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Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında, 
iki Fakülte, bir Yüksekokul ve dokuz Meslek 
Yüksekokulu olmak üzere toplam 12 eğitim 
birimi ile kurulmuştur. Bu yıl ise altı Fakül-
te, üç Enstitü, iki Yüksekokul ve 11 Meslek 
Yüksekokulu olmak üzere toplam 22 eğitim 
birimi bulunmaktadır. Geçen altı yılda üni-
versitemizdeki toplam akademik birim sayısı 
12’den 22’ye çıkmıştır. Üniversitemizde 
önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak 
üzere toplam 19.683 öğrenci bulunmaktadır. 
Öğretim elemanı sayısı 715, idari personel 
sayısı 376’dır. Bu anlamda, Üniversitemiz 
hem fiziki hem de idari yapılanmasını hızlı 
bir şekilde tamamlamayı sürdürmektedir.

Bugüne kadar eğitim, uluslararası işbirli-
ği protokolleri, ikili anlaşmalar, sağlık, üni-
versite-sanayi işbirliği, bilimsel, kültürel ve 
sanatsal etkinlikler ve altyapı çalışmalarında 
hız kesmeden kısa zamanda çok önemli işler 
yaptık.

Eğitim-öğretim çalışmaları
Namık Kemal Üniversitesi diplomaları-

nın Avrupa’da tanınırlığını ve öğrenci ha-
reketliliğini sağlamak amacıyla 2011 Eylül 
ayı itibariyle Avrupa Kredi Transfer Sistemi 
(AKTS) hayata geçirildi. Bu amaç doğrul-
tusunda, öncelikle ders kataloğu oluşturma 
çalışması tamamlanarak, sonrasında Avrupa 
Komisyonu tarafından üniversitemize 2011-
2014 yılları arasında geçerli olacak Diploma 
Eki Etiketi kullanım hakkı verilmiştir.

Eğitim-öğretim ve araştırma konsep-
ti kapsamında güzel sanatlar, tasarım ve 
mimarlık alanındaki gereksinimlere cevap 
vermek ve aynı zamanda Namık Kemal 
Üniversitesi’nin sanatsal kimliğini ortaya 
koymak amacıyla, “Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi”ne Dekan ataması ve 
kadro tahsisi yapılmıştır.

Merkezi Derslikler binasında dört adet 
Merkezi Araştırma Laboratuvarımızın tefri-
şat ihaleleri tamamlandı. Yılsonuna kadar da 
cihaz ihaleleri tamamlanıp faaliyete açıla-
caktır. Bununla birlikte, Merkezi Derslik 
binasında iki Kimya, iki Biyoloji ve iki Fizik 
olmak üzere toplam altı adet Eğitim Labo-
ratuarları donanımları ile tamamlanmıştır. 

Merkezi Derslik Binamız içerisinde iki adet 
daha Eğitim Laboratuarı yapılacaktır. Böy-
lelikle, üniversitemizin araştırma ve eğitim 
laboratuvarlarının fiziki ve teknik altyapısı 
güçlendirilerek, üniversitemiz laboratuvar-
larında gerek ileri düzeyde bilimsel araş-
tırmalar yapılarak evrensel bilime katkıda 
bulunulması, gerekse üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle bilgi ve 
teknoloji üretimine, bölge kalkınmasına kat-
kı sağlanması gibi çok ciddi roller üstlenme-
si beklenmektedir. 

Üniversitemizde mevcut programlar ve 
bunlara ilişkin müfredatlar teknolojik ve sos-
yal gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak 
öğrenci merkezli olarak sürdürülmektedir. 
Öğrenci ve mezun kalitesinin arttırılması 
amacıyla, üniversitenin tanınırlığının arttırıl-
masına yönelik çalışmalara ağırlık verilmek-
te ve uygulamalı eğitimin alt yapısının en 
kısa sürede iyileştirilmesi yönünde çalışma-
larımız devam etmektedir.

Üniversitemizin Merkez Kütüphanesi 
tarafından öğrenci, akademisyen ve persone-
lin hizmetine sunmak için önceki kullanılan 
sisteme göre 50 kat hızlı bir şekilde elektro-
nik kaynaklara erişimi sağlayan “summon” 

“Tüm azim ve gayretimiz, 
evrensel değerlerin hâkim olduğu bir üniversite oluşturmaktır”
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arama motoru aboneliği gerçekleştirilmiştir. 
Kütüphanemiz içerisinde oluşturulan DVD 
İzleme Bölümü aktif hale getirilmiştir. 
Merkez Kütüphanemiz akademik takvim 
içerisinde hafta içi 08:30-22:00 saatleri 
arasında Cumartesi günü ise 09:00-16:00 sa-
atleri arasında hizmet vermektedir. Böylece 
öğrenci ve akademisyenlerimizin kütüpha-
nemizden faydalanma sürelerinin arttırılması 
amaçlanmıştır. Kütüphanemizin mevcut 
yapısını sayısal verilerle ifade edersek; 753 
m2 kullanım alanına sahip kütüphanemizde 
kablosuz internet erişimi, DVD izleme salo-
nu, 32.545 kitap, 301 süreli yayın, 1.203 tez, 
80.217 e-kitap, 38.425 e-dergi, 16 veritabanı 
ve 100’e yakın veritabanına abonelik dışı 
erişim mevcuttur.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizdeki ni-
hai amaç; ülkesine, geleneklerine, kültürüne 
ve çağdaş değerlere bağlı, sorgulayıcı, analiz 
ve sentez yapabilme gücüne sahip, kurum 
kültürü oluşmuş mezunlar yetiştirmektedir.

Uluslararası işbirliği protokolleri
Uluslararası İşbirliği Protokolleri: Ulus-

lararası akademik işbirliği protokolü imza-
lanan ülkeler İtalya, Avusturya, Makedonya, 

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, 
Bulgaristan, Fransa, Romanya, Rusya Fede-
rasyonu, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, 
Pakistan ve Sudan olmak üzere 14 adettir. 

ERASMUS Programı: Üniversitemizin 
uluslararası alandaki işbirlikleri hızla de-
vam etmektedir. Erasmus Programı kapsa-
mında 2011-2012 akademik yılı itibariyle 
Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Portekiz, Roman-
ya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere 
toplam 14 ülkeden 60 üniversite ile 76 adet 
ikili anlaşmamız mevcuttur. 2007-2012 
eğitim-öğretim yıllarında Erasmus progra-
mı ile 11 öğrenci gelmiş, 169 öğrencimiz 
gitmiştir. Üniversitemiz, Erasmus progra-
mı kapsamında yurtdışında staj yaptırma 
yetkisi almış bulunmaktadır. Gelecek yıl 
dört öğrencimizin yurtdışında Erasmus stajı 
yapması planlanmaktadır. Üniversitemiz 
Erasmus Ofisi, her yıl program kapsamında 
giden ve gelen öğrencilerimize “Welcome 
& Farewell” etkinlikleri ve oryantasyon 
programları düzenleyerek öğrencileri kay-
naştırmaktadır.

FARABİ Programı: Farabi Programı 
kapsamında üniversitemizin ikili anlaşma-
larının bulunduğu üniversite sayısı toplam 
34’tür. 2011-2012 akademik yılı Farabi 
programıyla 5 öğrenci üniversitemizden git-
miş ve 5 öğrenci üniversitemize gelmiştir.

Bologna Süreci: Öğrenci odaklı sistem 
olarak bilinen “Bologna Süreci”nin tüm un-
surlarıyla üniversitemizde uygulaması sür-
dürülmektedir. Gerekli yapısal düzenlemeler 
yanında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca 
sürekli olarak revize edilerek düzenlenen 
“Ders Katalog Sistemi” üniversitemiz tüm 
birimlerini kapsayacak şekilde son şeklini 
almıştır. Avrupa Birliği’ne “Ulusal Ajans” 
kanalı ile “Diploma Eki Etiketi” başvuru-
muzun gerekli incelemeleri bu dönem içinde 
hem Türkiye hem de Avrupa Birliği ortamın-
da tamamlanmış ve üniversitemizin Avrupa 
Birliği onaylı “Diploma Eki Etiketi” belgesi 
alması onaylanmıştır. Bu süreç içinde üni-
versite içi birim, bölüm ve programlarının 
Bologna temsilcileriyle toplantılar yapılarak 
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü (BEK) 
uygulamalarının kurumsal tabana oturtulma-
sı sağlanmıştır. Yine üniversitemizle ilgili 

“Tüm azim ve gayretimiz, 
evrensel değerlerin hâkim olduğu bir üniversite oluşturmaktır”

İlk Atatürk anıtının 
açılması

Kuruluş tabelasının 
duvara asılması
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kişi, kuruluş ve kurumlardan oluşan “Dış 
Paydaşlar” ile toplantılar yapılarak üniversi-
te eğitimimizin her aşaması sorgulanmıştır. 
Böylelikle daha kaliteli üniversite olmanın 
yanında, Üniversitemizin vizyonunun geniş-
letilmesi ve uluslararası katılımcı kimliğinin 
geliştirilmesi çabalarına hız verilmiştir. BEK 
çalışmalarında ayrıca üniversitemizin kalite 
alt yapısının kurumsal temellere oturtulması 
yönünde de çalışmalar yoğun bir şekilde 
sürdürülmektedir. Buna bağlı olarak tüm 
birimlerimizde kalite odakları oluşturulması 
yönünde faaliyetlere devam edilmektedir. 
Bologna sürecinde, bu yılın hedefi olarak 
“AKTS Etiketi” belgesinin Avrupa Birli-
ğinden alınması olup, bu konuda çalışmalar 
yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri: Üniversi-
temizde 7 adet SANTEZ, 11 adet TÜBİTAK 
ve 91 adet BAP projesi devam etmekte olup, 
7 adet Avrupa Birliği projesi ise başvuru 
aşamasındadır.

Sağlık alanındaki gelişmeler
Namık Kemal Üniversitesi’nin kuruluş 

yasasında yer alan Tıp Fakültesi, Tekirdağ 
ve yöresinde yaşayan halk tarafından önem-
senmiş ve ısrarla talep edilmişti. Çünkü yöre 
halkı hep bir Üniversite hastanesi istemiştir. 
Daha önceleri, gereksinim duyduğu 3. basa-
mak sağlık hizmetini İstanbul, Edirne, An-
kara veya İzmir gibi uzak şehirlere giderek 
temin etmeye çalışmıştır. Durumun aciliyeti 
göz önünde tutularak, Üniversitemiz tarafın-
dan Tıp Fakültesi ile Üniversite Hastanesi’nin 
kurulmasına ağırlık verilmiştir. Üniversitemiz 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, kurulu-
şunun üçüncü yılında olmasına rağmen açık 
ve kapalı kalp ameliyatları yapan seviyeye 
gelmiştir. Hastanemizde 29 poliklinik, 93 ya-
tak, 4 ameliyathane, 6 yataklı genel, 4 yataklı 
kalp damar ve 4 yataklı kroner yoğun bakım 
ünitesi mevcuttur. Aylık ortalama ayakta 
14.000 hastaya bakılmaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliği
Üniversitemizde, üniversite-sanayi işbir-

liğinin somut örnekleri Bölgesel İnovasyon 
Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi ve 
Teknopark’ın hayata geçirilmesi çalışmala-
rıdır.

Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin hayata 
geçirilmesinin yanı sıra, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Namık Kemal Üniversitesi Rek-
törlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odası, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliğiyle Teknoloji Geliştirme Mer-
kezi (TEKMER) kurulmuştur. Bu kurum yö-
renin öteden beri ihtiyaç duyduğu bir işbirliği 
projesi olarak, bölge ve ülke kalkınmasına 
önemli bir ivme kazandıracaktır. Ayrıca NKÜ 
TEKNOPARK A.Ş. resmen kurulmuştur.

Üniversitemiz, üniversite-sanayi işbirliği-
ne uygulamalı eğitim çalışmalarıyla da gere-
ken önemi vermektedir. Uygulamalı eğitim 

Ziraat Fakültesi 
Dereağzı Tesisleri inşaatı
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Dekan
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çalışmalarıyla, haftada üç gün, öğrencileri-
miz bir sanayi kuruluşlarında çalışma fırsatı 
bulmaktadır. Böylelikle, öğrencilerimiz me-
zun olmadan tecrübe sahibi olmakta, mezun 
olduktan sonra da hazır iş fırsatı yakalayarak 
sanayi kuruluşlarının kalifiyeli ara eleman 
açığını kapatmaktadır.

Bölgenin kalifiyeli ara elaman açığını 
kapamak için üniversite-sanayi işbirliği 
protokollerine önem verilmektedir. Bu doğ-
rultuda, 7 üniversite-sanayi işbirliği proto-
kolü imzalanmıştır. Bu işbirliği protokolleri; 
KOSGEB, Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi, HEMA A.Ş., Mercedes-Benz Türk, 
Koleksiyon Mobilya, Silivri Belediyesi ve 
Edirne Makine Mühendisleri Odası arasında 
yapılmıştır.

Bilim, kültür ve sanat etkinlikleri
Ulusal ve uluslararası pek çok etkinli-

ğe imza atan Üniversitemiz, bugüne kadar 
öğrenci topluluklarımızın etkinlikleri hariç, 
102 bilimsel faaliyet, 81 bilgilendirme ve ta-
nıtım toplantısı, 68 işitsel/görsel gösteri, 36 
söyleşi, 3 anma programı, 2 bağış ve yardım 
kampanyası olmak üzere toplam 169 etkinlik 
düzenlemiştir. 

Üniversitemizin sosyal tesisleri olan 
Piramit Salon, Konferans Salonu ve Spor 
Salonundaki imkânlar 44 adet olan öğrenci 
topluluklarına açılarak, daha faal ve aktif 
bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde ihtiyaç sahibi öğren-
cilerimize ücretsiz olarak yemek verilmesi 
için gerekli mevzuat çalışmaları yapılmış ve 
Üniversite Yönetim Kurulumuzca 2012 yılı 
ile birlikte 200 öğrencimize yemek bursu 
verilmeye başlanmıştır.

Yetmiş öğrencimiz üniversitemizin çeşitli 
birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalış-
makta olup, iş deneyimi kazanmalarına ve 

Trakya Bölgesi artan nüfusu ve göç alımı ile 
sürekli büyüyen ve gelişen bir bölgedir. Ekilebilir 
alanlarının çok oluşu ile büyük bir tarım potan-
siyeline sahip olmakla birlikte, geçen son 20-25 
yıldır artan sanayi yatırımlarıyla da ülkenin önemli 
sanayi merkezlerinden biri olmuştur. Tekirdağ’da 
1500 civarında sanayi tesisi faaliyet göstermek-
tedir. Bu durum bölge tarım, hayvancılık, gıda 
ve kırsal yerleşimini içeren tüm tarım sektörünü 
etkilemiş bulunmaktadır. Bu anlamda, Ziraat 
Fakültesi’nin bölgeye çok büyük katkıları olmuş-
tur.

Ziraat Fakültemiz, 1982 yılında Edirne’de 
bulunan Trakya Üniversitesi’ne bağlı ola-
rak Tekirdağ’da kurulmuştur. Namık Kemal 
Üniversitesi’nin 2006 yılında kurulmasıyla birlikte 
fakülte buraya bağlanmıştır. Fakültemizde Gıda 
Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj 
Mimarlığı, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla 
Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki 
Besleme, Zootekni, ve Tarımsal Biyoteknoloji 
olmak üzere 10 bölümümüz ve bunlara bağlı 
21 anabilim dalımız bulunmaktadır. Akademik 
personel kadromuz 148 olup, bu sayıyla ülke 
genelindeki 27 adet Ziraat Fakültesi içinde ilk dört 
içerisinde yer almaktayız. Öğrenci sayımız ise 
yaklaşık 1500’dür. 

İçerisinde yer aldığımız merkezi yerleşke 
arazisi ile Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçele-
rinde yer alan arazilerin tarımsal faaliyetleri Ziraat 
Fakültemiz tarafından yürütülmektedir. Buradan 
elde edilen gelirler eğitim-öğretim faaliyetlerine ve 
öğrencilerimize sosyal imkânlar sağlanıyor. Fakül-
temizin deprem güçlendirmesi ve sonrası yeni-
leme çalışmalarını yoğun bir gayret ile bitirmeye 
çalışıyoruz. Fakültenin eğitim-öğretim etkinliğini 
daha da artırmak için önümüzdeki süreçte bir 
“Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği” kurma-
yı planlıyoruz ve bunun için gerekli çalışmaları 
yürütüyoruz. Kurum içerisinde her birimi yeniden 
ele alıyoruz. Amacımız fakülteyi günün teknolojik 
koşullarına adapte etmektir.

Ziraat Fakültemiz, mesleki beceriye sahip, 
kendini geliştiren, özgür düşünceli, girişimcilik 
özelliklerine sahip ve ülke tarımının gelişimine 
katkı sağlayacak çağdaş Ziraat Mühendisleri, 
Gıda Mühendisleri, Biyosistem Mühendisleri 
ve Peyzaj Mimarları yetiştirmektedir. Derslikleri 
fiziki ve teknolojik anlamda çok donanımlıdır. Her 
bölüm hatta ana bilim dalına ait öğrenci bazlı veya 
temel bilim amaçlı hatta proje odaklı laboratuarları 
mevcuttur. Peyzaj Mimarlığı ve Bahçe bitkilerinin 
deneme ve gösteri amaçlı seraları bulunmaktadır.  
Yine meyve bahçesi ve bağ alanları bulunmak-
tadır. Süt sığırcığına yönelik bir ahırı ile bir ağılı 
bulunmaktadır. Ahırın bitişiğinde yer alan eğitim 
salonunda öğrencilere uygulamalı eğitim verme-
nin yanı sıra, bölge hayvan yetiştiricileri içinde 
eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Biyosistem 
Mühendisliği bölümü, tüm tarım alet ve maki-
nelerine cevap veren bir test ve belgelendirme 
ünitesine sahip bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi 
tarımın her dalında teknoloji üretip ve bu teknoloji-
yi yayma girişimlerinde bulunmaktadır. Fakültenin 
tüm bölümlerinde, yüksek lisans ve doktora 
eğitimi yaptırılmaktadır.

Ziraat Fakültesi’nin 
bölgeye katkıları
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bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı 
olunmaktadır. Ayrıca Namık Kemal Üniver-
sitesi Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma 
Derneği ve Üniversitemiz bayanlarının 
organizasyonuyla düzenlen çay partisinde 
toplanan gelirlerle öğrencilerimize burs 
verilmektedir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlı-
ğımızca, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin işbir-
liğiyle, Üniversitemiz bünyesinde ki perso-
nelimiz ve yakınları ile öğrencilerimiz için 
ücretsiz; Ahşap Boyama, Amatör Fotoğraf-
çılık, Arama, Kurtarma ve Afet, Badminton, 
Beden Dili Eğitimi, Çini İşletmeciliği, Dalış, 
Diksiyon, Ebru, Gitar, Bağlama, Keman, 
Ney, Ritm, Grafik Tasarımı, Halk Oyunla-
rı, İlk Yardım, İnsan Kaynakları Yönetimi, 
Jimnastik, Klasik Dans, Liderlik Eğitimi, 
Masa Tenisi, Pilates, Salon Futbolu, Squash, 
Step-Aerobik, Takım Ruh ve Ekip Yönetimi, 
Takı Tasarımı, Tenis, Tırmanış, Tiyatro, Türk 
Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Voleybol, 
Yağlı Boya Resim, Yelken ve Yüzme kursla-
rı açılmıştır.

Altyapı çalışmaları
Merkez kampüsümüzde yer alan Rektör-

lük ve Konferans binalarının iç tefrişatları 
tamamlanmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji 
binası bitmek üzeredir. Kampüs içinde yer 
alan binalar doğalgaza dönüştürülmüştür. 
Yine Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Çorlu 
Meslek Yüksekokulu doğalgaz dönüşümleri 
tamamlanmıştır.

Kampüs içinde yapılacak olan 200 
yataklı Üniversite Hastanesinin proje ihale 
aşaması devam etmektedir. Aynı zaman-
da Fen-Edebiyat Fakültesi binasının proje 
çalışması tamamlanmak üzeredir. Bu yıl 
içerisinde Hastane, Sosyal Yaşam Merkezi 
ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin inşaatlarına 
başlanacaktır.

Muratlı ilçesinde Üniversitemize bağış-
lanan arazi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde kullanılacak alana 
dönüştürülmüştür.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 
kamulaştırılan 112.3 da araziye bedeli olan 
6.2 milyon TL ödeme yapılmıştır. Üniversite-
mize ait Ayşe Menger Kız Öğrenci Yurdu’nun 
dış cephe mantolaması yapılmıştır.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi personeli için yemekhane ya-
pılmıştır. Bunun yanı sıra, burada bulunan 
tarihi binalardan bir tanesi gerekli bakım ve 
düzenlemesi yapıldıktan sonra Hastanemizin 
hizmetine kazandırılmıştır.

Üniversitemizin İnternet hızı 300 MBit/
sn’ye çıkarılmıştır. Kampüs içerisinde kab-
losuz internet erişim alanı genişletilmiştir. 
Üniversitemizin bilişim alt yapısının kalbi 
olarak Data Center kurulmuş ve tüm alt 
yapı bu merkezden çalışır hale getirilmiş-
tir. Üniversitemiz bilgisayar ağının mer-
kezindeki omurga switcler yenilenmiştir. 
Merkez kampüsümüzdeki internet altyapısı 
kapsamında 12.000 metrenin üzerinde fiber 
kablo çekilmiştir. Aynı zamanda, Merkez 

Kampüsümüzde 15.000 metrenin üzerin-
de Cat 6 kablolama yapılmıştır. Üniversite 
Web sayfası daha verimli ve etkin kullanım 
için yeniden düzenlenmiştir. Üniversitemiz 
öğrenci ve personel mail sistemi altyapısı 
yenilenmiş ve daha kullanışlı ve fonksiyo-
nel bir sisteme geçilmiştir. Öğrenci kayıtları 
sırasında, Öğrenci Topluluklarımıza katı-
lım talepleri internet üzerinden yapılmaya 
başlanmıştır. Öğrenci toplulukları platformu 
geliştirilmiş ve öğrencilerimizin kullanımına 
açılmıştır. Öğrencilerimize yönelik düzenle-
nen ücretsiz kurslar başvuru sistemi gelişti-
rilmiştir. Mail Talep Formu, Yurtiçi-Yurtdışı 
görevlendirme Formu vb. formlar online hale 
getirilmiştir. IP Santral projesi hayata geçiril-
miştir. Bu sayede üniversitenin tüm birimle-
rinin birbirleri arasında ücretsiz haberleşmesi 
sağlanmaktadır. Bilişim alanında yaptığımız 
bu çalışmalar ve bu alana verdiğimiz önem 
sayesinde, Türkiye’deki üniversiteler arasın-
da internet erişim protokolünün yeni versiyo-
nu olan İPv6’ya geçiş yapan altıncı üniversite 
olduk. Ayrıca 8 Haziran 2011’de yapılan 
Dünya İPv6 gününe Türkiye’den katılan iki 
üniversiteden biri olduk. 2012-2013 Akade-
mik yılına kendi yazmış olduğumuz öğrenci 
otomasyonu ile girilmesi için çalışmalarımız 
hızlandırılmıştır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın katkılarıyla Üniversitemizde 
iki adet bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur.

Öğrenci kantinlerimizde daha hijyenik 
bir ortamda hizmet verilmesi için havalan-
dırma sistemleri kurulmuştur. Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu’na öğrenci kantini 
yapıldı ve hizmete açıldı.

Çok amaçlı Spor Salonu, Fitness Salo-
nu, Yüzme Havuzu, Kafetarya vb. sosyal 
mekanların bulunduğu Spor Kompleksimiz 
tamamlanarak, tüm öğrencilerimiz, persone-
limiz ve Tekirdağ halkının hizmetine sunul-
muştur.

Öğretim elemanları ve öğrenci araçlarının 
kampüs içinde ki park sorunu yeni yapılan 
otoparklarla çözülmüştür. 

Değirmenaltı kampüsümüzde telefon ve 
internet, elektrik, doğalgaz, içme suyu, atık 
su ve yağmursuyu altyapı çalışmaları ile 
yol çalışmaları tamamlanmasının yanı sıra, 
yangın ve çevre sulaması için iki adet 100’er 
tonluk su deposu yapılmıştır. Kampüsümüz-
de gerekli ağaçlandırma ve peyzaj çalışmala-
rı yapılmaktadır.

Sonuç olarak, 2006 yılında kurulan 
Üniversitemiz bu kısa zamanda çok iyi bir 
seviyeye gelmiştir. Bugün 20.000’e yaklaşan 
öğrenci sayısıyla, 1.100’e yaklaşan aka-
demik ve idari personeliyle ve açılan yeni 
bölümleriyle hızla büyümektedir.

Üniversitemizi evrensel değerlerin hâkim 
olduğu gelişmiş üniversiteler düzeyine çı-
karmada temel hareket noktamız; akademik 
özgürlük, liyakat ve insana saygının esas 
alındığı, daha özgür, daha demokratik ve 
daha şeffaf, öğrencilerinin ve çalışanlarının 
mensubu olmaktan gurur duyduğu, barış ve 
sevginin hâkim olduğu bir üniversite oluş-
turmaktır.Açılış Töreni
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arazi kullanırken toprağı yok etmeyen, onu üretken kılan, 

“Tarım, yaşam güvenliği 
sağlayan tek sektördür.”

Kamulaştırma 
Savaşının
Mutlu Sonu

Geçici Tesislerin Açılış Töreni
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arazi kullanırken toprağı yok etmeyen, onu üretken kılan, 

“Tarım, yaşam güvenliği 
sağlayan tek sektördür.”

Bu yüzyılın başına kadar, bu nüfusun 
çoğu kırsal kesimde yaşamaktaydı. Gü-
nümüzde ise kentli nüfus, tarımla uğra-
şan nüfusu geçmiş bulunmaktadır. Geçen 
yıl itibariyle, toplam iş gücü içerisinde 
tarımda çalışanların oranı ABD’de % 
2-3, Avrupa Birliği ve Japonya’da % 4-5, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde % 20-25 ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde % 50 civarın-
dadır.

Dünya nüfusu tarım sektöründe aza-
lırken, üretilen tarım ürünlerinin toplamı, 
dünyanın her yerindeki açlık sıkıntısını 

ortadan kaldırmaya yetecek boyuttadır. 
Tarımda yeterliliği sağlayan ve ürün 

fazlası olan gelişmiş ülkeler, 
ellerindeki ürün-

leri çürütme 
pahasına 

stoklar-
ken, 

Dünya Bankası’nın güncellenen rakamla-
rına göre, yine Birleşmiş Milletler Dünya 
Gıda Programı verilerine göre, yaklaşık 2 
milyar insan sürekli ya da çoğu zaman aç-
lık çekmektedir. Bu sayının % 90’ı kronik 
açlık çekiyor. Çocuk ölümlerinin % 58’i 
beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyor.

Görüldüğü üzere tarım, toplumsal ve 
ekonomik nitelikli birçok nedenle insan-
lığın yaşamsal sektörüdür. Tarım, arazi 
kullanırken toprağı yok etmeyen, onu 
üretken kılan ve yaşam güvenliği sağla-
yan tek sektördür.

Bu yaşamsal öneme ve geçirmiş oldu-
ğu önemli gelişim ve değişime rağmen, 
tarım bugünde çok sayıda yapısal ve 
dönemsel sorunlarla karşı karşıyadır.

Bu anlamda, ülkemiz tarım arazileri 
yeteneğine ve niteliğine göre kullanıl-
malıdır. Tarım arazilerinin verimliliğini 
artırmanın ilk koşulu, toprağı koruyucu 
tarım tekniklerinin uygulanmasıdır. 

Tarımsal üretim, toplumun gıda, 
ekonominin hammadde taleplerini 
karşılayabilecek, dış pazarda rekabet ve 
üstünlük sağlayacak bir üretim desenine 
kavuşturulmalıdır. Tarımda bilgi ve tek-
noloji üreten araştırmalara gereken önem 
verilmelidir.

Geçimlik, verimsiz küçük işletmecilik 
yapısı, gerekli kanuni ve arazi düzenle-
meleri yapılarak ekonomik nitelikli tarım 
işletmeleri yapısına dönüştürülmelidir. 
Bölünmüş ve üretkenliğini yitirmiş tarım 
arazileri toplulaştırılmalıdır.

Üretici, ekonomik nitelikli çiftçi örgüt-

       Bugün yaşadığımız Dünya’nın nüfusu yaklaşık 7 milyar kişi.              
       Bu rakam bundan 30 yıl önce 3 milyardı. Otuz yıl sonrada 9        
      milyar olacağı tahmin ediliyor.

Geçici Tesislerin 
Açılış Töreni

Tarımsal üretim, toplumun gıda, ekonominin 
hammadde taleplerini karşılayabilecek, dış pa-

zarda rekabet ve üstünlük sağlayacak bir üretim 
desenine kavuşturulmalıdır.

30.yıl 
konuşması

Prof. Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU
Ziraat Fakültesi Dekanı     
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leri aracılığı ile emeğinin hakkını savunmalı, 
ürününün piyasalarında yer almalı ve kendi 
ile ilgili tüm karar süreçlerinde etkili bir 
şekilde rol almalıdır.

Tarımın gelişmesi ve verimin artırılması 
için, üretimi özendiren, iç ve dış piyasa ko-
şullarıyla uyumlu, üreticiyi korurken tüke-
ticinin fazla bedel ödemesine yol açmayan 
destekleme politikaları uygulan-
malıdır.

Tarımın bilimsel 
yöntemlere da-
yandırılması ve 
ekonomiyle 
bütünleşmesin-
de, öğretim ve 
eğitim görmüş 
yetişmiş insan 
gücüne ihtiyaç 
vardır.

Ülkemiz-
de bu anlamda 
belirli bir disiplin 
içinde yapılan eği-
tim-öğretim faaliyeti, ilk 
olarak 1846 yılında İstanbul 
Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliği’nde, 
o zamanki adı ile Ziraat Mektebi’nin açılma-
sı ile başlamıştır. Bunu 1891 yılında Halkalı 
Ziraat Yüksekokulu, 1930 yılında Ankara 
Yüksek Ziraat Okulu ve üç yıl sonra da bu 
okulun Yüksek Ziraat Enstitüsüne dönüşme-
si izlemiştir.

Modern anlamda tarımsal yüksek öğretim 
ise, 1948 yılında Ankara, 1955 yılında Ege, 
1957 yılında Erzurum ve 1969 yılında Çu-
kurova üniversiteleri bünyesinde Ziraat Fa-
külteleri açılmasıyla başlamıştır. Daha sonra 
1976 yılında Samsun, 1981 yılında Harran 
ve Uludağ Üniversiteleri bünyesinde Ziraat 
Fakülteleri açılmıştır. Bizim fakültemiz ise 
1982 yılında Gazi Osmanpaşa, Selçuk ve 
Yüzüncü Yıl Üniversiteleri Ziraat Fakülte-
leri ile birlikte açılmıştır. O zaman Trakya 
Üniversitesi Bünyesinde kurulan fakültemiz, 
2006 yılında yeni kurulan Namık Kemal 
Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Kurulduğumuz 
yıl 7 adet olan Ziraat Fakültesi sayısı bugün 
27’ye ulaşmıştır.

Söz konusu Ziraat Fakültelerinden me-
zun olan ve sayıları 100.000'i aşan Ziraat 
Mühendisleri yurdun her köşesinde ve başta 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bün-
yesinde olmak üzere pek çok kuruluşta ülke 
tarımına hizmet vermektedirler.

Otuz yıl önce 16.5 milyon ton olan 
Buğday üretimimiz bugün 22.0 milyon ton, 
750 bin ton olan Ayçiçeği üretimimiz bugün 
1.0 milyon ton, 143 bin ton olan çeltik 
üretimimiz bugün 900 bin ton’dur. Bugün 
dünyadaki açlığı çağın korkusu olarak his-
setmiyorsak nedeni köylümüzün, çiftçimi-
zin, mühendislerimizin, üniversitelerimizin, 
Bakanlığımızın, meslek kuruluşlarımızın, 
meslekle ilgili sivil toplum örgütlerinin ve 
ulusal özel sektörün özverili çalışmalarıdır.

Fakültelerimiz pek çok alanda olduğu 
gibi bölge ve ülke tarımının güvencesidir. 
Planlanırken yerel iklim koşulları, sahip 
olunan tarım potansiyeli ile ekonomik ve 
sosyal düzey önemle dikkate alınmalıdır. Bu 
anlamda mevcut Ziraat Fakültelerinin yeterli 
olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonraki 
öncelikli işin, önemli bir kısmının yetersiz 
olan öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanma-
sı olmak üzere, altyapı eksiklerinin gideril-
mesidir. Zira birçok Fakültenin uygulama 
çiftliği bulunmamaktadır. Olanlarda işçi yok. 
Laboratuarlarımız var, laborantımız yok. 
İçinde yaşadığımız çağda tarım, bilgi yoğun 
ve ekonomik bir etkinlik haline gelmiştir. 
Tarımda öğrenme, ancak uygulayarak ve 
araştırarak, yani tarımı yaşayarak gerçekle-
şir.

Değişik isimler kullanılarak açılan, 
aslında müfredat olarak Ziraat Fakültelerin-
den hiçbir farklı yanları olmayan fakülteler, 
sektöre bir değer katmamaktadır. Çeşit-
lendirilmesi gereken lisans programları ve 
piyasa ihtiyaçlarına cevap verecek anabilim 
dallarının oluşturulmasıdır. Verilen eğitimin 
akreditasyonunun sağlanmasıdır.

Bir tespitimi sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Yetmiş üniversitede, 180 Meslek 
Yüksekokulu’nda 41 program altında, tam 
72 adet önlisans bulunmaktadır. Antepfıs-

tığı, arıcılık, bağcılık, seracılık, 
süs bitkiciliği, bitki koruma, 

küçük ve büyükbaş hayvan 
yetiştirme, endüstriyel 

bitkiler, et ürünleri, 
gıda, ipekböceği, 
kooperatifçilik gibi. 
Biz bu okulları neden 
açıyoruz? Gerçekten 
ara eleman ihtiyacı-
mızı karşılamak için 

mi? Bunu sorgulama-
mız ve disipline etmemiz 

gerekmektedir. Geçmişte 
yaşadığımız ikinci öğretim 

yanlışının bir benzeri, yukarıda 
ifade ettiğim bölümlerden bazılarının açık 
öğretimi ile sürdürülmektedir.

Değerli konuklar, her geçen gün önemini 
biraz daha iyi algıladığımız tarımın, geç-
mişte olduğu gibi, bugün ve yarında çözüm 
bekleyen birçok sorunu olacaktır. Şunu net 
bir şekilde ifade edebilirim ki, mesleğimiz 
tüm toplumun ilgi odağında bulunan, yük-
selen bir meslektir. Bu vesileyle, tüm tarım 
kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışan-
larını kutluyorum. Bütün meslektaşlarıma 
şükranlarımı sunuyorum. Ülkemin vefakâr 
çiftçisini saygıyla anıyorum. Öğrencilerimi-
ze başarılar diliyorum. Bu fakülteyi kurup, 
bugünlere taşıyan, tüm idari ve akademik 
personelimize teşekkür ederek, uzun ömür 
ve sağlık; ebediyete intikal etmiş olanlara 
Allah'tan rahmet diliyorum. 

Hepinizi Fakültem adına sevgi ve saygıy-
la selamlıyorum... 
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Ziraat Fakültesi’nin 
ilk mezuniyet çayı 
(Haziran 1985)

Kamulaştırma Alanında 
Yapılanma Aşamaları
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Bu fakülteyi kurup, 
bugünlere taşıyan, tüm 

idari ve akademik personeli-
mize teşekkür ederek, uzun 
ömür ve sağlık; ebediyete 

intikal etmiş olanlara Allah'tan 
rahmet diliyorum. “ “

Prof.Dr. Ahmet 
İSTANBULLUOĞLU


