Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı
Stratejik
Alan
1-Araştırma

Hedefler

Süre

Hedefe
Katkısı

Sorumlu
Birim

1.1. Ulusal ve
uluslararası
destekli
araştırma proje
sayısının %10
artırılması.

1 yıllık

Yüksek

Bölüm Başkanlıkları

Yüksek
Su Ürünleri Bölümü
Yüksek

Süt Teknolojisi Bölümü

Yüksek
Bahçe Bitkileri Bölümü
Yüksek
Yüksek

Tarım Ekonomisi
Bölümü
Tarım Makinaları ve
Teknolojileri Müh.

Yüksek
Yüksek

Zootekni Bölümü
Bitki Koruma Bölümü

2019 Ocak - Aralık
-BAP, TÜBİTAK, KOSGEB, TAGEM vb. proje destek kaynaklarına yılda en az 4 adet proje başvurusu
yapmak,
- Öğrenci odaklı TÜBİTAK - BAP projelerine de yılda en az 1 adet proje başvurusu yapmak,
-Su Ürünleri Bölümü için Araştırma Merkezi (ASAUM) adına yılda en az 2 adet proje başvurusu
yapmak
- Özel sektörle işbirliği halinde ar-ge konularına yönelik en az 1 adet proje sunmak-Üniversite-Sanayi
İşbirliği Projeleri başvuruları hakkında 1 adet bilgilendirme toplantısı
-Ankara Üniversitesi TTO işbirliği ile ticarileşme süreçleri hakkında en az 1 adet bilgilendirme toplantısı
düzenlemek
-Fikri, Sınai ve Mülki Haklar konularında en az 1 adet bilgilendirme toplantısı düzenlemek (dış paydaş
ve/veya iç paydaş katılımı ile) SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BAP, TUBİTAK, KOSGEB, TAGEM vb. en az 5 proje başvurusunu BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
BAP, TUBİTAK, KOSGEB, TAGEM, FAO, UNDP vb. kurumlara en az 2 proje başvurusu TARIM
EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
BAP, TÜBİTAK, TAGEM vb proje destek kaynaklarına yılda en az 2 adet proje başvurusu yapmak
Bölüm öğretim elemanlarının proje hazırlama eğitimlerine en az 1 kez katılımı
Proje çağrılarının duyurulması ve bilgilendirme toplantıları TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TAGEM, KOSGEB, TUBİTAK, BAP vb konularda Özel Sektörle işbirliği halinde en az 2 proje başvurusu
yapmak ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
BAP, TUBİTAK, KOSGEB, TAGEM vb. kurumlara her dönem 3 proje başvurusunun yapılması.
Bölüm öğretim elemanlarının proje hazırlama eğitimlerine en 1 kez katılımı
Ulusal ve uluslararası proje işbirliği ile ilgili çağrıların web sayfası aracılığı ile duyurulması. BİTKİ
KORUMA BÖLÜMÜ

1.2. Araştırma
laboratuvarlarını
n alt yapı
olanaklarının
geliştirilmesi.

1 yıllık

Yüksek

Dekanlık

Yüksek

Dekanlık

Süt Tek. Bölümü ve
Dekanlık
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü
Tarla Bitkileri, Su
Ürünleri Mühendisliği
ve Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Bölüm
Başkanlıkları
Yüksek

-Destekli projelerde fakülte kurum katkı payının en az %50’sinin ilgili bölüm laboratuvarları altyapısına
harcanması
-Destekli projelerde üniversite kurum katkı payından en az %30’unun ilgili bölüm araştırma
faaliyetlerine harcanması konusunda Rektörlükle görüşme yapılması
-Tarım ve Orman Bakanlığı ile Süt Teknolojisi Bölümü arasında enzim ve tuz analizleri için
akreditasyona yönelik işbirliği için görüşme yapılması
-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde bulunan Akredite Toprak-Gübre laboratuvarında yapılan
analiz sayılarının % 10 artırılması
- Laboratuvar eksikliklerini yılda en az 2 kez belirleyerek ilgili makamlara çözüm üretilmesi amacıyla
iletmek.

Tarla Bitkileri Bölümü

- Tarla Bitkileri Bölümü laboratuvar alt yapısını geliştirmek için BAP’a 1 adet alt yapı projesi sunmak

Bahçe Bitkileri Bölümü

-Proje başvurularının Bölüm Başkanlığınca bölüm laboratuvar alt yapısı ihtiyaçları doğrultusunda
gözden geçirilmesi ve öneri yapılması BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
-Destekli projelerde fakülte kurum katkı payının en az %50’sinin ilgili bölüm bilgisayar altyapısına
harcanması ve yurt dışı uluslararası etkinliklere katılıma destek verilmesi için rektörlükle görüşülmesi
-Destekli projelerde üniversite kurum katkı payından en az %30’unun ilgili bölüm araştırma
faaliyetlerine harcanması ile ilgili Rektörlükle görüşme yapılması TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
-Proje başvurularının Bölüm Başkanlığınca bölüm laboratuvar alt yapısı ihtiyaçları doğrultusunda
gözden geçirilmesi ve öneri yapılması BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
-Tarım ve Orman Bakanlığı ile Süt Teknolojisi Bölümü arasında enzim analizlerine yönelik çalışmaların
yapılması için görüşme yapılması SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
-Tarım Makinaları deneylerinin sayısının artırılması ve buna yönelik altyapı iyileştirmesi TARIM
MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Dekanlık
Dekanlık
Bahçe Bitkileri Bölümü
Süt Tek. Bölümü
Tarım Makinaları ve
Teknolojileri Müh.
Bölümü
Zootekni Bölümü

-Proje başvurularının Bölüm Başkanlığınca bölüm laboratuvarları alt yapısı ihtiyaçları doğrultusunda
gözden geçirilmesi ve öneri yapılması ZOOTEKNİ

1.3. Ulusal ve
uluslararası
nitelikli
kongrelere
katılım sayısını
%10 artırmak

1 yıllık

Yüksek

Dekanlık

Ziraat Fakültesi Dekanlığının üniversite dışı kaynaklardan kongre desteği amaçlı fon yaratmak üzere en
az 3 kamu-özel sektör görüşmesi yapması

1.4.Uluslararası
ve ulusal alan
indeksinde yer
alan makale
sayısının %10
seviyesinde
artırılması.

1 yıllık

Yüksek

Dekanlık
(Tarla Bitkileri, Su
Ürünleri Mühendisliği
ve Toprak Bilimi ve
Bitki Besleme Bölüm
Başkanlıkları)

-Öğretim elemanlarına akademik makale yazma konusunda Ziraat Fakültesi ve Bölümleri tarafından
en az 2 eğitim düzenlenmesi

Dekanlık

-Üniversite dışı kaynaklardan fon aranması ve buna yönelik girişimlerde bulunma TARIM MAKİNALARI
VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
-Tarım alanındaki paydaşlardan oluşan bir Tarım Platformu oluşturularak yılda en az 2 kez paylaşımcı
toplantı düzenlemek ve 1 tane de geniş katılımlı çalıştay yapılması

1.5. Farklı kurum
ve kuruluşlarla
araştırma işbirliği
olanakların
artırılması.

Yüksek

1 yıllık

Yüksek

Dekanlık ve Bölüm
Başkanlıkları

Stratejik Hedefler
Alan

Süre

Hedefe Sorumlu
Katkısı Birim

2-Eğitim

1 Yıllık

Yüksek

2.1. Lisans yerleştirme sınavında,
tercih edilme sıralamalarında
bölümü üst sıralara taşımak

Dekanlık
Dekanlık

Bölüm Başkanlıkları
2.2. Lisans programları temelinde
derslerin çağın gerekliliklerine
uygun olarak güncellenmesi

1 Yıllık

Dekanlık
Dekanlık

Dekanlık

2.3. Yükseköğretim alanında ulusal
ve başta Erasmus ve Farabi,
Mevlana programları olmak üzere
öğrenci ve öğretim elemanı
hareketliliğini geliştirmek

1 Yıllık

2.4. Öğrencilerin meslekleri ile
ilgili bilgi birikimi ve görgülerinin
artırılması

1 Yıllık

2.5. Eğitimde öğrenci
memnuniyetinin artırılması
2.6. Fakültemizde Engelli öğrenci
ihtiyaçlarının belirlenmesi

Yüksek
Yüksek

Yüksek

Dekanlık ve
Bölüm
Başkanlıkları
Bölüm Başkanlıkları
Bölüm Başkanlıkları ve
Öğrenci Temsilcilikleri
Zootekni Bölümü

Yüksek

Bölüm Başkanlıkları

Yüksek

Bölüm Başkanlıkları

1 Yıllık

Yüksek

Dekanlık

1 Yıllık

Yüksek

Dekanlık

2019 Ocak - Aralık
- Görsel ve yazılı basın kullanılarak bölüm tanıtımın sağlanması ve tanıtım etkinliklerinin
organize edilmesi; Doğru tercihler web sayfasına tüm bölüm tanıtımlarının konulması
-Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ile görüşülerek Ankara’da ki liselerde
bölüm tanıtımlarının yapılması ve bu amaçla bölüm tanıtım broşürleri
hazırlanması
-Bölüm mezunlarının deneyim ve tecrübelerinin web sayfalarında paylaşılması
-Eğitim ve öğretimde Birim Öz Değerlendirme ile ilgili süreci başlatmak
-Tarımsal Alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve özel sektör
temsilcilerinin katılacağı en az 2 fakülte kurulu toplantısı yapmak ve sonuçları
bölümlere iletmek
-Modüler yapıda olmak üzere en az 1 adet eğitim programının %100 ingilizce
olarak eğitime başlaması için ders program ve içerik hazırlıkları tamamlayarak
üniversite senatosu onayına sunulması
-Bazı lisans ve lisansüstü derslerin isim ve/veya içeriklerinin güncellenerek ilgili
makam onayına sunulması Zootekni Bölümü
- ERASMUS değişim programı kapsamında bölümlerin ziraat fakültesi adına toplamda en
az 4 yeni anlaşma yapması veya girişimde bulunması
-Söz konusu programlara katılan ve/veya fakültemize gelen en az 4 öğrencinin
deneyimlerini ziraat fakültesi öğrenci kongresinde aktarmaları
-Erasmus değişim programı kapsamında Zootekni Bölümü olarak 1 yeni uluslararası
anlaşma yapmak
- Meslekle ilgili kurum, kuruluş ve STK yöneticilerinin yılda bölümler bazında en az
3 kez lisans derslerine davet edilmesi
- İlgili Kurum ve Kuruluşlara yılda bölüm bazında en az 2 kez teknik geziler
düzenlemek
-Dekanlığa ve tüm Bölümlere öğrencilerin öneri, dilek ve şikayet taleplerini
iletebilecekleri kutuların konulması
- Engelli öğrencilerle yılda 1 kez toplantı düzenlenmesi

Stratejik
Alan

Hedefler

Süre

Hedefe Sorumlu
Katkısı Birim

2019 Ocak – Aralık

3-Hizmet

3.1.Sosyal
sorumluluk projeleri
yapılması

1 Yıllık

Orta

- Seçilen bazı ilkokullarda süt hakkında seminerler vermek
- Tübitak sosyal sorumluluk destekleri için proje başvurusu yapmak
- Bölümler bazında bilim okulları vb. programları geliştirmek,

Süt Teknolojisi Bölümü

Tarla Bitkileri, Su Ürünleri
Mühendisliği ve Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme
Bölüm Başkanlıkları

Bahçe Bitkileri
Başkanlığı

Bölüm

Tarım Makinaları ve
Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü
Zootekni Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü
Dekanlık
3.2. Mezunlarla
iletişimin artırılması

1 Yıllık

Orta

Bölüm Başkanlıkları
Bitki Koruma Bölümü
Bahçe Bitkileri Bölümü

Süt Teknolojisi Bölümü

-Gönüllü öğrenci grupları ile çoçuk bakım evleri, yaşlı bakım evleri vb. yerlere ziyaretler düzenlemek
Toplum yararına kurulmuş olan Gönüllü derneklerle iş birliğini geliştirmek
-Sosyal sorumluluk proje önerisi geliştirme
-Proje ortakları bulmak
-Proje talebinde bulunanlara destek olmak
-Öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine katılmaya teşvik etmek
-Sosyal sorumluluk projelerini öğrenciye duyurmak
MEB’e bağlı okullardaki öğrenci ve öğretmenlere ekoloji farkındalığı eğitimi verilmesi.
-Belediyelere ve diğer kamu kuramlarına verilen mesleki eğitimlerin sürdürülebilir olması.
-Bölüm öğrencilerine sosyal mekan alanı oluşturmak, Bölüm öğrencileri ile tanışma ve onların
sorunlarına yönelik toplantıları yapmak
-MEB’e bağlı okullarda, Yerli Hayvan Genetik kaynaklarımız, Hayvan Refahı, Hayvan Davranımları,
Hayvan Ekolojisi ve Yerel Hayvanlardan üretilen hayvansal ürünler hakkında kısa süreli eğitimler
düzenlemek ve böylece Yerli Hayvan Genetik kaynaklarımız bakımından farkındalık yaratmak
-Tarım, kırsal alan, gıda vb. konularında toplum bilgilendirmesi; Yazılı-görsel basın toplum
bilgilendirme günleri
-En az 1 adet kamu yada özel sektöre yönelik tarımla ilgili sertifika programı düzenlemek (Genç
Çiftçi Akademisi Benzeri)
Mezun öğrenci toplantıları ile işbirliği olanaklarının araştırılması.
-Mezun iletişim bilgilerinin web sayfasında duyurulması.
-Burs ve iş olanaklarının web ve sosyal medya aracılığı ile duyurulması. Üniversitenin
mezun bilgi sisteminin aktif hale geçirilmesini sağlama girişiminde bulunmak
-Mezun öğrencilerle bağlantı kurmak ,Mezunlar günü toplantısı
Mezunlarla sosyal iletişim ortamlarında bağlantı kurmak
-Bölüm ile ilişkili bilgilerin email sisteminden iletilmesi
-Mezunların Fakültemiz tarafından düzenlenen bilimsel toplantılardan da haberdar edilmesi

3.3. Danışmanlık
sayısının %10
artırılması

1 Yıllık

Tarla Bitkileri, Su Ürünleri
Mühendisliği ve Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme
Bölüm Başkanlıkları

-Alanında başarılı mezunlarımızı öğrencilere yılda en az 2 kez buluşmalarını sağlamak
Mezunlarla bir araya gelmek
Bölüm mezunlar günü düzenlemek

Tarım Ekonomisi ve
Zootekni Bölümü

Mezun iletişim bilgileri altyapısını oluşturmak, Bölüm mezun portföyü oluşturmak

Tarım Makinaları ve
Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü
Tarla Bitkileri, Su Ürünleri
Mühendisliği ve Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme
Bölüm Başkanlıkları
Süt Teknolojisi Bölümü

Bahçe Bitkileri Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü
3.4. Fakültemiz
üretimi ürünlerinin
üretim miktar, çeşit
ve satış yeri sayısının
artırılması

1 Yıllık

Dekanlık

Bölüm web sayfasında mezun kayıt sistemi oluşturmak
-İlgili özel sektör ve STK temsilcileri ile yılda en az 3 kez toplantılar düzenlemek ve bilgi
birikimlerini paylaşmak

-Sektöre bölüm öğretim üyelerinin uzmanlık/çalışma alanları hakkında bilgi sağlanması TTO
ofisi ile Teknopark kapsamında şirket kurulması için bilgilendirme toplantılarının yapılması.
-Döner sermaye, TTO vb. kuruluşlar aracılığı ile Danışmanlık hizmeti verilmesinde
danışmanlık hizmeti veren elemanın maddi olarak tatmin edilmesini sağlamak amacıyla
köklü değişimler yapılabilmesi konusunda fikir üretmek ve dekanlık görüşüne sunmak
-Tarım ve Orman Bakanlığı, TOBB, FAO, TKDK, Kalkınma Ajansları, Büyükşehir Belediyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım Ekonomisi Bölümü arasında danışmanlık protokolleri
imzalamak
-En az 1 kamu kurumu bünyesinde ve Ankara’da faaliyette bulunan zincir markette ziraat fakültesi
gıda ürünlerinin satışını temin etmek

Stratejik Alan

Hedefler

Süre
(Yıl)

Hedefe
Katkısı

Sorumlu
Birim

2019 Ocak - Aralık

4 - Girişimcilik

-Girişimcilik Bilincini ve
faaliyetlerini artırmak

1

Orta

Tarım
Ekonomisi
Bölümü
Tarım
Ekonomisi
Bölümü
Tarım
Ekonomisi
Bölümü
Tarım
Ekonomisi
Bölümü
Tarım
Ekonomisi
Bölümü
Bitki Koruma Bölümü

Girişimcilik belgesi alan öğrenci sayısını %10 artırmak

Orta
-Öğrenci odaklı tekno girişim
projelerinde sayısının artırılması

1
Orta

Orta

Orta
-Girişimcilik ruhunu kazandırmak

1 yıl
orta
1 yıl

orta

Örnek tarımsal girişimcilerin ziyareti

Yarışma çağrısına çıkma
Öğrenci girişimcilik fikirleri geliştirme-yarışma
KOSGEB, TOBB, TESK,
ASO, ATO’dan Örnek girişimcilerin konuk olarak daveti
Öğrencilerin girişimcilik, iş fikri geliştirme programlarına, etkinliklerine
katılımı (KOSGEB, TOBB, TESK, ASO, ATO)
Öğrenci ve öğretim elemanlarının TTO tarafından verilen eğitimlere 1
kez katılımının sağlanması
Süt Teknolojisi Bölümü Yenilikçi girişimciliğin teşvik edilmesi/özendirilmesi ve desteklenmesi,
(Öğrencilere TTO faaliyetleri ve BIGG projeleri hakkında bilgi verilmesi
vs.)
Süt Teknolojisi Bölümü Başarılı ve hevesli/istekli öğrencilerin işbirliği içerisinde olunan sanayi
kuruluşlarında istihdamının desteklenmesi ve bu şekilde üniversitesanayi işbirliği ile akademisyenlerin girişimciliğinin teşvik edilmesi
Süt Teknolojisi Bölüm
TTO da şirket kurmak
Bahçe Bitkileri Bölümü -Girişimcilik konusunda bölüm elemanlarını bilgilendirmek
--Girişimci
elemanların
çalışmalarında
bölüm
olanaklarından
yararlanmalarına izin vermek
Tarım Makinaları ve - Öğrencilere girişimcilik alanında seminerler düzenlemek
Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü

