcek patojenleri ve simbiyontlarının kullanımına
dayalı tarımsal mücadele stratejileri MOLEN‟de yapılan araĢtırmaların odağını oluĢturuyor.
Pek çok uluslararası laboratuvar ile de iĢbirliği içerisinde olan MOLEN‟in partnerleri arasında
Kanada Saskatchewan Üniversitesi, A.B.D. Yale Üniversitesi, Almanya Bonn Üniversitesi, ve
Yunanistan Crete Üniversitesin‟den araĢtırmacılar yer alıyor.
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13.7. Ġç Anadolu koĢullarında hazırlanan farklı yapay mera
karıĢımlarına hindi otlatmasının etkisi
“Ġç Anadolu koĢullarında hazırlanan farklı yapay mera karıĢımlarına hindi otlatmasının etkisi “
konulu araĢtırma projesi 2014 Mart ayı itibari ile A. Ü. Ziraat Fakültesi Haymana AraĢtırma
Uygulama çiftliğinde yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Bu proje çerçevesinde farklı ot karıĢımları ile
tesis edilen meranın hindi performansına olan etkileri ve otlatmaya olan dayanıklılığı ortaya
konmaya çalıĢılacaktır. Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeler Koordinatörlüğü
tarafından desteklenen projenin 1. yıl gezinen hindi otlatması Ağustos- Ekim (3 aylık
dönemde) 2014 döneminde tamamlanmıĢtır.

Projenin amacı; son yıllarda kırmızı etin
pahalı olması Türkiye'de beyaz etin ön plana
çıkmasını
sağlamıĢtır.
Hindinin
diğer
kanatlılara göre merayı değerlendirme
kapasitesi
yüksektir.
Hayvancılık
iĢletmelerinde toplam girdi maliyetinin %6570‟ini oluĢturan yemin, bir miktarının düĢük
maliyetle
meralardan
karĢılanabilmesi
önemlidir. Kaba yem açığını kapatmak için,
meralarda yapılacak ıslah çalıĢmaları kadar
otlatılacak hayvan tipine uygun yapay
meraların oluĢturulması da oldukça önem
taĢımaktadır. Gelecekte üretim maliyetlerini
azaltma, rekabeti koruma ve organik hindi eti
ihtiyacını karĢılamada meraya (otlatmaya)
dayalı ekstensif veya yarı entansif üretim
önemli yer tutacaktır.
Bu bilgiler ıĢığında hindi otlatmasına
dayanabilecek ve canlı ağırlık artıĢını
hızlandırabilecek bir mera karıĢımını geliĢtirebilmek bu sektör için önemli görünmektedir.
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13.8. Tekno-GiriĢim PROJESĠ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TEKNOLOJİK YETENEK ENVANTERİ
ÇALIŞMASI
Değerli Araştırmacımız;
Aşağıdaki bilgilerin derlenmesi ile Üniversitemizin Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapabileceği
alanlardaki teknolojik yeteneklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Üniversitemizin mevcut teknolojik yapısını ortaya koyarak ileriki dönemde Sanayi ile daha sağlıklı
ortak çalışma ve işbirliklerinin geliştirilmesine olanak sağlayacakbu çalışmaya destekleriniz için
teşekkürlerimizi sunarız.
Teknoloji Transfer Ofisi
tto@ankara.edu.tr

(1) Araştırmacının Adı Soyadı, telefon
Dr. Caner Koç, 0536 335 6981, ckoc@ankara.edu.tr
ve e-posta adresi

(2) Bölüm-Uzmanlık Alanı
(3)Üniversite-Sanayi
işbirliği(ÜSİ)
projeleri ile ilgileniyorum/katkıda
bulunmak istiyorum.

Tarım Makinaları Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım
(CAD), CAM, CAE, Tarımda mekatronik, Fotobiyoreaktör
tasarımı,
Evet Hayır

Evet oldu. 2012 yılında Teknogirişim sermaye desteği alarak
“Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Bir Tarla Pülverizatörü
Tasarımı” adlı proje için destek alınmıştır. 2013 yılında
başarılı bir şekilde sonlandırılmıştır. Geliştirilen çalışmada;
hassas tarıma yönelik, değişken düzeyli hassas kimyasal
(Cevabınız Evet ise)
uygulamalarına olanak veren, ilaçlama memeleri
(4)Bugüne kadar Sanayinin doğrudan bağımsız olarak kontrol edilebilen, pülverizatör bumlarını
kullanabileceği/ işine yarayabileceği yer düzlemine paralel tutmaya yarayan aktif dengeleme
ya da bir ürüne dönüşebileceğini
düzeneğine sahip bir tarla pülverizatörü geliştirilmiş ve
düşündüğünüz bir çalışmanız oldu
modellenmiştir. Geliştirilen pülverizatör 21 m iş
mu? Lütfen detayları ile anlatınız.
genişliğine sahip ve parçalı yapıdadır. Pülverizatör
bumları üzerinde bulunan memeler merkezi bir
elektronik kontrol biriminden gönderilen sinyaller ile
kumanda edilmektedir. Ayrıca geliştirilen kontrol ünitesi,
GPS verileri, harita verileri, sensör verileri ve selenoid
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valflerin durumu (açık-kapalı) “Android” ve/veya “iOS”
dillerinde geliştirilen gömülü yazılımla, anlık ve internet
erişimi olan yerlerden de uzaktan, akıllı telefon ve
tabletlerle izlenebilir bir yapıdadır.
Projede; mekanik, hidrolik, elektronik ve yazılımın bir
arada kullanıldığı mekatronik teknoloji uygulanmıştır.
Denemelerde kullanılan prototip tarla pülverizatörü, sağ
ve sol bum kolları ayrı ayrı hareket etmeye uygun ve
parçalı yapıda imal edilmiştir. Bumlar iş ve yol
konumlarına
hidrolik
silindirler
yardımıyla
getirilmektedir. Bumların toplam iş genişliği 21 m’dir.
Bumlar üzerinde parçalı yapıdaki kolların açılıp
kapanmasına yardımcı olan 4 adet hidrolik silindir,
bumların yüzey profilini takip etmesine yardımcı olan
açılı olarak konumlandırılmış 2 adet ve tüm bumları Z
yönünde kaldırıp indirmeye yarayan bir adet hidrolik
silindir daha kullanılmıştır. Hidrolik silindirler güç
ihtiyaçlarını traktör üzerinde yer alan hidrolik prizlerden
almaktadır. Geliştirilen hidrolik kontrol ünitesi; 5 adet
selenoid valf, basınç sınırlama valfi ve sıralama
valflerinden oluşmaktadır. Sistemde yer alan tüm hidrolik
silindirler bir elektrik kumanda panosu aracılığı ile
manuel olarak ta kumanda edilebilme özelliğine sahiptir.
Tüm sisteminin kumanda edilmesi için bir adet elektronik
kumanda kartı geliştirilmiştir. Yer düzlemiyle bum
arasındaki yükseklik mesafesini ölçmek için ise sağ ve sol
bum uç noktalarına sabitlenen birer adet mesafe ölçüm
sensörleri kullanılmıştır.Geliştirilen elektronik kumanda
kartı mobil telefon ve tablet uygulamaları ile
haberleşebilmesi için bir adette bluetooth kit
kullanılmıştır. Geliştirilen sistemde, tüm sistemi kumanda
eden ve denetleyen PICBasicPro programlama dilinde
yazılmış birde program geliştirilmiştir.
Geliştirilen mekatronik tarla pülverizatörüne ait verilerin
internet
erişimi
olan
yerlerden
alınabilmesi,
kaydedilebilmesi, kontrol edilebilmesi ve takip
edilebilmesi için bir adette mobil uygulama ANDROID ve
iOS yazılım dillerinde geliştirilmiştir. Mekatronik tarla
pülverizatörü konum verilerinin alınması, değişken oranlı
pestisit uygulamalarına ilişkin sinyallerin üretilebilmesi
GSM hattı aracılığıyla çalışan yerli yazılım bir de GPS
programı geliştirilmiş ve kullanılmıştır.
Geliştirilen prototip makine ve aktif bum dengeleme
sisteminin tasarımı ve simulasyonlarıiçin bilgisayar
destekli tasarım programlarından yararlanılmıştır.
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Bilgisayar ortamında mekanik, hidrolik ve elektronik
aksamların yanı sıra kontrol programının da çalışmaları
simule edilerek tasarımların etkinliği artırılmıştır.
Malzeme yorulma ve akış analizleri için sonlu elemanlar
yöntemiyle analiz yapan programlardan yararlanılmıştır.
Tasarımı ve imalatı gerçekleştirilen mekatronik tarla
pülverizatörünün amaca uygunluğunu test etmek için
laboratuar ve tarla koşullarında denemeler yapılmıştır.
Geliştirilen sistemin laboratuar denemeleri Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Kadayıfçılar Atölyesinde, tarla denemeleri ise Ankara
üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Deneme Tarlalarında gerçekleştirilmiştir.

5) Çalışmalarınızı daha çok tek
başınıza mı yoksa bir grup ile
ortaklaşa mı yürütürsünüz?
Birlikte çalıştığınız meslektaşları/
diğer araştırma gruplarını belirtiniz.

Çalışmalarda ekip olarak çalışılmıştır. Ekipte bir yazılım ve
birde elektronik mühendisi görev almıştır. Ayrıca Tarım
Makinaları Bölüm öğrencisi 3 stajyer öğrencide gönüllü
olarak ekipte yer almıştır.

(6)Şimdiye
kadar
yaptığınız
çalışmaları
yürüttüğünüz
bir
laboratuvar var mı?
Varsa bu laboratuvarın donanım/
yazılım olanaklarını detaylı olarak
anlatınız.

Çalışmalarımızda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım
Makinaları Bölümünde yer alan Kadayıfçılar Atölyesi
kullanılmıştır. Talaşlı imalat, kaynak ve montaj için gerekli
ekipmanlar bulunmaktadır.

1. Akıllı tarla pülverizatörü: hassas pestisit ve sıvı gübre
uygulamalar için kullanılabilir.
2. Biyomas amaçlı mikroalg yetiştirmek için Fotobiyoreaktör
reaktör tasarımı.
3. Çevre ve Gıda laboratuvarları için takip ve kontrol
edilmesine yönelik paket programın geliştirilmesi.
4. Akıllı Hasta Takip sistemi (AHTS)
1. Hassas İlaçlama için Mekatronik Tarla Pülverizatörü
Tasarımı adlı projemiz T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
tarafından
desteklenmiştir.
Başarıyla
tamamlanmıştır. Telif hakları içim patent başvurusu
(8)
Yaptığınız
çalışmalar
için
yapılmış ve uluslararası patent tarama süreci devam
önerdiğiniz, kabul edilmiş veya
etmektedir.
tamamladığınız projeniz var mı? Varsa
2. Çevre ve Gıda laboratuvarları için takip ve kontrol
kaç tane ve yurtiçi / yurtdışı hangi
edilmesine yönelik paket programın geliştirilmesi. KOSGEB
kaynaklardan destek aldınız? Lütfen
tarafından desteklenmiştir.
detay veriniz.
3. 4. Akıllı Hasta Takip sistemi (AHTS): Avrıupa Birliği
tarafından desteklenmiştir. Proje devam etmektedir. Ticari
olarak 2015 yılı sonuna hazır olması hedeflenmektedir.
(7) Yaptığınız çalışmalardan ÜSİ ne
konu olabileceğini düşündüğünüz
bilimsel çalışmalarınızı/ yayınlarınızı/
tezleri/
raporlarıdetayları
ile
belirtiniz.
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1. En önemli sorun ekonomik yetersizliktir. Yaklaşık 1
milyon TL’lik kaynak bulabilirsek yalnızca ulusal değil
uluslararası nitelikte makine ve tasarımlar üreterek pazara
girebiliriz.
2. Öncelikli hedef sektörümüz olan tarım makinaları
(9)Çalışmalarınızda
karşılaştığınız üreticileri üniversitelerle işbirliğine sıcak bakmalarına
sorunların en önemligördüğünüz üç rağmen daha çok ilgilendikleri projeyi bedavaya veya cüz-i
tanesini açıklayarak belirtiniz.
ücretlere almak istemektedirler.
3. Hedef kitlemizdeki üreticilerin birçoğu ( Traktör firmaları
hariç) Ar-Ge den uzak aile şirketleri olduğu için, anlaşılması
ve çalışılması son derece zor bir hedef kitledir
4. Kalifiye eleman olarak gerekli ve nitelikli personelimiz
vardır. İhtiyaç duyulan nitelikli kaynak ve montaj ustalarıdır.
1.Kanunu zorunluluklar olmadığı sürece sanayicilerin
üniversitelerle işbirliği yapmaları çok zor.
2. Üniversite –Sanayi işbirliği için kaynak ayrılmasının
(10)Üniversitemizin
Sanayiile
yanısıra potansiyeli olan bölümlere kaynak aktarılarak
İşbirliğinin
geliştirilmesi
için
projelerinin ticari olarak satış ve pazarlamasının
önerileriniz nelerdir?
yapılmasının önünün açılması gerekmektedir.
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Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Bir Tarla Pülverizatörü Tasarımı
Caner KOÇ1 Abdülkadir GÜNEYTEPE2 Bülent PERKTAŞ3 Mustafa VATANDAŞ1
1
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara-TÜRKİYE
ckoc@ankara.edu.tr
2
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara
3
Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara

Özet:
Bu çalışmada; değişken düzeyli hassas kimyasal uygulamalarına olanak veren, ilaçlama memeleri bağımsız olarak
kontrol edilebilen, pülverizatör bumlarını yer düzlemine paralel tutmaya yarayan aktif dengeleme düzeneğine
sahip bir tarla pülverizatörü geliştirilmiş ve modellenmiştir. Geliştirilen pülverizatör 21 m iş genişliğine sahip ve
parçalı yapıdadır. Pülverizatör bumları üzerinde bulunan memeler merkezi bir elektronik kontrol biriminden
gönderilen sinyaller ile kumanda edilmektedir. Ayrıca geliştirilen kontrol ünitesi, GPS verileri, harita verileri, sensör
verileri ve selenoid valflerin durumu (açık-kapalı) “Android” ve/veya “iOS” dillerinde geliştirilen gömülü yazılımla,
anlık ve internet erişimi olan yerlerden de uzaktan, akıllı telefon ve tabletlerle izlenebilir bir yapıdadır.
Anahtar kelimeler: Tarla pülverizatörü, hassas tarım, simülasyon, aktif dengeleme, iOS, Android

Design of a Mechatronic Field Sprayer for Precision Pesticide Application
Abstract:
In this work, a field sprayer was designed and modeled. The features of the machine are suitable for variable rate
application, sprayer nozzles can be controlled selectively and has an active boom suspension system keep the
booms parallel to the field surface. In addition, a mobile phone application was to develop for remote monitoring
and control of a field sprayer. The mobile application is suitable for smart phones and tablet computers using
Android and iOS operating systems. The field sprayer had 21 m length and equipped with a microcontroller, a
custom built sprayer boom height control mechanism, GPS, ultrasonic sensors and variable rate spray nozzles.
The developed mobile application, under the test conditions, allows the operator to set the desired application
rate, monitor and control the nozzles using a mobile electronic device and over the internet.
Keywords: Field sprayer, precision agriculture, simulation, active suspension, Android, iOS,
GİRİŞ
Islah edilmemiş tarlalarda artan engebelerin
traktörde yarattığı yatay ve düşey titreşimler, tarımsal
savaş makinalarının ilerleme hızını azalttığı gibi ilaç
dağılım
düzgünlüğünü
de
olumsuz
yönde
etkilemektedir. Tarımsal savaşta ilaçların büyük
çoğunluğu sıvı olduğu için, damlalar halinde
pülverizasyon söz konusu olup, en önemli ilaçlama
parametresi damla çapı olmaktadır (Hedden 1961). Bu
nedenle damla çapında meydana gelen farklılıklar,
tarım ilaçlarının uygulama başarısını etkilemektedir
(Kepner et al 1972, Çilingir ve Çelen 1995). Bu yüzden
bumların ilaçlama esnasındaki yüksekliği sürekli olarak
belirlenen değerde tutulmalıdır (Pochi ve Vannucci
2001, Jeon et al 2004).
Son yıllarda tarım
faaliyetlerinde
kullanılan
pülverizatörlerin
tarla
etkinliklerini artırmak amacıyla bu makinaların iş
genişlikleri gittikçe artırılmaktadır (Deprez et al 2003).
Bunun yanısıra yeni teknolojik gelişmelerle birlikte
pülverizatörlerde, aktif bum dengeleme düzenekleri,
değişken oranlı kimyasal uygulamalara olanak
tanınması, GPS ile markör yollarının tayin edilmesi ve
uzaktan takip ve kontrol sistemleri gibi özellikler

eklenerek kullanılmaya başlamıştır ( Koc and Keskin
2011).
Hassas tarımın en temel amacı; tarımsal
faaliyet amacıyla tarlayı bütün olarak değerlendirerek
yönetmek yerine, tarlanın her metrekaresinin analiz
edilerek yönetilmesidir. Bu amacın gerçekleştirilmesi
için de; yapılacak her faaliyet için kimyasal uygulama,
gübreleme veya sulama vb haritalama çok önemlidir
(Ping ve Doberman 2005). GPS kullanımı tarla
üzerinde istenilen bölgelerdeki bilgi alış verişini tespit,
görüntüleme ve takip etmek için kullanılmaktadır. Son
yıllarda iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı
telefon ve tabletler sahip oldukları kamera, ivme
sensörleri,
gyro sensörleri,
GPS ve kablosuz
haberleşebilme (Bluetooth, Wi-Fi, 3G/4G bağlantısı)
gibi özellikleriyle bir çok alanda olduğu gibi hassas
tarım alanında da kullanılmaya başlamıştır (Fujiki
2010). Bir çok bilim adamına göre de yakın bir
gelecekte akıllı telefon ve tabletler bir çok sektörde
kullanılan
pahalı
cihazların
yerini
alacağı
öngörülmektedir. Akıllı tablet ve telefonlar bilgi alış
verişi için kullanılabildikleri gibi sahip oldukları arayüz
ve kablosuz veri alışveriş özellikleriyle kontrol ve
görüntüleme
amacıyla
da
kullanılabilmektedir
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(Perttunen et al., 2011; Thompson et al., 2010;
Zaldivar et al., 2011).
Bu çalışmada; aktif bum dengeleme
düzeneğine sahip, değişken oranlı pestisit uygulamaya
uygun, Android ve iOS yazılım dillerinde geliştirilen bir
uygulamayla kontrol ve takip edilebilen akıllı bir tarla
pülverizatörü prototipi geliştirilmiştir. Geliştirilen
uygulamada,
özel
bir
yazılım
geliştirilerek
pülverizatörün markör yollarının tayini için akıllı telefon
ve tablette yer alan GPS‟den yararlanılmıştır.
Ayrıca tüm sistem geliştirilen uygulamayla
tablet ve telefon aracılığıyla internet erişimi olan her
yerden takip edilerek verilerin kaydedilmesi ve
grafiksel olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.

Materyal
Bu çalışmada hassas tarıma uygun bir tarla
pülverizatör prototipi imal edilerek; Android ve iOS
yazılım dillerinde geliştirilen uygulamayla kontrol ve
takip edilmiştir. Denemelerde kullanılan prototip tarla
pülverizatörü, sağ ve sol bum kolları ayrı ayrı hareket
etmeye uygun ve parçalı yapıda imal edilmiştir.
Bumlar iş ve yol konumlarına hidrolik silindirler
yardımıyla getirilmektedir. Bumların toplam iş genişliği
21 m‟dir. Bumlar üzerinde parçalı yapıdaki kolların
açılıp kapanmasına yardımcı olan 4 adet hidrolik
silindir,
bumların yüzey profilini takip etmesine
yardımcı olan açılı olarak konumlandırılmış 2 adet ve
tüm bumları Z yönünde kaldırıp indirmeye yarayan bir
adet hidrolik silindir daha kullanılmıştır (Şekil 1).

MATERYAL ve YÖNTEM

Şekil 1. Orta Gövde(1), 1.Bum Komplesi (2), 1. Bum Komplesi Aynası(3) , 2.Bum Komplesi(4),
2. Bum
Komplesi Aynası(5), 3.Bum Komplesi (6),
3. Bum Komplesi Aynası(7), Ara Mafsal Komplesi (8), Ara Mafsal
Komplesi Aynası(9), Ø32 Silindir Mafsal Komplesi (10), Ø 40 Silindir Mafsal Komplesi (11), Pim(12-16),
Ø32
Hidrolik Silindir(17), Ø 40 Hidrolik Silindir (18), Ø 50 Hidrolik Silindir(19), Mesafe Ölçüm Sensörü (20).
Hidrolik silindirler güç ihtiyaçlarını traktör
üzerinde yer alan hidrolik prizlerden almaktadır.
Sistemde ayrıca tüm hidrolik silindirleri kumanda eden
bir hidrolik kontrol ünitesi de geliştirilmiştir.

Geliştirilen hidrolik kontrol ünitesi;
5 adet
selenoid valf, basınç sınırlama valfi ve sıralama
valflerinden oluşmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Hidrolik kumanda devresi ve şematik görünümü.
Sistemde yer alan tüm hidrolik silindirler bir
Aktif bum dengeleme sisteminin kumanda
elektrik kumanda panosu aracılığı ile manuel olarak ta
edilmesi için bir adet elektronik kumanda kartı
kumanda edilebilme özelliğine sahiptir.
geliştirilmiştir. Elektronik kumanda kartı elemanları 1
adet PIC 18F4552 16 bit ADC mikrodenetleyicisi, 7805
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regülatör, IRFZ 44 MOSFET yarı iletken transistörler,
4 adet 5V DC röle, dirençler, 4 MHz kristal osilatör ve
kapasitörlerden oluşmaktadır. Yer düzlemiyle bum
arasındaki yükseklik mesafesini ölçmek için ise sağ ve
sol bum uç noktalarına sabitlenen birer adet
MaxSonar-EZ1 (Maxbotix LV, 8757 East Chimney
Spring Drive, Tucson AZ 85747 USA ) mesafe ölçüm
sensörleri kullanılmıştır. Ayrıca sensörlerden ölçülen
kalibre edilmiş mesafe bilgilerinin gösterimi için
kullanılan bir adet LCD ekran kullanılmıştır. Geliştirilen
elektronik kumanda kartı mobil telefon ve tablet
uygulamaları ile haberleşebilmesi için bir adette
bluetooth kit kullanılmıştır. Geliştirilen sistemde, tüm
sistemi kumanda eden ve denetleyen PIC BasicPro
programlama dilinde yazılmış birde program
geliştirilmiştir(Şekil 3).

Şekil 4. Mobil uygulama arayüz görünümü.
Yöntem

Şekil 3. Elektronik kumanda devresi ve baskı
devre şeması
Geliştirilen mekatronik tarla pülverizatörüne ait
verilerin internet erişimi olan yerlerden alınabilmesi,
kaydedilebilmesi, kontrol edilebilmesi ve takip
edilebilmesi için arayüz görünümü şekil 4‟te görülen
bir adette mobil uygulama ANDROID ve iOS yazılım
dillerinde geliştirilmiştir.
Geliştirilen mekatronik tarla pülverizatörü konum
verilerinin
alınması,
değişken
oranlı
pestisit
uygulamalarına ilişkin sinyallerin üretilebilmesi GSM
hattı aracılığıyla çalışan yerli yazılım bir de GPS
programı geliştirilmiş ve kullanılmıştır.

Tasarımı ve imalatı gerçekleştirilen mekatronik
tarla pülverizatörünün amaca uygunluğunu test etmek
için laboratuar ve tarla koşullarında denemeler
yapılmıştır. Geliştirilen sistemin laboratuar denemeleri
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları
Bölümü Kadayıfçılar Atölyesinde, tarla denemeleri ise
Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü Deneme Tarlalarında gerçekleştirilmiştir.
Denemelerde
sensörler
ve
kontrol
programı
hassaslaştırılarak, prototip makinanın ve kontrol
düzeneğinin performansı belirlenmiştir.
Geliştirilen prototip makine ve aktif bum
dengeleme sisteminin tasarımı ve simulasyonları için
bilgisayar
destekli
tasarım
programlarından
yararlanılmıştır. Bilgisayar ortamında mekanik, hidrolik
ve elektronik aksamların yanı sıra kontrol programının
da çalışmaları simule edilerek tasarımların etkinliği
artırılmıştır. Malzeme yorulma ve akış analizleri için
sonlu
elemanlar
yöntemiyle
analiz
yapan
programlardan yararlanılmıştır. Bu şekilde çok kısa
sürede hassas bir imalat gerçekleştirilerek muhtemel
malzeme ve zaman kayıpları önlenmiştir. Geliştirilen
sistemin mekanik kısmının tasarımı ve simulasyonları
CATIA V5 R21 (Dassault Systems 300 Baker Avenue
Concord, MA 01742,USA) programı, elektronik
aksamın simulasyonu için Proteus 7.2 (Labcenter
Electronics Ltd., UK) programı ve hidrolik aksamın
simulasyonu için Automation Studio programı( FAMIC
Technologies inc. 9999 Boul. Cavendish Suite 350
Saint Laurent . Qc.CANADA)
deneme sürümleri
kullanılmıştır. Mukavemet ve yorulma analizleri için
ANSYS (ANSYS, Inc. Southpointe 275 Technology
Drive Canonsburg, PA 5317 USA), ve akış analizleri
içinse aynı firmaya ait ürün olan Fluent programı
kullanılmıştır.
Ölçtüğü mesafeye bağlı olarak sistemin
çalışmasını sağlayacak olan ultrasonik mesafe ölçüm
sensörlerinin kalibrasyonu için Koç ve Keskin (2011)
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tarafından aynı sensörlerin kalibrasyonu için kullanılan
aşağıdaki formül kullanılmıştır.

Y  1,7302 X  2,274 (1)
Burada;
Y: Ayar edilen yükseklik değeri (cm)
X: Sensörden okunan gerilim değeri (mV).
Sistemin çalışması, bumların uçlarına yerleştirilen
sensörlerden alınan yükseklik verilerine bağlı olarak
elektronik kumanda kartının hidrolik silindirleri
kumanda etmesi esasına dayanmaktadır. Tüm
sistemin çalıştırılması; mikrodenetleyici üzerine
aktarılan, PIC Basic Pro programlama dilinde yazılan
kontrol programına göre olmuştur. Program; mobil
telefon veya tabletten girilen çalışma yüksekliğine
göre prototip makine üzerinde yer alan bumları ayrı
ayrı kumanda edecek şekilde tasarlanmıştır..
Denemeler sırasında elde edilen veriler eş zamanlı
olarak internet erişimi olan yerlerden elektronik
kumanda kartı üzerinde yer alan Bluetooth kiti
aracılığıyla ANDROID ve iOS programlama dillerinde
geliştirilen yazılım aracılığıyla bir servera yazılı ve
grafiksel olarak aktarılmış ve kaydedilmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Yapılan laboratuvar ve tarla denemeleri
sonucunda sistem başarılı bir şekilde akıllı telefon ve
tablet aracılığıyla set edilen değerlerde bum
yüksekliklerini
tutmaya
çalışmıştır.
Geliştirilen
mekatronik tarla pülverizatörünün çalışması için iki
farklı hidrolik basınç değerine denemeler sonucunda
ulaşılmıştır. Makinanın iş ve yol konumlarına
getirebilmesi için kullanılan hidrolik silindirlerin
optimum çalışma basınçları 80 bar ve aktif bum
dengeleme sisteminin kumandası için kullanılan
hidrolik silindirlerin optimum çalışma basınçları 130
bar olarak belirlenmiştir.
Aktif bum dengeleme sistemi, tek parçalı olarak
imal edilen ve ülkemizde yoğun olarak kullanılan tarla
pülverizatörlerinin
dengelenmesi
için
uygun
olmamıştır. Özellikle sensörlerden gelen yükseklik
verilerinin bumların bir ucunu aktif olarak
yer
düzlemine paralel tutmaya çalışırken, diğer uç kısımda
yer alan bumun var olan ağırlık ve ataleti nedeniyle
pülverizatörün çok daha salınımlı ve titreşimli
çalışmasına neden olmuştur. Aynı zamanda iki uç
noktaya yerleştirilen sensörlerden gelen verilere göre
pülverizatör bumlarını yer düzlemine paralel tutmaya
çalışan aktif bum dengeleme düzeneği, hidrolik
silindirlerde hasara neden olmuştur.

prototip tarla pülverizatörü parçalı ( çift bumlu)
çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Bu şekilde sağ ve sol
bumlar ayrı ayrı kullanıldığı durumlarda, aktif bum
dengeleme düzeneği oldukça başarılı bir şekilde
çalışmış ve girilen ayar (set) değerlerinde bumları tarla
düzlemine paralel tutmaya çalışmıştır.
Tüm sistemi kumanda eden PIC Basic Pro dilinde
geliştirilen kontrol programı sistemi başarılı şekilde
yönetmiştir. Denemeler sırasında kumanda sistemiyle
ilgili olarak akıllı telefon ve tablet aracılığıyla sistemin
kumanda edilmesi sırasında sorunlar yaşanmıştır. Bu
sorunlar yazılımın döngü zamanının 1 saniyenin altına
(960 ms) ye çekilmesi sonucunda giderilmiştir. Ayrıca
alınacak veya üretilecek verilerin kontrol yazılımlarının
aralarına 1 ms‟lik gecikme zamanları konularak
sistemin daha kararlı çalışması sağlanmıştır.
Yapılan denemeler sırasında makinanın konum
verilerinin alınabilmesi için GSM hattı üzerinden çalışan
GPS uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen GPS
uygulaması ile tarla sınırları başarılı bir şekilde tespit
edilmiştir. Ancak markör yolu olarak kullanılması
sırasında hassasiyet ortalama ±1 m olmuştur
Yapılan denemeler
sırasında
akıllı
tarla
pülverizatörüne ait tüm veriler ( yükseklik, konum,
zaman vb) elektronik kumanda kartı üzerinde yer alan
bluetooth ve mobil telefon uygulaması aracılığıyla
internet erişimi olan yerlerden bir hizmet sunucuya
(server) iletilerek başarılı bir şekilde yazılı ve grafiksel
olarak görüntülenmiş ve kaydedilmiştir.
Şekil 5‟te denemeler sonucunda anlık olarak web
sayfasından alınan verilere ilişkin görüntü yer
almaktadır. Web sayfasında anlık olarak bir çok veri
görüntülenebilmektedir.
Geliştirilen
yazılımla
oluşturulan operatör kullanıcı kodu ile ilgili web
sayfasına ulaşılmıştır. Web sayfasında set değeriyle
birlikte sağ ve sol bum yükseklik değerleri dakikalık
ortalamaları grafiksel olarak görümektedir. İlaveten,
çalışma aralığı içerisinde, en yüksek değer, en küçük
değer ve ortalama değerlerde
sayısal olarak ta
görülebilmektedir. Yine web sayfasından operatörün
çalışması sırasında kaydedilen
otalama değerler
günlük,
haflalık, aylık olarakta raporlanabilir
özelliktedir.

Bu nedenle denemeler sırasında tek parçalı
çalışacak şekilde kullanılan 18 m iş genişliğine sahip
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Şekil 5. Takip sistemi web sayfası görünümü.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan laboratuvar denemelerinde mekatronik tarla pülverizatörü aktif bum dengeleme düzeneği başarılı bir
şekilde ayar yüksekliğini korumuştur. Ancak farklı tarla koşullarında yeteri kadar deneme yapılamamıştır. Koç ve
Keskin (2011) yaptıkları çalışmada, farklı tarla koşullarında aktif bum dengeleme düzeneği üzerinde yer alan
ultrasonik mesafe ölçüm sensörlerinin performanslarının değişebildiği ve her koşul için sensörlerin
kalibrasyonunun yenilenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu nedenle sistem performansının farklı tarla
koşullarında da denenmesi gerekmektedir.
Lida & Burks (2002) tarafından yapılan çalışmada ultrasonik mesafe ölçüm sensörlerinin hızdan etkilendiği ve
hız artışıyla birlikte standart sapmanın da en üst noktaya ulaştığı bildirilmiştir. Bu nedenle farklı hız değerleri için
prototip makinanın denemelerinin tekrarlanarak sapmaların belirlenmesi gerekmektedir. Elde dilecek sonuçlara
göre hızın prototip makinanın ilaç normuna etkisi de araştırılmalıdır.
Denemeler sırasında parçalı imal edilen prototip makinanın sağ ve sol bumları birbirinden bağımsız olarak
istenilen set değerlerini sağlamaya çalışmıştır. Prototip makinanın mekanik aksamıyla ilgili olarak sahip olunan
ağırlığın, özellikle asılır tip tarla pülverizatörlerinde kararsız çalışmaya ve yakıt tüketiminde artışa yol açabileceği
düşünülmektedir.
Yapılan araştırma çerçevesinde imal edilen prototip tarla pülverizatörü bumları St 37 çelikten imal edilmiştir.
Bunun nedeni daha ucuz ve imalatının kolay olmasıdır. Ancak St 37 çeliği ucuz olmasına karşın fazla malzeme
kullanıldığı için makinayı ağırlaştırmakta ve bumların çatısında kırılmalara neden olabilmektedir. Bunun yansıra
nispeten ağır bumlarım yakıt tüketimini ne derece etkilediği de yine araştırılması gereken bir durumdur.
Geliştirilen prototip makinanın diğer bir özelliği olan akıllı telefon ve tablet uygulaması, internet erişimi olan
yerlerden makinaya ait istenilen özellikler olan konum verisi, bum yükseklik verisi, zaman vb gibi bilgileri başarılı
bir şekilde kaydetmiştir. Denemelerde kısa süreli yapılan çalışmalarda bir sorun ortaya çıkmamıştır. Geliştirilen
prototipin seri üretime dönüşmesi durumunda, sunucuda tıkanma olasılığına karşın kapasitesinin optimize
edilmesi gerekli olabilecektir.
Hassas tarımın en önemli unsurlarından birisi konum verilerinin belirlenmesidir. Bunun için de GPS
kullanılmaktadır. Günümüzde hassas tarım amaçlı kullanılan GPS‟lerin hassasiyeti cm seviyelerindedir. Ancak bu
tarz GPS‟ler henüz çok pahalı ve kullanımı zordur. Proje kapsamında GSM hattı üzerinden akıllı telefon ve tabletler
üzerinde mevcut durumda bulunan GPS‟ lerin kullanımına yönelik bir yazılım geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılımla
konum verileri başarılı bir şekilde alınarak kaydedilmiştir. Geliştirilen yazılımın hassasiyeti 1 metre düzeyinde
olmasına karşın tarla pülverizatörü gibi büyük iş genişliğine sahip makinalarda kullanılabilir vaziyettedir. Ancak
değişken oranlı ilaç uygulanmasında GPS kullanımının ne derece başarılı olduğu yine araştırılması gereken bir
konudur. Prototipin seri üretime dönüşmesi durumunda makinanın biyolojik etkinliğinin belirlenmesi de ayrıca
önem taşımaktadır.
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13.9. Haymana AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği’nde Çiğ Süt
Kalitesinin Belirlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi
05.05.2014
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
Fakültemiz Haymana AraĢtırma ve Uygulama Çiftliğinde 62 adet sağmal hayvan bulunmakta
ve günde 1250 Kg süt elde edilmektedir. Üretilen sütler Fakültemiz Süt ĠĢletmesinde Beyaz
ve KaĢar peyniri, yoğurt, kefir gibi ürünlere iĢlenerek Fakültemiz Döner Sermaye ĠĢletmesine
gelir sağlanmaktadır. Süt sağımında kullanılmak üzere 1993 yılında Hayvancılık birimine
alınan Süt Sağım Ünitesi çalıĢamaz duruma gelmiĢtir. Bu nedenle proje konusu “Haymana
AraĢtırma ve Uygulama Çiftliği‟nde Çiğ Süt Kalitesinin Belirlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi”
kapsamında; mevcut çiftlikte sağım ve sürü yönetim donanımının güncel teknoloji ile
donatılarak, bilimsel araĢtırmalar için gerekli verilen toplanması ve değerlendirmesini
sağlayacak platformun oluĢturulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda proje, hayvan sağlığı
ve süt komponentlerinin ölçümü için gerekli algılayıcıların yeralacağı sağım sistemi ile bu
algılayıcılardan elde edilen verilen değerlendirileceği sürü yönetimi yazılımından oluĢacaktır.
Algılayıcılardan yeni nesil süt ölçerler ile sağım sırasında sütün elektriksel iletkenliği
ölçülerek; maliyeti çok yüksek Ketozis, Rumen Asidozu ve Mastitis gibi hastalıkların çok
erken teĢhisi yapılacağı gibi süt komponentlerinden yağ, protein, laktoz ve kan değerleri ile
her bir hayvan için süt verimi, sağım süresi ve süt sıcaklığı gibi veriler elde edilecektir. Ayrıca
yeni geliĢtirilen pedometrelerle de hayvanın yatma-ayakta kalma süresi, yatma-kalkma
sayısı, kızgınlık ve ayak arızaları gibi sağlık konuları ile hayvan konfor ve refahı da ölçülüp
kaydedilecektir. Hayvan sağlığı ve süt komponentlerine iliĢkin verilerin değerlendirilmesinde
ise, proje kapsamında yer alan Sürü Yönetimi Sistemi yazılımı kullanılacaktır.
Değerlendirmede elde edilen verilerde sapma söz konusu olduğunda kullanıcı
uyarılmaktadır.
Projenin gerçekleĢmesi durumunda yem formülleri ve yemleme tekniklerinin süt verimi ve
kalitesin etkileri; yapılacak tedavilerin etkilerinin izlenmesi; barınak koĢullarındaki
değiĢikliklerin hayvan sağlığı, verim ve refah üzerindeki sonuçları gibi üniversitemizin farklı
disiplerinin akademik çalıĢma yapma olanağı sağlanacaktır. Projenin diğer bir etkisi de; birim
süt maliyeti konusunda olacaktır. Örneğin; sağım sistemi için gerekli vakumu sağlayacak
pompaların enerji tüketimini %60‟a kadar düĢürecek frekans konvertörlü pano kullanılacaktır.
Yine sağılan sütü sağım sırasında yağ oranına göre sınıflandırılması sağlanacaktır. Böylece,
örneğin süt iĢleme tesisimizde tereyağı ve kaĢar peyniri üretiminde yağ oranı yüksek, içme
sütü üretiminde ise yağ oranı düĢük sütün iĢlenmesi olanaklı hale getirilecektir.
Bu konuda tarafımdan hazırlanan “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana AraĢtırma
ve Uygulama Çiftliğinde Çiğ Süt Kalitesinin Belirlenmesi ve ĠyileĢtirilmesi” konulu projenin
kabul edilmediğini öğrenmiĢ bulunmaktayım Fakültemiz için büyük önem arzeden projenin
yeniden değerlendirilmesi için gereğini izinlerinize saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Recai GÜRHAN
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14. Fakültede Yapılan Tadilatlar
Süt ĠĢletmesinin kazanı yenilendi:

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde büyük bir tadilat iĢlemi
baĢladı. Bu kapsamda bölüm laboratuvarları ve dershanelerinde
köklü iyileĢtirmeler yapılmaktadır.
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Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü binası yenileniyor
Bölümümüz binası sadece kolonlar kalacak Ģekilde yıkılarak yeniden yapılıyor.
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