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Hayrabolu Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği “Hayrabolu 

ZİRAATçiftlik” kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Günün 

teknolojik koşullarını içeren ve çevreye uyumlu bir şekilde 

kurulacak “Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği”nin 

öncelikli amacı, Fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim 

yarıyıllarında uygulama ve yaz aylarında staj ihtiyaçlarını 

karşılamak olacaktır. Ayrıca bölge tarım ve hayvancılık 

faaliyetleri içerisinde daha etkin olmak adına, çiftçi eğitim ve 

beceri kursları için bir eğitim merkezi olma görevini 

üstlenecektir.
Trakya Bölgesi artan nüfusu ve aldığı göç ile sürekli 

büyüyen ve gelişen bir bölge niteliği taşımakla birlikte, 
Ç i f t l i k t e  b a ğ  

ekilebilir alanlarının çok oluşu ile büyük bir tarım 
alanlar ı ,  meyve 

potansiyeline sahip olmanın yanı sıra, geçen son 30-35 yılda 
bahçeleri, bölgenin 

artan sanayi yatırımlarıyla da önemli bir sanayi merkezi 
b a ş l ı c a  t a r ı m  

haline gelmiştir. Bölgenin sahip olduğu toprak ve su 
ü r ü n l e r i  o l m a k  

kaynakları ile tarım üretiminde toplumsal sorumluluk 
üzere alternatif  

misyonunu benimseyen 
ürün tarlaları yer 

Üniversitemizin köklü 
alacaktır. Bugün üçüncü nesil diğer bir ifade ile akıllı ahır 

fakültesi Ziraat Fakültesi, 
denen, robotik üniteler içeren modern bir süt sığırcılığı 

bölge içerisinde faaliyet 
işletmesi bulunacaktır. Bir adet manda ve malakların yer 

gösteren tek ve etkin 
aldığı ahır inşa edilecektir. Fakülte eğitim-öğretim 

Tarımsal Yükseköğretim 
uygulamaları için 500 adet küçükbaş hayvanın yer alacağı bir 

Kurumudur. 1982 yılında 
ağıl, doğada serbest gezinen mera tavukçuluğuna yönelik 

Edirne'de bulunan Trakya 
kümesler ve arılık bulunacaktır. Staj yapan öğrenciler için, 

Üniversitesi'ne bağlı olarak Tekirdağ'da kurulan ve 2006 
tarım alet ve makineleri kullanımının öğretildiği bir pistin 

tarihinden itibaren Namık Kemal Üniversitesi çatısı altında 
bulunması yanında, zaman içerisinde çiftlik hayvanlarından 

faaliyetlerini sürdüren Fakültemiz, seçkin akademik 
elde edilen et, süt ve yumurta gibi ürünlerin sunulduğu bir 

kadrosuyla tarım sektörü içerisinde geniş bir faaliyet alanına 
tesis de yer alacaktır.

sahip Ziraat Mühendisliği eğitim-öğretimini sürdürmektedir. 
Prof.Dr. Osman ŞİMŞEK

Ziraat Fakültesi mesleki beceriye sahip, kendini geliştiren, 
   Rektör

özgür düşünceli, girişimcilik özelliklerine haiz, ülke tarımının 

gelişimine katkı sağlayacak Ziraat Mühendisleri, Gıda 

Mühendisleri ve Biyosistem Mühendisleri yetiştirmektedir. 

Fakülte, tarımın her dalında teknoloji üreterek, bu teknolojiyi 

toplumsal tabana yaymayı ve küresel rekabette ülke 

ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu anlamda, Başbakanlığın 05.12.2014 tarih ve 2743 sayılı 

yazısı ile Üniversitemize tahsis edilen Tekirdağ İli Hayrabolu 

İlçesi İlyas Mahallesi Karatepe Mevkiinde 472,3 da tarım alanı 

ve bilahare kamulaştırılacak alanlarla; Ülkemiz ve Trakya 

Bölgesi tarımı yanı sıra Balkan coğrafyasına hizmet edecek 
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