Saraybosna Devlet Üniversitesi Ziraat
Fakültesinden Fakültemize Ziyaret

FAKÜLTEMİZ 2015-2019 STRATEJİK
PLANI YAYINLANDI

B o s n a H e r s e k S a ray b o s n a
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Zlatan Sarıç ve
beraberinde Dekan Yardımcıları
ile Fakültemize ziyarette
bulundular. Ziyaret sırasında ikili
işbirliği konuları ile birlikte
düzenlenecek sempozyum ve
kongreler ele alındı.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
hazırlanan Ziraat Fakültesi 2015-2019
yılları Stratejik Planı, Fakültemizin
genel bilgilerini, amaç ve hedeflerini,
faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, kurumsal yetenek ve
kapasitenin değerlendirilmesi ile öneri
ve tedbirleri kapsamaktadır.
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10. Ulusal Sebze Tarımı
Sempozyumu Düzenlendi
1996 yılından bu yana iki yılda bir Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen ve bu yıl 10.'sunu
Fakültemizin ev sahipliğini yaptığı Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu 2-4 Eylül 2014 tarihleri arasında
Tekirdağ'da düzenlendi.

Trakya Bölgesi Buğday Teknik Toplantısı Fakültemizin
Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi
Trakya Bölgesinde buğday
tarımının tüm yönleri ile
görüşülmesi amacıyla yapılan
toplantı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü organize etmiştir.

Doç. Dr. Can Burak Şişman ve
öğrencilerinden oluşan ekip, inşaat
sektöründe önemli başarıya imza attı
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Bitki Islahı Topluluğu
Fakültemizde
Konferans Düzenledi
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Trakya Bölgesi Buğday Teknik Toplantısı
Fakültemizin Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi
Trakya Bölgesi Buğday Teknik Toplantısı Fakültemizin ev sahipliğinde 23 Ekim 2014
tarihinde ve 09.30-17.00 saatlerinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Trakya Bölgesinde buğday tarımının tüm
yönleri ile görüşülmesi amacıyla yapılan
toplantı Namık Kemal Üniver-sitesi Ziraat
Fakültesi ve Trakya Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü organize etmiştir.
Toplantıya Ziraat Fakültesi'nin Tarla
Bitkileri, Bitki Koruma ve Gıda
Mühendisliği Bölümlerinin öğretim
üyeleri, Trakya Tarım Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Tarım il Müdürlükleri, Trakya
Birlik A.Ş., Atatürk Toprak Su Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Ticaret Borsaları,
Ziraat Odaları, Bölgemiz Un Sanayicileri,
Bitki ıslahçıları Alt Birliği ve Bölgemizdeki
özel tohumculuk kuruluşları olmak üzere
çok sayıda kamu ve özel kuruluş yetkilileri
katılmıştır.
Toplantı sabah açılış konuşması ile
başlamış ve daha sonra her kurumun
temsilcisi ülkemiz ve Trakya Bölgesinde
buğday tarımı konusunda düşüncelerini,

beklentilerini ve yapılması gerekenleri
b e l i r t m i ş t i r. Ö ğ l e d e n s o n ra k i
oturumlarda ise, konu ortak tartışmaya
açılmış olup ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
Toplantı sonunda buğday teknik
toplantısının sürekli olarak yılda iki defa
eylül ve mayıs aylarında yapılmasına
karar verilmiştir. Trakya Bölgesi Buğday
Teknik Komitesi Başkanlığı Prof. Dr.
Kayıhan Z. Korkut, sekretaryası ise Doç.
Dr. Oğuz Bilgin ve Dr. İrfan Öztürk
tarafından yürütülecektir. İlave olarak,
kalite, yetiştirme ve çeşit geliştirmetohumculuk olarak üç alt komisyonlar
oluşturulmuş ve bu komisyonlarda
görev alacak kuruluşlar belirlenmiştir.
Yetiştirme alt komisyonu başkanlığını
Prof. Dr. Temel Gençtan ve Dr. Adnan
Tülek, kalite alt komisyonu başkanlığını
Prof. Dr. Orhan Dağlıoğlu ve Doç. Dr.
Oğuz Bilgin ve çeşit geliştirme-tohumluk
alt komisyonu başkanlığını Prof. Dr.
İsmet Başer, Dr. Vehbi Eser ve Dr. İrfan
Öztür yürüteceklerdir.
Tüm katılımcıların önerileri dikkate
alınarak buğday konusunda yapılması
gereken 24 maddelik öneri listesi
hazırlanmış olup, bu öneri tutanağı
ülkemizdeki tarım ile ilgili tüm
kuruluşlara iletilmesi de
kararlaştırılmıştır. Trakya Bölgesi Buğday
Teknik Toplantısı sonunda tüm
katılımcılar toplantının oldukça başarılı
olduğunu ve mutlaka ısrarla bu
toplantıların sürdürülmesi gerektiği
konusunda görüş bildirmiştir.
Trakya buğday çalışma grubunun
faaliyetleri
http://www.trakyabugday.org/ web
sayfasından izlenebilecektir.
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Fakültemizde Erasmus Programı
Kapsamında Seminerler Düzenlendi
Fakültemize erasmus programı kapsamında Polonya ve
Yunanistan'dan iki öğretim üyesi ziyarette bulundu.
Fakültemiz
Gıda Mühendisliği Bölümü
erasmus eğitim
programı
kapsamında
Yunanistan'ın
"Democritus
University of
Thrace-Faculty
of Agriculture
and Forestry
Sciences-Department of Agricultural Development" öğretim üyesi ve
Fakülte Dekanı Prof.Dr. Eugenia Bezirtzoglou 16.09.2014 Salı günü
saat 14:00'da Fakültemizde "Functional Dairy Foods and Flora
Modulation" konusunda seminer vermiştir.
Fakültemize erasmus eğitim programı kapsamında Polonya'nın
“Faculty of Agriculture and Biotechnology University of Technology
and Life Sciences” öğretim üyesi As. Prof. Dr. Richard Zamorski ise
10.09.2014 Çarşamba günü saat 14:00'da "Agriculture in Poland"
konusunda seminer vermiştir.
Erasmus eğitim programı kapsamında Fakültemize gelen Prof.Dr.
Eugenia Bezirtzoglou ve As. Prof. Dr. Richard Zamorski Fakültemiz
Dekanı Prof.Dr. Ahmet İstanbulluoğlu'nu ziyaret ettiler. Ziyarette,
karşılıklı işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Prof.Dr.
Ahmet İstanbulluoğlu erasmus eğitim programı dışında da ilişkilerin
devam etmesi temennisinde bulunarak bu tür faaliyetlerin bilhassa
genç araştırmacılara önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Fakültemize erasmus eğitim programı kapsamında gelen öğretim
üyelerine eşlik eden Üniversitemiz Erasmus Koordinatörü Prof.Dr.
H.Ersin Şamlı ve Fakültemiz öğretim elemanlarına da Ziraat Fakültesi
Dekanlığı olarak teşekkür ediyoruz.
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TAGEM
TAGEM Projesi
Projesi ile
ile halk
halk elindeki
elindeki keçi
keçi sürülerinde
sürülerinde moleküler
moleküler
genetik
genetik tekniklerle
tekniklerle ebeveyn
ebeveyn tayini
tayini yapılacak
yapılacak
Fakültemiz Zootekni Bölümü
öğretim üyelerinden
P r o f. D r. M . İ h s a n S o y s a l
yürütücülüğünde başlatılan, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından desteklenen, TAGEM14/AR-GE/15 nolu “Türkiye Yerli
Keçi Irklarında Mikrosatellit DNA
P o l i m o r f i z m Te k n i ğ i n i n
Kullanılması İle Ebeveyn Tayini”
başlıklı proje kapsamında yerli keçi
ırklarımızda ebeveyn tayini
yapılacaktır.
Adli tıpta kullanılan babalık testine
benzer bir yöntem ile halk elinde
yetiştirilen ülkesel keçi ıslah projeleri
kapsamındaki sürülerde ebeveyn tayini
yapılacak ve ıslah çalışmalarına destek
sağlanacaktır. Islah çalışmalarının
temeli, kayıtlı sürüler oluşturmaya
dayandığından küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde de sığırlarda olduğu
gibi soy kütüğüne dayalı yetiştiricilik
yapılması ve doğan bir yavrunun
annesinin ve babasının belli olması
gerekli görülmektedir.

stratejileri geliştirmek ve sürünün genel
kalitesini artırmak söz konusudur. Bu
proje ile Türkiye yerli keçi ırklarında
mikrosatellit markerleri temelinde
ebeveyn analizleri yapılarak ıslah
çalışmalarına destek vermek
amaçlanmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından farklı küçükbaş hayvan
ırklarında yürütülen halk elinde hayvan
ıslahı ülkesel projelerinde damızlık
seçiminde doğru tespit yapılabilmesi ve
Safkan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği
Hakkında Tebliğ ile Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine
soykütüğü tutma ve ıslah programı
yapma yetkisi verilmiştir. Hayvan
ıslahında DNA tabanlı babalık testleri ile
daha sağlıklı ve kontrollü üretim

Fakültemiz Zootekni ve Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümleri işbirliğinde
yürütülecek olan proje 2 yıl sürecek
olup, proje kapsamında Kıl keçi, Ankara
keçisi, Honamlı keçisi, Kilis keçisi ve
Norduz keçisi olmak üzere 5 keçi ırkı ile
çalışılacaktır. Projenin ilgili Bakanlık
sözleşmesi kapsamında yapılması
istenilen tanıtım toplantısı 30 Ekim 2014
Pe rş e m b e g ü n ü s a a t 1 1 . 0 0 ' d e
Fa k ü l t e m i z Ko n fe ra n s S a l o n u n
düzenlenmiştir.
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FAKÜLTEMİZ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
YAYINLANDI

Dünya ve ülkemizde yaşanan hızlı
gelişmeler, tüm kurum ve kuruluşları
planlı hizmet sunmaya, strateji
oluşturmaya, oluşturdukları stratejileri
somut hedef ve iş planları ile bütçelere
dayandırmaya, performanslarını
izlemeye ve hesap vermeye zorlamıştır.
Böylece 2006 yılında yürürlüğe giren
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununda yer alan “Kamu
İdareleri katılımcı yöntemlerle stratejik
plan hazırlarlar” hükmü gereğince
g ü n ü m ü zd e ka m u yö n et i m i n d e
uygulamaya geçilen stratejik yönetim
anlayışının temeli olan stratejik plan
çalışmalarında 2010-2014 beş yıllık
dönemi başarı ile tamamlamış, öncü ve
örnek Ziraat Fakültesi olma
sorumluluğunun bilinciyle, Namık
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2015-2019
yılları stratejik planını sunmuş
bulunmaktayız. Kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla hazırlanan
Ziraat Fakültesi 2015-2019 yılları
Stratejik Planı, Fakültemizin genel
bilgilerini, amaç ve hedeflerini,
faaliyetlere ilişkin bilgi ve
değerlendirmelerini, kurumsal yetenek
ve kapasitenin değerlendirilmesi ile
öneri ve tedbirleri kapsamaktadır.
Bu belgede kurumun tarihçesi, yasal
yükümlülükleri, kurumun yapısı, insan
kaynakları, teknik alt yapısı, faaliyetleri,
mali durumu, durum analizi, vizyonu ve
misyonu, bu bağlamda stratejik
hedefleri ve iş planlarına ver verilmiştir.
Bu belgenin hazırlanması aşamasında
Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu
Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan

2015-2019 yılları Stratejik Plan
çalışmaları kapsamında oluşturulmuş
Ziraat Fakültesi Birimi Stratejik
Planlama Komisyonu, akabinde ise
Fakültemiz Bölümlerinde Alt Birim
Stratejik Plan Komisyonlarının
çalışmalarından faydalanılmış ve belge
tüm bölüm temsilcilerinden oluşan
Stratejik Plan Alt Komisyonu tarafından
derlenmiştir. Stratejik planlama
çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nin geleceğini
belirleyerek bilinçli adımlar atmasını,
güçlü yönlerini öne çıkarmasını ve
ge l i şt i r m e s i n i , e ks i k yö n l e r i n i
tamamlamasını sağlayacak ve Kurumu dönemde ekonomisi önemli düzeyde
daha da ileriye götürme çabalarında tarıma ve tarıma dayalı sektörlere bağlı
yol gösterici olacaktır.
olan ülkemiz açısından Ziraat, Gıda ve
Biyosistem Mühendisliği eğitiminin ne
S t r a t e j i k P l a n l a m a K a m u kadar önemli olduğu aşikârdır.
İdarelerinin orta ve uzun süreli Yükseköğrenimde 30 yıllık geçmişi olan
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, Fakültemiz uygulamalı bir eğitimin
hedef ve önceliklerini, performans gerektirdiği deneme ve demonstrasyon
ölçütlerini ve bütün bu amaçlara alanları ile tarımın her dalında teknoloji
ulaşabilmek için takip edilecek üretip ve bu teknolojiyi yayma
yöntemler ile kaynak dağılımını içeren girişiminde bulunmayı sürdürmektedir.
plan olarak tanımlanmaktadır. Kısaca S t rate j i k P l a n i l e b u b i l g i ve
kuruluşun bulunduğu nokta ile değerlendirmelerin ortaya konması, bir
ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yandan hesap verme sorumluluğunu
yolu tarif etmektedir. Ziraat Fakültesi güçlendirmekte, diğer yandan da mali
2015–2019 yılları Stratejik Planı, Ziraat saydamlığa katkı sağlamaktadır.
Fakültesinin vizyon, misyon ve temel Fakültemiz zaman içerisinde kurumsal
d e ğ e r l e r i i l e k u r u m s a l ö z değerlendirme çalışmasını, faaliyet
değerlendirme sonuçları yanı sıra, raporu çalışmaları ile bunun takip eden
Ziraat Fakültesinin geleceğinin stratejik planlama ve performans
planlanması ve faaliyetlerinde programı çalışmalarını daha da
kalitenin artırılmasına rehberlik geliştirmeyi amaçlamaktadır.
edecek stratejileri içermektedir.
Fakültemiz hazırlamış olduğu 2015Namık Kemal Üniversitesi Stratejik
2019 yılları Stratejik Planı ile ilkelerini, Planlama Kurulu, Fakültemiz Stratejik
vizyonunu, misyonunu, zayıf ve güçlü Planlama Komisyonu ve Fakültemiz
yanlarını belirtmeye çalışmış, ürettiği Bölümleri Stratejik Plan Komisyonları
bilgi ve yetiştirdiği Ziraat Mühendisleri, üyelerine ve emeği geçen tüm
Gıda Mühendisleri ve Biyosistem personelimize teşekkürlerimi sunar,
Mühendisleri ile topluma verdiği hazırlanan Ziraat Fakültesi 2015-2019
hizmetle, ulusal ve uluslararası yılları Stratejik Planın Fakültemizin
düzeyde örnek gösterilen ve en çok k a y n a k l a r ı n ı n d a h a e t k i n
tercih edilen öncü Ziraat Fakültesi olma kullanılmasına, faaliyetlerindeki
yolunda ulaşmak istediği hedefleri etkinliğinin artırılmasına ve kurumsal
belirlemiştir.
kimliğinin güçlendirilmesine katkı
Dünya ticaretinin küreselleştiği ve sağlamasını dilerim.
gümrük duvarlarının kaldırılmaya
Prof.Dr. Ahmet İstanbulluoğlu
başlandığı ve rekabetin arttığı bu
Ziraat Fakültesi Dekanı

Kış

Ziraat Fakültesine Yeni KatılanÖğrencilerimiz
için Oryantasyon Programı Düzenlendi
tanımalarını sağlayarak uyum
süreçlerini hızlandırmak
amacıyla oryantasyon programı
düzenlendi.

Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda
yaptıkları tercihlerle 2014-2015 EğitimÖğretim dönemi itibariyle Fakültemiz
ailesine katılan öğrencilerimizin,
öğrenim görecekleri Fakültemizi

Oryantasyon programı Ziraat
Fakültesi Konferans Salonunda
1 5 E k i m ç a rş a m b a g ü n ü
düzenlendi. Programa
Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Ahmet
İstanbulluoğlu, Dekan Yardımcıları
Prof.Dr.İsmet Başer ve Doç.Dr.Murat
Taşan, Fakültemiz 1.Sınıf öğrencilerinin
Bölüm Danışmanları olan Araştırma
Görevlileri, Fakültemiz Sekreteri Ayla
Platin ve Fakültemiz Öğrenci İşleri
Bürosundan Resul Doğru katıldılar.

katılmalarını istedi.
Fakültemize yeni kayıt yaptıran
öğrencilerimizin bir araya gelerek aynı
zamanda birbirleriyle tanışma fırsatı
bulduğu oryantasyon programı,
Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Ahmet
İstanbulluoğlu'nun iyi dilek ve
temennileri ile son buldu.

Ziraat Fakültesi Ailesi olarak, bizimle
birlikte
geleceğe hazırlanmak isteyen
Fakültemiz öğrencilerinin katılımlarının
siz değerli öğrencilerimizi tekrar
yoğun olduğu programda Fakültemiz kutluyor, başarılar diliyoruz.
Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu,
Üniversitemizin ve Fakültemizin genel
yapısı, sunulan olanakları,
gerçekleştirilen faaliyetler ile idari ve
akademik konular hakkında
öğrencilerimizi bilgilendirdi.
Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Ahmet
İstanbulluoğlu öğrencilerimizin
Üniversitemizin öğrenci
topluluklarında aktif görev
Kış
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almalarını, üniversitemizin ve
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fakültemizin düzenlediği bilimsel,
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına
sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müd.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Dekan Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
Adres
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Namık Kemal Mah. Kampus Cad. 59030 TEKİRDAĞ
Telefon: 0282 250 20 00 Faks: 0282 250 99 29
E-posta: dekanlık@nku.edu.tr http://ziraat.nku.edu.tr
Yayına Hazırlık
Ekotarım Yayın ve Organizasyon Süleyman Demirel
Cad. Çarşı Pazar A.V.M Kat:1 No:39
Esenkent/Esenyurt/İSTANBUL
Görsel Tasarım Yönetmeni
Dilek Yörük 0212 509 66 65 - 0546 249 36 50

Baskı
Anka Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.Litros Yolu 2.
Matbaacılar Sitesi F Blok Zf9 Topkapı - İSTANBUL
Tel: (0212) 565 90 33
Yayın Türü: Üç aylık bölgesel süreli yayın Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Ziraat Haber Gazetesinde yayınlanan yazı ve resimler
kaynak gösterilerek kullanılabilir.
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Bitki Islahı Topluluğu Fakültemizde
Konferans Düzenledi
Bitki Islah Topluluğu tarafından
organize edilen ve 22 Ekim 2014
Çarşamba günü gerçekleştirilen
konferansa uzun yıllar TAGEM Tarla
Bitkileri Daire Başkanı olarak görev
alan Dr. Vehbi Eser bitki ıslahındaki
gelişmeler konusunda Fakültemiz
mensuplarına ve öğrencilerine bilgiler
vermiştir. Dr. Vehbi Eser halen Türkiye
Tohum Sanayicileri Bitki Islahçıları Alt
Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir.
Konferansa Fakültemiz Dekanı Prof.
Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, öğretim
üyeleri ile Fakültemiz öğrencileri
katıldılar.
İlk konuşmayı Bitki Islaha
Topluluğu akademik sorumlusu
Prof.Dr. İsmet Başer gerçekleştirdi.
Başer “Bu topluluğun ikinci
organizasyonu, yine değerli bir
konuğumuzu ağırlıyoruz. Ülkemizde
ve dünyada bitki ıslahı konusunda çok
önemli ve hızlı gelişmeler
yaşanmaktadır. Bu konferans ile bizler
ve öğrencilerimiz önemli bilgilere
s a h i p o l a c a ğ ı m ı z d a n e m i n i m”
ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Fakültemiz
Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu
“Fakültemiz öğrencilerinin yoğun olarak
k a t ı l d ı k l a r ı ve g ö r e v a l d ı k l a r ı
topluluklar önemli etkinliklere imza
atmaktadırlar. Bu topluluklardan biri de
Bitki Islaha Topluluğudur. Sayın Dr.
Ve h b i E s e r A t a t ü r k Z i r a a t
Fakültesinden sınıf arkadaşımdır.
Ö ğ re n c i li ğ i m i z d e n t a n ı ş ı rı z .
Kendisi bitki ıslahı
konusunda önemli
çalışmalarda bulunmuş ve
g ö r e v l e r a l m ı ş t ı r.
Kendilerine Fakültemiz
adına sizlerin de
huzurlarınızda tekrar
teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandılar.
K o n u ş m a c ı D r.
Ve h b i
E s e r,
konferansında genel olarak bitki
ıslahının ne olduğu ve bitki ıslahının
hangi konuları içerdiği anlatılmıştır.
Özellikle genetik kaynakların ve
varyasyonun bitki ıslahçıları için önemi
vurgulanmıştır. Bitki genetik kaynakları
yönünden ülkemizin oldukça zengin
bir varyasyona sahip olduğu bu
varyasyonun muhakkak korunması
gerektiği belirtmiştir. Özellikle
yerli tohumculuk firmalarının
gelişimi için bu varyasyon
kaynaklarının
öneminin büyük
olduğu ve
bunların ıslahta
daha etkin

kullanılması gerektiği
açıklamıştır. Ülkemizde
çıkarılan tohumculuk ve
ıslahçı hakları yasası ile
bitki ıslahına önemli
katkılar sağlandığını
belirtmiştir. Ayrıca,
bitki ıslahının ve
bunun çıktısı olan
t o h u m c u l u k
sektörünün dünyada
oldukça büyük bir
t i c a r i p o t a n s iye l o l d u ğ u n u ,
özellikle büyük tohumculuk
firmaların bazı olayları
düzenleyerek olanakları kendi
çıkarları için kullandıkları net
olarak vurgulanmıştır. Yaklaşık 150
dakika süren konferansta bitki
ıslahı konusunda detaylı ve
doyurucu bilgiler verilmiştir.
Konferans sonunda, Fakültemiz
dekanlığı ve öğrencileri adına Tarla
Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri
p la ke t ve ç i ç e k t a kd i m i n d e
bulundular.
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10. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu Düzenlendi
1996 yılından bu yana iki yılda bir Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen ve bu yıl 10.'sunu
Fakültemizin ev sahipliğini yaptığı Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu 2-4 Eylül 2014 tarihleri arasında
Tekirdağ'da düzenlendi.

1996 yılından
bu yana iki
yılda bir
Türkiye'nin
f a r k l ı
şehirlerinde
düzenlenen
ve bu yıl
10.'sunu
Fakültemizin
ev sahipliğini
yaptığı Ulusal
S e b z e Ta r ı m ı
Sempozyumu 2-4
Eylül 2014
tarihleri arasında
Te k i r d a ğ ' d a
düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörlük
Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Tekirdağ Vali V.
Dağıstan KILIÇARSLAN, Tekirdağ
Vali Yard. Mustafa YEL, Tekirdağ
Süleymanpaşa Belediye Başkan
Yardımcıları Gülferah GÜRAL ve
Telat AKKÖSE, Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Kilis
7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. İsmail Güvenç, TAGEM Genel
M ü d ü r V. D r. N e c d e t K a p l a n ,
Üniversitemiz Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. İhsan SOYSAL, Prof. Dr. Şefik
KURULTAY, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU,
Bahçe Bitkileri Derneği Başkanı Prof.
Dr. Ayşe GÜL, Tekirdağ Büyükşehir
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı
Hacı ASLAN, Trakya Kalkınma Ajansı
adına Genel Sekreter Mahmut
ŞAHİN, Tekirdağ Ticaret Borsası
Başkanı Osman SARI, Üniversitemiz
öğretim üye ve elemanları ile
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen
araştırmacılar ve misafirler katıldı.
Sempozyumun açılışında
konuşan Üniversitemiz Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim
Üyesi ve aynı zamanda 10. Sebze
Tarımı Sempozyumu Başkanı
görevini yürüten Prof. Dr. Levent
Arın, dünya tarihi kadar eski olan
sebzelerin öneminin, hastalık-lardan
korunma ve sağlıklı yaşam için
vitamin ve minerallerin önemli
olduğu ve sebzelerin de bunları
yüksek miktarda içerdiğinin 17. ve
18. yüzyıldan itibaren anlaşılmasıyla öneminin arttığına dikkat çekti.
Tarımın il ekonomisi ve sosyal
yapısının esasını oluşturduğu
Tekirdağ'da ise sebze tarımının
maalesef çeşitli sebeplerle arzulanan
boyutlarda olmadığını belirten Prof.
Dr. Levent Arın, Türkiye'nin sebze
üretiminde ilk dörde girerek dünya
devleri arasında yer aldığını
belirterek, bu konumunu daha
ileriye taşımayı amaçlayan 10. Sebze
Tarımı Sempozyumu'na ev sahipliği
yapmaktan gurur duyduğunu
söyledi.

Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği
Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül, “1996
yılından bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen Sebze Tarımı Sempozyumu'na bu
yıl ev sahipliği yaparak bizleri bir araya
getiren Namık Kemal Üniversitesi'ne
teşekkür ederim” diyerek sempozyumun başarılı geçmesi dileklerinde
bulundu.
Programın açılış töreninde konuşan
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
İstanbulluoğlu, tarımın 21. yüzyıldan
sonra değişen dünyada
insanların ve toplumların
yaşamlarında büyük öneme
sahip sektör olduğunu aktardı.
P r o f . D r. A h m e t
İstanbulluoğlu, Ziraat
Fakültesi'nin her yıl ulusal ve
uluslararası iki, aynı zamanda
iki yılda bir de yurtdışında
olmak üzere toplam 3
sempozyum düzenlediklerine dikkat çekti.
Güncel teknolojiden
yararlanarak tarımsal
olanakların sürdürülebilir şekilde daha
verimli hale gelmesinin
amaçlandığını belirten
P r o f . D r. A h m e t
İstanbulluoğlu,
sebze tarımı ile
ilgili üniversite,
araştırma enstitüsü, diğer kamu
ve özel sektör
kuruluşları
çalışanları ve
üreticiler bir araya
gelmelerine ortam
oluşturara
k bilgi ve
deneyiml e r i n i
paylaşmalarının
sağlandığı
belirtildi.
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TAGEM
G e n e l
Müdür V.
Dr. Necdet
Kaplan ise
konuşmas ı n d a
gelecekte
savaşların
gıda ve su
yüzünden olacağını
düşünen bilim
adamları olduğunu
belirterek, gıda ve
suyun tarım
sektöründekileri
d o ğ r u d a n
ilgilendirdiğini
vurguladı. Üretim
bakımından gıda
a l a n ı n d a
Türkiye'nin
dünyada 4. sırada
yer aldığını
belirten Necdet
Kaplan, “Türkiye 62 milyar
dolarlık tarımsal gayri safi
milli hâsıla ile dünyada 7.
s ı r a d a b u l u n u y o r.
Avrupa'da da 1. sıradayız.”
dedi. Bu bilimsel
toplantılar ile tarımsal
hedefleri daha ileriye
taşınmasına vesile
olacağını dile getiren
Kaplan, sempozyumun
düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşekkürlerini iletti.
Üniversitemiz Rektörü Prof.
D r. O s m a n Ş i m ş e k
konuşmalarına 1982 yılında
kurulan Ziraat Fakültesi'nin
tarihini aktararak başladı.
Prof. Dr. Osman Şimşek,

özellikle Trakya Bölgesi'ne önemli
katkılar sağlayan Ziraat Fakültesinin
asıl amacının Türk Tarımını daha
ileriye götürmek olduğunu dile
getirdi. Rektör Prof. Dr. Osman
Şimşek, “Tekirdağ'da tarım, il
ekonomisi ve sosyal yapının temelini
oluşturan önemli sektörlerden biridir.
Tekirdağ, Trakya bölgesinde, deniz
kıyısına kurulan il olması münasebeti
ile sebzecilik için uygun iklim
şartlarına sahiptir. Fakat İstanbul gibi
büyük bir şehre ve Avrupa gibi bir
önemli pazara yakın olduğu halde, bu
potansiyelini bu güne kadar iyi
değerlendirememiştir. Bu tip bilimsel
toplantıların şehrimizde,
ü n iversitem iz ev sa hip liğ in de
yapılmasının önemli olduğunu
düşünüyoruz.” diyerek konuşmasını
sempozyumda emeği geçenleri tebrik
ederek konuşmalarını tamamladı
Açılış konuşmalarının
ardından plaket takdimi yapıldı.
Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere
teşekkür plaketlerinin takdim
edilmesinin ardından Tekirdağ
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik
Grubu müzik dinletisi sundu.
Müzik dinletisi ardından
sempozyumun ilk oturumunu
A n k a r a
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ruhsar
Y a n m a z
“Türkiye'de
S e b z e
A ra ş t ı r m a l a r ı
Nereye Gidiyor?”
konulu çağrılı
bildirisini
sunarak başlattı.

Ardından ikinci çağrılı bildiriyi
TAGEM Genel Müdür V. Dr. Necdet
Kaplan “Tarımsal Araştırmalar
Yönüyle Türkiye Sebzeciliği” isimli
bildirisini sundu.
2-4 Eylül2014 tarihleri arasında
ülkemiz sebze tarımına katkı
sağlayacağı düşünülen 10. Sebze
Tarımı Sempozyumu'nda, 43'ü sözlü,
104'ü poster olmak üzere toplam 147
bildiri sunulmuştur.
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Doç. Dr. Can Burak Şişman ve öğrencilerinden oluşan ekip,
inşaat sektöründe önemli başarıya imza attı

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can
Burak Şişman ve öğrencilerinden
oluşan ekip, inşaat sektöründe önemli
başarıya imza attı. Doç. Dr. Şişman ve
öğrencileri, ayçiçeği kabuğu ve çeltik
havuzundan inşaat sektöründe
maliyeti düşürecek, ısı ve ses yalıtımı
yüksek organik beton üretti.
Normal betonun ısı ve ses yalıtımı
açısından eksikliklerini ortadan
kaldırmak amacıyla yola çıkan ekip,
çalışmalarında başarılı sonuçlar elde
etti. Uzun yıllardır konu üzerinde
çalışan ekip, betonun elde edilmesinde
kullanılan kum veya çakıl yerine
ayçiçeği çekirdeklerinin kabukları
veya çeltik kavuzları kullanarak ısı ve
ses yalıtımı yüksek beton elde etti.
Betonun temel bileşenlerinin yerine
ayçiçeği kabuğu ve çeltik kavuzunun
kullanılması ile elde edilen beton
kalıplarının ısı ve ses yalıtımlarının
yüksek, ağırlık açısından normal beton
örneklerine göre hafif olduğu
belirtildi.

Yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Doç. Dr. Can Burak
Şişman, elde edilen örneklerin
ısı ve ses yalıtımı konusunda
günü-müzde yaşanan
sıkıntılara çare olabilecek
nitelikte olduğunu belirtti.
Şişman, ekibiyle ayçiçeği
kabuğu ve çeltik kavuzunun beton
agregasında kullanımın yalıtım
s ı k ı n t ı s ı n a ç a re o l a b i l e c e ğ i n i
belirterek, "Günümüzde dünyada en
fazla kullanılan inşaat
malzemelerinin başında beton
g e l i y o r. B e t o n u n f a z l a
kullanılmasının avantajlarının
ya n ı n d a i k i d e z ava n t a j ı va r.
Bunlardan birincisi ağırlığı ikincisi
ise yalıtım özelliklerinin düşük
olmasıdır. Beton ses ve ısı yalıtımı
konusunda düşük değerlere sahiptir.
Günümüzde karşı karşıya
olduğumuz en büyük sorunlardan
biri olan küresel ısınma, iklim
değişikliği ve çevresel sorunlar,
yapıların ısınma için kullanılan fosil
kökenli yakıtların azaltılmasını ve
binaların yalıtım özelliklerinin
geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor.
" dedi.
Yürüttükleri çeşitli çalışmalar
sonucunda ümit verici sonuçlar
aldıklarını belirten Doç. Dr. Şişman,
"Binaların ısı ve
ses yalıtım
özellikle-rinin
geliştirilmesi
birinci dereceden
öncelik taşıyor. Bu
geliştirme
çalışmaları için de
en fazla kullanılan
betonun, ısı

yalıtım özelliklerinin iyileştirilmesi
ve hafif beton dediğimiz birim
ağırlığı daha düşük ama yalıtımsal
özellikleri yüksek betonun
üretilmesi ana amaçtır. Biz de beton
içerisindeki agrega dediğimiz kum ve
çakıl yerine organik bitkisel kökenli
atıkların kullanılabilirliği üzerine
çeşitli araştırmalar yaptık.
Bölgemizin tarımın yoğun olarak
yürütüldüğü bir yöre olması ve
tarımsal üretim içerisinde en büyük

paya sahip olan ayçiçeği ve çeltik
atıklarından faydalandık.
Fabrikalarda yağ üretimi sırasında
ortaya çıkan ayçiçeği çekirdeklerinin
kabukları ve pirinç üretimi sırasında
ortaya çıkan çeltik kavuzlarını beton
üretiminde hafif agrega olarak
kullandık. Böylece bu bitkisel atık
malzemelerin bertaraf edilmesinde
karşılaşılan güçlükler ve
oluşturdukları çevresel sorunlar
önlenirken diğer taraftan, atık
malzemeler faydalı bir ürüne
d ö n ü ş t ü r ü l e b i l i r. B u ç a l ı ş m a
sonucunda Betonun dezavantajları
olan ısı ve ses yalıtımının
iyileştirilmesi konusunda ümit verici
sonuçlara ulaştık" ifadelerini
kullandı.
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Hafif ve yalıtımı yüksek
beton arayışına çare
olabilecek bileşenlerin
tarımsal atıklardan
o l u ş a b i l e c e ğ i n i fa r k
ettiklerini belirten Doç.
Dr. Şişman, "Günümüzde
dünyadaki beton
üreticilerine bakıldığı zaman daha çok hafif
beton denen birim ağırlığı düşük ama yalıtımsal
özellikleri yüksek betonların üretilme
çalışmalarının arttığı görülebilir. Ancak ısı ve ses
yalıtımını tarımsal atıklarla iyileştirdiğimiz
betonun dayanım özelliklerinin düşük olması,
üretilen bu betonların yapılarda kiriş ve kolon
gibi taşıyıcı elemanlarda değil, duvar ve döşeme
gibi az yük taşıyan ve yalıtım değerlerinin
yüksek olması arzu edilen elemanlarda
kullanılabileceğini gördük" diye konuştu.
Biyosistem Mühendisliği Bölümünde yürütülen
bitkisel atıkların direk beton bileşeni olarak
kullanımının yanında özellikle bitkisel atıkların
yakılması sonucunda elde edilen küllerin
içerdikleri yüksek orandaki silis nedeniyle
çimento üretiminde veya beton üretiminde
puzzolan malzeme olarak kullanılabileceğini de
belirten Doç. Dr. Şişman “ Ayçiçeği veya çeltik
kavuzlarının yanması sonucunda ortaya çıkan
küllerin çimento ile yer değiştirmeli olarak diğer
bir ifade ile puzzolan malzeme olarak
kullanılabileceğini ve beton içerisindeki çimento
miktarının azaltılmasına karşın dayanım
özellikleri yüksek beton üretilebileceğini
belirledik” dedi. Betonun geliştirilmesine
yönelik ekip tarafından yapılan çalışmalar
devam ediyor.

Üniversitemiz Tanıtım Günlerinde
Fakültemiz Tanıtıldı

Namık Kemal Üniversitesi Tanıtım Günleri 07-08-09 Temmuz 2014
tarihlerinde üç gün süre ile Fakültemiz girişindeki fuaye alanında
gerçekleştirildi. Üniversite adayı gençlere üniversite yaşamı, kampus
olanakları, meslek seçimi ve Fakültemiz hakkında geniş çaplı bilgiler
verildi.
Tanıtım günleri etkiliğine
Fakültemiz Bölümlerini
temsilen Arş.Gör. Gizem
Sönmez, Arş.Gör. Demet
Apaydın, Arş.Gör. Çağatay
Arabacı, Arş.Gör. Yusuf
Solmaz, Arş.Gör. Deniz Çağla
Turan, Arş.Gör. Emrullah
Culpan, Arş.Gör. Cansu Öksel ve Arş.Gör. Elif Ceren Pehlivan katıldılar.
Bölümlerimizin tanıtım temsilcileri tarafından adaylara bilgi
verilirken, adaylar gelecek ve kariyerlerine yönelik akıllarındaki
sorulara da cevap bulma imkânı yakaladılar. İlave olarak, adaylara
öğrenci topluluklarından sosyal tesislere, kütüphaneden burslara
kadar birçok alanda Üniversitemizin ve Fakültemizin tanıtıldığı
tanıtım günleri, adayların doğru karar alabilmeleri için fırsat
sağlamıştır. Tanıtım günleri çerçevesinde aday öğrenciler tüm
bölümlerimizden akademisyenlerle bire bir iletişim kurma fırsatı da
bulmuştur.
Namık Kemal Üniversitesi Tanıtım Günleri etkinliğine Fakültemiz
Bölümlerini temsilen
katılan araştırma
görevlisi öğretim
e l e m a n l a r ı m ı za
Ziraat Fakültesi
Dekanlığı olarak
çok teşekkür
ediyoruz.
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Saraybosna Devlet Üniversitesi Ziraat
Fakültesinden Fakültemize Ziyaret
Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zlatan Sarıç ve
beraberinde Dekan Yardımcıları ile Fakültemize ziyarette bulundular.

Ziyaret sırasında ikili işbirliği konuları ile birlikte
düzenlenecek sempozyum ve kongreler ele alındı.
Ziyarette Saraybosna Devlet Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Brka
“Bosna Hersek'te Tarım ve Kırsal Kalkınma” konulu
konferans verdi.
Konferansa Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. M. İhsan Soysal, Trakya Üniversitesi 3.Dönem
Rektörü Prof. Dr. Poyraz Ülger, Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Saraybosna
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zlatan
Sarıç, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrenciler
katıldı.
Konferans öncesinde konuşan Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Demirci, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, ziraat ve
gıda alanında yapılacak işbirliğinin devam edeceğini
belirtti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet
İstanbulluoğlu da konuşmasına Tarım ve Kırsal
kalkınma konulu konferansın öğrencilere katkı
sağlayacağını düşündüğünü ve bu ikili işbirliğini çok
önemsediklerini ifade etti.
Üniversitemiz öğrencilerinin Balkanlardaki
gelişmeler hakkında bilgi alarak kendilerini
geliştirmelerine vesile olacağını düşündüğünü
söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal,
konferansın başarılı geçmesini diledi.
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Konferansta Saraybosna Devlet Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Brka, öncelikle Bosna
Hersek'in konumu, iklim karakteristiği, idari yapısı
hakkında bilgi verdi. Tarım ülkesi olan Bosna
Hersek'in Gayri Safi Milli Hâsılada tarımın payının
düşük olduğunu belirten Brka, borçlar, işsizlik ve
Avrupa'daki krizden etkilenen tarım sektörünün
sorunlarının rasyonel arazi kullanımı, teşvik edici
devlet desteği, sulama imkânlarının arttırılması
gibi başlıca önlemlerle çözülebileceğini söyledi.
Hayvancılığa Bosna Hersek'te son 5 yılda önem
verildiğini dile getiren Brka, tüketilen etin
%75'inin ithal edildiğini vurguladı. Brka,
Bosna Hersek nüfusunun %61'inin kırsal
alanda yaşamasına rağmen verimin diğer
Avrupa Birliği'ne üye ülkelere kıyasla
yetersiz olduğunu, imajını ancak
teknolojisini geliştirerek, kaynakların
verimli kullanarak ve pazar anlayışını
geliştirerek değiştirebileceğini söyledi.
Konferansın ardından Ziraat Fakültesi
Bilimsel Araştırmalardan Sorumlu
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pakeza
Drkenda, Saray Bosna Devlet
Üniversitesi'nin tarihi geçmişini,
üniversitenin şu anki durumunu
anlatan bir sunum gerçekleştirdi.
Drkenda, Namık Kemal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği
Bölümü ile işbirliği halinde, 3-5
Ekim 2015 Saraybosna'da III.
Adriyatik'ten Kafkaslara
Geleneksel Gıdalar
S e m p o z y u m u
gerçekleştirileceğini daha
sonra ise haziranın ilk
yarısında Balkan Hayvancılık
Konferansı (Balnimalcon)
toplantısının yapılmasının
kararlaştırıldığını aktardı.
Drkenda, Mevlana ve
Erasmus Anlaşmaları ile
öğrenci personel değişim
konuları hakkında ön
anlaşma yapıldığını dile
getirdi.
Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet
İstanbulluoğlu
günün anısına
Fakülte Dekanı Prof.
Dr. Zlatan Sarıç'a
teşekkür plaketi
takdim etti.
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2015 Yılında Fakültemizin işbirliğinde ulusal
ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel
etkinlikler düzenlenecektir
Yükseköğrenimde 33 yıllık geçmişi olan Fakültemiz her yıl ulusal ve uluslararası iki,
aynı zamanda iki yılda bir de yurtdışında olmak üzere toplam üç kongre
düzenlemektedir. 2015 yılında ise Fakültemizin işbirliği halinde üçü uluslararası
düzeyde olmak üzere dört bilimsel etkinlik düzenlenecektir.
Üniversitesi Ziraat ve Gıda Bilimleri
Fakültesi liderliğinde 3-6 Haziran 2015
tarihleri arasında Ilıca-Saraybosna'da
düzenlenecektir. Organizasyon Komitesi
Başkanlığını Saraybosna Devlet
Üniversitesi Ziraat ve Gıda Bilimleri
Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammed
Brka ve Namık Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nden Prof. Dr. M. İhsan Soysal
yürütmektedir. Kongre hakkında
a y r ı n t ı l ı
b i l g i l e r
www.balnimalcon.nku.edu.tr web
adresinden alınabilmekte olup, kayıt için
son tarih 15 Nisan 2015 olarak
belirlenmiştir.

Bunlardan ilk olarak, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, İstanbul Valiliği,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Uluslararası Manda Federasyonu ve
Türkiye Damızlık Manda Yetiştiriciliği
Merkez Birliği ile işbirliği halinde 21-25
Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul'da
th
8. Asya Manda Kongresi (8 Asian
Buffalo Congress) düzenlenecektir. Aynı
zamanda, kongre öncesi 19-20 Nisan
2015 tarihleri arasında “Reproductive
Biotechnology in Buffalo ” başlıklı
w o r k s h o p g e rç e k l e şt i r i l e c e k t i r.
O rga n i za syo n ko m i te s i b a ş ka n ı
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve
Fakültemiz Zootekni Bölümü öğretim
üyesi Prof.Dr. M. İhsan Soysal olup,
kongre kayıt, sözlü veya poster sunumlar
için özet gönderimi ve diğer işlemler
http://abc2015.org / adresinden
yapılabilmektedir. Kongre konuları
arasında manda; fizyolojisi, sağlık, et ve
ürünleri, süt ve ürünleri, besleme,
genetik vb. başlıklar bulunmaktadır.
Üniversite-sanayi işbirliğini artırmayı
Kongreye özet gönderimi için son tarih
hedefleyen Yağ Bilimi ve Teknolojisi
10 Ocak 2015 olarak belirlenmiştir.
Derneği (YABİTED) ile Fakültemiz işbirliği
halinde, bitkisel yağlarla ilgili bilimsel ve
te k n o l o j i k ge l i ş m e l e r i l e ya s a l
düzenlemelerin tartışılacağı II. Ulusal
Bitkisel Yağ Kongresi 7-9 Mayıs 2015
tarihleri arasında Üniversitemizde
düzenlenecektir. Kongre sekretaryasını
Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü
İki yılda bir farklı Balkan ülkesinde üstlenmiştir. Kongre konuları arasında
düzenlenen ve 2015 yılında 7. kez dünyada ve ülkemizde bitkisel yağ
gerçekleştirilecek “Balkan Conference sanayii, bitkisel yağ hammaddeleri,
on Animal Science” BALNIMALCON r a f i n a s y o n v e m o d i f i k a s y o n
2015 Bosna Hersek Cumhuriyeti ev teknolojileri, margarin, zeytinyağı,
sahipliğinde yapılacaktır. Balkan beslenme, çevre ve atık yönetimi, atık ve
K o n fe r a n s ı S a r a y b o s n a D e v l e t yan ürün değerlendirme ile kalite

kontrol ve yasal düzenlemeler yer
almaktadır. Kongre sözlü (son tarih 19
Aralık 2014) veya poster (son tarih 27
Şubat 2015) sunumlar için özet
gönderimi ve diğer işlemler
http://www.yabitedbitkiselyagkongresi.org
/2kongre adresinden yapılabilmektedir.

Fakültemiz Gıda Mühendisliği
tarafından 2010 yılından bu yana iki
yılda bir uluslararası düzeyde
düzenlenen ve artık geleneksel hale
gelen “Adriyatik'ten Kafkaslar'a
Geleneksel Gıdalar" Sempozyumu 2015
yılında Balkanların güzel ülkesi Bosna
Hersek Cumhuriyeti Saraybosna'da
düzenlenecektir. İlk olarak 2010 yılında
Üniversitemizde düzenlenen
sempozyumun ikincisi ecdad toprağı
Makedonya Cumhuriyeti'nde
St.Climent Ohridski-Bitola Üniversitesi
ile ortaklaşa olarak 2013 tarihinde
başarıyla gerçekleştirilmişti. Bosna
Hersek Cumhuriyeti Saraybosna Devlet
Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna
Üniversitesi ile Namık Kemal
Üniversitesinin ortaklaşa olarak 1-4
Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek
sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi
http://traditionalfoods2015.nku.edu.tr/

web sayfasından alınabilmektedir.
Sempozyum konuları arasında
geleneksel tahıl, et, tavuk, balık, süt,
meyve-sebze ve şekerli ürünler,
geleneksel gıdaların ve beslenmenin
sosyolojik yönü, geleneksel fonksiyonel
ürünler, geleneksel gıda üretim
teknolojilerinin modernizasyonu ve gıda
güvenliği başlıkları yer almaktadır. “3rd
International Symposium on Traditional
Foods from Adriatic to Caucasus” için
özet gönderimi son tarihi olarak 15 Mart
2015 belirlenmiştir.

Kış

Fakültemizde Türkiye Evcil Hayvan
Genetik Kaynakları Koruma ve Yönetimi
konulu konferans gerçekleştirildi
Konferansa Rektör Yardımcısı Prof.Dr.
M. İhsan Soysal, Prof.Dr. Ahmet
İstanbulluoğlu, Fakültemiz öğretim
üyeleri ve öğrencilerimiz katıldılar.
Konferansta TAGEM Evcil Çiftlik
Hayvanları Genetik Kaynaklar Türkiye
Koordinatörü Oya AKIN, Türkiye evcil
hayvan gen kaynaklarının önemini
vurgulamış ve komşu ülkeler arasında
genetik çeşitlilik bakımından Türkiye'nin
çok önemli bir konumda olduğunu
belirtmiştir. Son yıllarda TAGEM
bünyesinde oluşturulan komiteler ve
çalışma grupları ile evcil hayvan genetik
kaynaklarının korunması amacıyla
yapılan çalışmaların değerlendirildiğini
ve bu konuda bakanlık bünyesinde çok
sayıda projenin desteklendiğinden
bahsetmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Üniversitemiz Zootekni Topluluğu
tarafından düzenlenen TAGEM Evcil
Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklar
Türkiye Koordinatörü Oya AKIN' ın
konuşmacı olarak katıldığı "Türkiye Evcil
Hayvan Genetik Kaynakları Koruma ve
Yönetimi" konulu konferans 30 Ekim 2014
Perşembe günü saat 10:00'da Ziraat
Fa k ü l t e s i K o n fe r a n s S a l o n u n d a
gerçekleştirildi.

Bakanlığı tarafından desteklenen
Tarımsal Araştırma Projelerinin
sahadan gelen ihtiyaçlar
doğrultusunda, sahanın sorunlarını
çözmeye yönelik projeler olmasının
sevindirici olduğunu vurgulamıştır.
Fakültemiz adına konferansı
organize eden Zootekni Öğrenci
Topluluğuna ve konuşmacı TAGEM
Evcil Çiftlik Hayvanları Genetik
Kaynaklar Türkiye Koordinatörü Sayın
Oya AKIN'a
Z i r a a t
Fakültesi
Dekanlığı
olarak çok
teşekkür
ediyoruz.
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TÜBİTAK alternatif enerjili araçlar
yarışmasına Üniversitemiz AmonRa
İsimli araçla katıldı
TÜBİTAK alternatif enerjili
araçlar konusunda kamuoyunda
farkındalığı yükseltmek, alternatif
enerji teknolojilerinin yaygın
kullanımı için gerekli beyin gücü ve
bilgi birikiminin oluşmasını
sağlamak üniversite öğrencilerini
teorik bilgilerini takım çalışmasıyla
başta güneş olmak üzere ve temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ürünler ortaya
koymaya özendirmek üzere 2005
yılından beri Formula G güneş
arabaları yarışı düzenlemektedir.
Bu yıl son olarak düzenlenen
Formula G yarışlarını da içeren
Alternatif Enerjili Araç Yarışları 1617 Ağustos 2014 tarihlerinde, 62
takımdan oluşan yaklaşık 1800
öğrencinin katılımıyla Kocaeli
Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirildi. 1950 metrelik Kocaeli Körfez
Yarış Pistinde Formula G kategorisinde performans ödülünü Sakarya
Üniversitesi kazanırken, İstanbul
Teknik Üniversitesi ikinci, Trakya
Üniversitesi ise üçüncü oldu.
Namık Kemal Üniversitesi
Güneşinoğlu takımı ile Fakültemiz

öğretim üyelerinden Doç.Dr.İlker
Çelen danışmanlığında hazırladığı
AmonRa isimli araçları ile 11. oldu.
Namık Kemal Üniversitesi 1kW
batarya kapasitesi ve 3kW motor
gücüne sahip AmonRa isimli
arabalarıyla yarışı tamamlamıştır.
Üniversitemizin farklı birimlerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik
öğrenci ve öğretim üyesi kadrosuna
sahip Güneşinoğlu takımı 2 yıldır bu
konuda çalışmakta ve yarışlara
katılmaktadır.

Üniversitesi Güneşinoğlu takımını
ziyaret eden Bakan Fikri Işık Türkiye'nin
teknoloji alanında önemli mesafeler kat
ettiğini, enerji ve otomobilin Türkiye'nin
yumuşak karnı olduğunu söyledi.
Enerjide tamamen dışa bağımlılığın söz
konusu olduğuna ve Türkiye'deki her
100 otomobilden 80'inin ithal edildiğine
dikkati çeken Bakanı Fikri Işık, bu
alanlarda mutlaka çok ciddi yatırım ve
Ar-Ge faaliyeti yürütülmesi gerektiğini
anlattı. Bakan Fikri Işık "Bugün
imkânsızlıklar içinde bu kadar güzelliği
başaran gençler, inanıyorum yarın kendi
Yarışa katılan Güneşinoğlu otomobilini üretmekte çok ama çok
takımında Üniversitemiz öğretim önemli roller üstlenecek." dedi.
üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Erdal Kılıç,
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Recai Durgut,
Üniversitemizi en iyi şekilde temsil
Y r d . D o ç . D r . S o n e r Ç e l e n , eden Güneşinoğlu takımını Ziraat
Y r d . D o ç . D r. A y t a ç M o r a l a r, Fakültesi Dekanlığı olarak tebrik
Arş.Gör.Eray Önler ile bir grup ediyoruz.
öğrenci yer almaktadır.
Yarışmalara Bilim,
S a n a y i v e Te k n o l o j i
Bakanı Fikri Işık,
TÜBİTAK Başkanı Yücel
Altunbaşak ve çok sayıda
üst düzey yöneticiler
katıldı. Namık Kemal

