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ZİRAAT FAKÜLTESİ
DEKANLIK BİNASI GÜÇLENDİRİLİYOR
17 Mart 2006 tarihinde
ise Namık Kemal
Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte buraya bağlanmıştır. Fakülte, tarım sektörü
içerisinde çiftlikten sofraya
kadar çok önemli ve geniş
bir faaliyet alanı olan Ziraat
Mühendisliği yükseköğretimini 31 yıldır sürmekte
birlikte, günümüzde 9 farklı
bölüm ve bunlara bağlı 22
ana bilim dalında lisans ve
lisansüstü eğitimi
yapmaktadır.

Namık Kemal
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi, büyük bir tarım
potansiyeli ve önemli sanayi
yatırımlarıyla, ülkenin
önemli bir merkezi olan
Trakya Bölgesi'nde, tek
Tarımsal Yükseköğretim
kurumudur.
Ziraat Fakültesi, 20
Temmuz 1982 tarihinde
Edirne'de bulunan Trakya
Üniversitesi'ne bağlı olarak
Tekirdağ'da kurulmuştur.
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Ferhadanlı Köyünde “Kırsal Alanda Kadın ve İstihdam”
Toplantısı ve Sonrası
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde,
Ferhadanlı Köyü Muhtarlığı ve Tarım
Merkezi organizasyonu ile düzenlenen “Kırsal Alanda Kadın ve İstihdam”
toplantısı Ferhadanlı köyünde 12
Haziran 2012 tarihinde yapılmıştı.

“Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi için
Kapasite Geliştirme Projesi”eğitimi Antalya'da yapıldı
sayfa 10

12

TOPRAK EROZYONU
Üniversitemiz Genç
Tema Topluluğu,
Erozyonla Mücadele
Haftası dolayısıyla bir
konferans düzenledi.

“Tekirdağ İli'nde Tahıllarda Verim ve Kaliteyi DüşürenVirüs Hastalıklarının
Saptanması ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması”
sayfa 11
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Ferhadanlı Köyünde
“Kırsal Alanda Kadın ve İstihdam”
Toplantısı ve Sonrası

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde,
Ferhadanlı Köyü Muhtarlığı ve Tarım
Merkezi organizasyonu ile düzenlenen “Kırsal Alanda
Kadın ve İstihdam” toplantısı Ferhadanlı köyünde 12
Haziran 2012 tarihinde yapılmıştı. Toplantıya Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet İSTANBULLUOĞLU, Namık Kemal Üniversitesi
Zirat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım
Politikaları ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Aydın GÜREL, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Erdem KARADAĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürü Necmettin
KÖŞKEROĞLU, Ticaret ve Sanayi
Odası Kadın Girişimcileri Kurulu
Başkanı Beste Emre GÜNGÖR,
Belediye Kent Konseyinden Gülçin
ERAL, Hilal AVCI, , Halk Eğitim
Merkezinden Suat AYDIN,
İŞKUR'dan Sergün GEREKLİ,
Mesleki Eğitim Merkezinden Ali
KOCAASLAN, Milli Eğitim İl
Müdürlüğünden Filiz SEVİNÇ, SGK'dan
Güler DÜLGER, ZİÇEV'den Rukiye GÜNEŞ,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Sevinç
YALÇIN,Namık Kemal Üniversitesinden Araştırma
Görevlisi Zeynep ŞENEL, Ferhadanlı Köyü Muhtarı
Orhan AKBAŞ, İl Müdürlüğü Personellerinden
Mühendisler Ebru DOĞRUCAN, Ömer EREN, Onur
AFAT, Teknikerler Seyide KAHRAMAN, Selahattin
MURATOĞLU ve köy halkı katılmışlardır.

Toplantıda konuşan Ferhadanlı Köyü
Muhtarı Sayın Orhan AKBAŞ Ferhadanlı
Köyü'nü tanıttı ve köyün en önemli geçim
kaynağının süt sığırcılığı, buğday,
ayçiçeği ve karpuz tarımı olduğunu
belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Sayın Erdem KARADAĞ kırsal
kadın sorunlarının kısa, orta ve uzun
vade de çözümü, kadınların iş gücüne
katılımı için yeni projelerin
oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.
Namık Kemal Üniversitesi Dekanı Sayın Prof.
Dr. Ahmet İSTANBULLUOĞLU çalışkanlığı ile
nam salmış Ferhadanlı Köyüne gelmekten
mutluluk duyduğunu, yapılan faaliyetlerin
devamlılığının sağlanmasını ve köy için yeni
projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesini
temenni etti.
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Kız ve erkek çocuklarda lise ve yüksek okuldan
mezun olanların oranı oldukça yüksektir. İşletme
sahiplerinin % 93,8'i çiftçi olup, ikinci mesleği
yoktur ve boş zamanlarını kahvede sohbet ederek
değerlendirmektedir.
Ferhadanlı'da ortalama işletme büyüklüğü
yaklaşık 80 da'dır. Bitkisel üretimde buğday
üretimi (6000 da) ilk sırada yer almaktadır. Bunu
ayçiçeği (5000 da) ve karpuz (2000 da) üretimi
izlemektedir. Hayvansal üretimde ise süt sığırcılığı
önemli bir yer tutmaktadır. Köyde yaklaşık 900
adet Holstein bulunmaktadır. Bunu besi sığırcılığı
ve koyunculuk izlemektedir. İşletmelerin yarıya
yakını (% 48) hayvancılık yapmamaktadır.
Hayvancılık yapan işletmelerin % 62,2'i 1-8 inek
beslemektedir. 9 ve daha fazla inek besleyenlerin
oranı % 37,8'dir.Elde edilen ön araştırma bulguları
ışığında Ferhadanlı köyünde ampirik bir araştırma
yapılarak daha ziyade kadın girişimciliği ve kadın
istihdamı yönünde bir projenin hayata geçirilmesi
sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda (a) Mevcut
üretim sisteminde bir yeniliğin/girişimciliğin
yapılabilirliği, (b) Farklı yeni bir tarım ürünü
yetiştiriciliği, (c) Tarım dışı alanlarda istihdam
eğilimi vb. saptanmalıdır.

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım
Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim
Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Aydın GÜREL,toplantın ana
konusu olan “Kırsal Alanda Kadın ve İstihdam” konulu
sunum ile katılımcıları Tekirdağ İlinin istihdam ve
girişimcilik potansiyelini, kırsal kesimde sosyal güvenlik,
sosyal güvence açısından kırsal alanda girişimcilik,
istihdam ve pazara yönelik alternatif tarım ürünleri
konusunda bilgilendirdi.Bu toplantı sonucunda
girişimcilik, kadın girişimciliği ve istihdam açısından
Ferhadanlı Köyü için ne yapılabilir? Sorusuna yanıt
arandı. Bu bağlamda Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikaları ve
Yayım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın GÜREL
tarafından hazırlanan bir anket Gıda Tarım İl Müdürlüğü
Personeli Mühendis Ebru DOĞRUCAN tarafından
Temmuz 2012'de köy halkına uygulanarak köyün mevcut
durumu saptandı. Bu bulgular öz olarak aşağıda
verilmektedir.
320 haneden oluşan Ferhadanlı Köyde ortalama aile
büyüklüğü 3,6'dır. Anket uygulanan 310 işletmeden
yarıya yakını (% 48,4) 41-50 ve % 32,3'in ise 31-40
yaşları arasında olduğu saptanmıştır. Bu da işletmelerin
¾'ün den fazlasının verimlilik çağındaki çiftçilerden
oluştuğunu göstermektedir. Ferhadanlı eğitime önem
veren bir köydür. Köy halkının % 55,8'i ilk, % 11,5'i lise
ve % 11,2'si yüksek okul mezunudur.
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ZİRAAT FAKÜLTESİ
DEKANLIK BİNASI GÜÇLENDİRİLİYOR
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, büyük bir tarım potansiyeli ve önemli
sanayi yatırımlarıyla, ülkenin önemli bir merkezi olan Trakya Bölgesi'nde, tek
Tarımsal Yükseköğretim kurumudur.

Z

iraat Fakültesi, 20 Temmuz 1982
tarihinde Edirne'de bulunan Trakya
Üniversitesi'ne bağlı olarak Tekirdağ'da
kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde ise
Namık Kemal Üniversitesi'nin kurulmasıyla
birlikte buraya bağlanmıştır. Fakülte, tarım
sektörü içerisinde çiftlikten sofraya kadar çok
önemli ve geniş bir faaliyet alanı olan Ziraat
Mühendisliği yükseköğretimini 31 yıldır
sürmekte birlikte, günümüzde 9 farklı bölüm
ve bunlara bağlı 22 ana bilim dalında lisans
ve lisansüstü eğitimi yapmaktadır.

Bugüne kadar toplam 6354 Ziraat
Mühendisi mezun olmuş ve şu anda
1405 öğrenci mevcudu bulunmaktadır.
Fakültede 45 profesör, 27 doçent, 45
yardımcı doçent ve 37 araştırma
görevlisinden oluşan seçkin bir
öğretim kadrosu ders vermektedir.
Fakülte bugüne gelinceye kadar,
bir ilköğretim okulu binasında
başlayan yine prefabrik binalarda
devam eden eğitim-öğretim
faaliyetlerini, bugün Üniversitemiz
yerleşim alanında yer alan A, B ve
Dekanlık binalarında
sürdürmektedir.
Ancak 17 Ağustos 1999 Gölcük
ve 12 Kasım 1999 Düzce
depremlerinden sonra Merkezi
yönetim tarafından, depreme
dayanıklı yapı tasarımı ve

denetimiyle ilgili çıkarılan yeni
yasa ve yönetmelikler gereğince;
ilkin 2009 yılında A ve B
Blokların birlikte güçlendirme
çalışmaları yapılmıştır. Dekanlık
binasında ise 2008 ve 2010
yıllarında yapılan
güçlendirmelere ek olarak, geniş
çaplı bir güçlendirme ise bu yıl
Ağustos-2012'de başlamıştır.
Tabii bu güçlendirme
çalışmaları, süre gelen eğitimöğretim çalışmalarımızı kısmen
de olsa sınırlamış olmakla
birlikte, ortaya çıkacak daha
güçlü ve güvenli yapılar için, tüm
zorluklara katlanmayı gerekli
kılmaktadır.
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ZİRAAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ'nün
BÖLÜMÜ'nün
“GÜZEL SANATLAR, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ”ne
FAKÜLTESİ”ne
AKTARILMASI ÜZERİNE GÖRÜŞ, DUYGU ve DÜŞÜNCELERİMİZ
DÜŞÜNCELERİMİZ
Prof.Dr. Aslı KORKUT
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Peyzaj Mimarlığı Bölümümüz, 1995 yılında, Ziraat
Fakültesi bünyesinde,Fakültenin 10. bölümü olarak
kuruldu.Bölümün kuruluşunda görevlendirilmiş olan Doç.
Dr. Aslı KORKUT, o tarihte bölüm başkanı olarak atandı.

Ziraat Fakültesi'nin o yıllarda yeterli olmayan fiziki
alt yapısı nedeniyle, A Blok bodrum katındaki, bölüm
başkanlığımıza ait tek odada bölüm faaliyetlerine
başlandı. Bölüm zamanla gelişme göstererek akademik
alt yapıyı oluşturan elemanların alımları başladı ve bu
elemanlar da aynı odada akademik yaşama adım attı

Bölümün ilk yıllarında, bodrum kattaki tek odası ve
bölümün ilk akademik personeli.
Sonraki yıllarda, bölüm başkanlığımız aynı binanın üst katında, şu an arşiv odası olarak kullandığımız odaya taşındı

Bölümümüzün gelişme döneminde Bölüm Başkanlığı çalışma odası.
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Bölümün ilk yıllarındaki akademik personeli.
Bölümümüz bugün, aynı binanın giriş katında, 10 oda içeren
bir ünitede faaliyetini sürdürmektedir
“13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” bölümümüzde
2008 yılından itibaren öğretim elemanlarımız ve

öğrencilerimizle birlikte kutlanmaya başlandı. Bu
kapsamda öğrenci proje sergileri ve çeşitli etkinlikler
düzenlendi.
Öğrenci proje sergilerine Rektörümüz,
Dekanımız, öğretim üyeleri ve misafirlerimiz katıldı

“13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” nedeniyle düzenlenen
öğrenci proje sergisine katılan Rektörümüz, Dekanımız ve misafirler.

“13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü” nedeniyle
düzenlenen öğrenci proje sergisi etkinliklerden birer kare.
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Bölümümüzün ilk öğrencileri bölüm öğretim elemanları ile toplu halde.
2004 yılında, ek kontenjan ile alınan 21 öğrencimiz ile
Lisans Programı'na başladık [Şekil 6]. Programımız ilk
mezunlarını 2008 yılında verdi. Bugüne kadar, 5 dönem
öğrencimiz Ziraat Fakültesi çatısı altında yetişti ve mezun
oldu. Bugün itibari ile mezun öğrenci sayımız 78 olup, 135
öğrencimiz ise lisans programına devam etmektedir.
Anabilim Dalımızda henüz Doktora programımız
açılmadığından, Fen Bilimleri kadrosundaki üç Araştırma
Görevlimizin bölümümüzle ilişkileri, Yüksek Lisans

programlarını tamamlamalarının ardından kesildi.
Diğer taraftan Doktorasını tamamlamış ve tamamlama
aşamasındaki iki öğretim elemanımız eş durumları
nedeniyle bölümümüzden ayrılmak zorunda kaldılar.
Bunun sonucu bölümümüz, yılların yetiştirdiği 2'si
Doktora düzeyinde 5 öğretim elemanı kaybına uğradı.
Bölümümüzde şu an kadrolu 7 akademik personel
bulunuyor.

Bölümümüzün şu anki akademik kadrosu öğrenci tanışma çayında
Bölümümüz “Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı” adı altında
tek bir anabilim dalına sahiptir. Anabilim Dalımızda 2000
yılında Yüksek Lisans Programı'na başladık. Programdan
bugüne kadar 24 öğrencimiz mezun oldu. 13 öğrencimiz ise
eğitimine devam ediyor.

Bölümümüzde bugüne kadar toplam 17 Araştırma
Projesi tamamladık. Üç projemiz devam ediyor.
Dekanlığımız kanalıyla bölümümüzden talep edilen,
yaşadığımız çevre ile yakın çevremize yönelik 28 ayrı
Peyzaj Tasarım Projesi hazırladık. Bunların bir kısmı
uygulamaya konuldu.
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Bölümümüz; Bölüm Başkanlığımızın teklifi, Ziraat Fakültesi
Fakülte Kurulumuz ve Üniversite Senatomuzun onayı ve
Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile 26.06.2012 tarihinde
öğrencileri ile birlikte “Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi”ne aktarıldı.Bu nedenle, 2012-2013 yılından itibaren
eğitim ve öğretime bu fakülte bünyesinde devam edeceğiz.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve bölümümüz
geçici olarak Ziraat Fakültesi A Blok'da (eski yerinde)
hizmetine devam etmektedir.
Bu yazıda, Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin yurtiçi ve
yurtdışındaki mevcut yapılanması, bölümümüzün “Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi”ne geçiş nedenleri
kısaca açıklanmakta ve Ziraat Fakültesi bünyesinde 17 yıllık
geçmişimize ilişkin görüşlerimiz, duygu ve düşüncelerimiz
aktarılmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin
Açıldığı/Aktarıldığı Fakülteler
Peyzaj Mimarlığı Bölümü ilk olarak Ankara Üniversitesi
“Ziraat Fakültesi” bünyesinde 1968 yılında açılmıştır. Bunu
Çukurova, Ege ve Atatürk Üniversiteleri Ziraat
Fakülteleri izlemiştir.1985 yılında İstanbul
Üniversitesi “Orman Fakültesi”nde Peyzaj
Mimarlığı Bölümü'nün açılmasının
ardından, Karadeniz Teknik, Abant İzzet
Baysal ve Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversiteleri Orman Fakülteleri
başta olmak üzere, bu bölüm orman
fakültelerinde de açılmaya
başlamıştır. Bilkent Üniversitesi
“Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi”nde 1991
yılında Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarisi Bölümü açılmıştır. Bu örneğin faklı
versiyonu, İnönü Üniversitesi “Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi”nde görülmüş; bu fakülteye bağlı olarak
2011 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıştır. İstanbul
Teknik Üniversitesi “Mimarlık Fakültesi” bünyesinde 2002
yılında, Peyzaj Mimarlığı Bölümü açılmıştır. Bunu Mustafa
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Peyzaj
Mimarlığı Bölümü'nün, 2010 yılında aynı üniversite içindeki
Mimarlık Fakültesi'ne aktarılması takip etmiştir.
Atatürk Üniversitesi bünyesinde “Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi” nin kurulmasının ardından, Ziraat Fakültesi
bünyesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2010 yılında bu
fakülteye aktarılmıştır. Son olarak, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ile Namık Kemal Üniversitesi bünyesindeki ziraat
fakültelerine bağlı olan Peyzaj Mimarlığı Bölümleri; 2012
yılında, sırasıyla “Tasarım ve Mimarlık Fakültesi” ile “Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi”ne aktarılmıştır.
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Peyzaj Mimarlığı ülkemizde geçmiş yıllarda,
özellikle Ziraat Fakülteleri çatısı altında “Bahçe
Mimarisi” ya da “Çevrenin süs bitkileriyle
bezenmesi” şeklinde algılanmış; dolayısıyla mikro
planlama ölçeğindeki [1/1000-1/1] tasarım
çalışmaları ile ön plana çıkmış, daha üst
ölçeklerdeki [1/1000'in üstü] çalışmaları göz ardı
edilmiştir.
Peyzaj Mimarlığı alan planlaması, tasarımı,
onarımı ve yönetimi ile ilgili mültidisipliner bir bilim
ve sanat dalıdır. Bu programın temel amacı; mekânı,
çevreyi, doğayı ve yaşamı kavrayabilen, yeniliklerle
kendisini geliştirebilen planlamacı, tasarımcı ve bilim
adamları yetiştirmek ve üretilen bilgiyi kamu yararına,
dolayısıyla toplumsal yaşama aktarmaktır.
Ekolojik veri tabanlı bir meslek disiplini olması
nedeniyle, başlangıçta Ziraat ve Orman Fakültelerinde
açılan Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin, günümüzde iyi
yetişmiş planlamacı ve tasarımcılara olan ihtiyaç
nedeniyle, sanat, kültür, planlama ve tasarımı içinde
barındıran fakültelere kaydığını görüyoruz. Peyzaj
Mimarlığı bölümlerinin yurtdışındaki yapılanma
biçimleri Çizelge 1'de verilmiştir. Bu Çizelge, Avrupa
Birliği ülkelerinden 28 üniversite ile ABD'den 24
üniversiteye ilişkin verileri
kapsamaktadır. Görüldüğü
üzere; Avrupa Birliği
ülkeleri ile ABD'de Peyzaj
Mimarlığı bölümleri,
%35 oranında Mimarlık,
Şehir ve Bölge Planlama,
İç Mimarlık vb.
disiplinler ile ortak çatı
altında, %18 oranında
Mimarlık çatısı altında ve % 15 oranında
Güzel Sanatlar ve Tasarım çatısı altında
toplanmaktadır.
Çizelge 1. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin Avrupa
Birliği-ECLAS (Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları
Birliği) ve ABD-ASLA (Amerikan Peyzaj Mimarları
Birliği) verilerine göre bulundukları üniversitelerdeki
yapılanma biçimleri (ASLA, 2004; ECLAS, 2004).

Bünyesinde Bulunulan Çatı
Bağımsız Fakülte ya da Birim
Mimarlık, Şehir Planlama,
Bölge Planlama, İç Mimarlık,
Endüstriyel Tasarım Disiplinleri ile Ortak Çatı
Mimarlık Bilimleri Çatısı
Güzel Sanatlar ve Tasarım Çatısı
Çevre Bilimleri Çatısı

Görüldüğü üzere, ilk kez Ziraat Fakülteleri içinde faaliyete
başlayan Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, son yıllarda çok farklı
isimleri olan fakültelerin bünyesi altında faaliyet
göstermektedir. Bunu bir meslek disiplininin gelişiminin gereği
olarak görmek gerektiği düşüncesindeyiz.

2012

Çevre ve Doğal Kaynaklar,
Alan Kullanım Planlaması ve Yönetimi,
Tarım ve Ormancılık Disiplinleri ile Ortak Çatı
Beşeri Bilimler Çatısı
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Ayrıca DPT projesi kanalıyla yaptırdığımız 112 m2
sislemeli bir cam seramız bulunuyor.

Bölümümüzün “Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi”ne Aktarılmasına İlişkin
Nedenler
Üniversitemizde açılmış olan “Güzel Sanatlar, Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi” çatısı, Çizelge 1 dikkate
alındığında, Avrupa ve ABD'de % 33 oranında Peyzaj
Mimarlığı Bölümlerini barındıran bir çatı olduğu
görülmektedir.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi kapsamındaki alan
kodları listesinde Peyzaj Mimarlığı alanı ve çalışma
konuları (Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı); Mimarlık,
İç Mimarlık, Kent Planlama, Bölge Planlama alanları içinde
yer almaktadır. Peyzaj Mimarlığının özünde yer alan
planlama ve tasarım, kültür ile sanat başta olmak üzere çok
farklı uzmanlık alanlarından beslenen disiplinler arası bir
alandır. Diğer bir ifade ile Peyzaj Mimarlığı; planlama ve
tasarımın sanat ve kültür ile birlikte yaşama katıldığı bir
meslek disiplinidir.
Günümüzde, Peyzaj Mimarlığı alanında yükseköğretim
kurumlarımızın önemli hedefi olan akreditasyon ile
dünyada gelişen stratejik plan ve programların
uygulamaya konulması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bunun için plancı-tasarımcı diğer disiplinlerle (mimarlık,
şehircilik ve iç mimarlık gibi) ortak bir dil oluşturmak,
ortak bir eğitim programının düzenlenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır.

Ziraat Fakültesi Bünyesindeki 17 Yıllık Geçmişimiz
Ziraat Fakültesi Bünyesinde 1995 yılında kurulan
bölümümüzün, kuruluşundan bugüne 17 yıl geçti.
Onyediyıl içinde, bölümümüzün fiziki ve akademik alt
yapısı oldukça güçlendi. Şuan 5 Öğretim Üyesi, 2
Araştırma Görevlisi ile 135 Lisans ve 13 Yüksek Lisans
öğrencisine sahip bir bölümüz. Gerek Dekanlığımızın
katkıları ile, gerekse araştırma projelerimiz kanalıyla
demirbaş ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü karşıladık:
Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans eğitimi için gerekli
görsel eğitim ve analiz için gerekli aletler ile çizim araç ve
gereçleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar üniversitemizin fiziki alt yapı ve
akademik kadro açısından en köklü ve güçlü fakültesi
içinde bir bölümdük. Köklü ve güçlü bu yapının içinde,
her ne kadar küçük bir bölüm de olsak, biz de kendimizi
güçlü ve güven içinde hissediyorduk. Tüm akademik ve
idari mekanizma kurumsal bir düzen içinde dekanlığımız
tarafından başarıyla yürütülüyordu. Ancak kabuğumuzu
kırmak, gelişmeye devam etmek zorunda idik. Kurulmuş
ve belirli bir noktaya gelmiş bölümümüzü daha da
geliştirmek hedefimizdi. Dünyada gelişen stratejik plan ve
programları uygulamaya koymak zorundaydık. Planlama
ve tasarım mantığını daha iyi kavrayabilen, mesleki
platformda multidisipliner yapı içinde kendini kabul
ettiren, sanat ve kültür ile birlikte tasarımı yaşama
katabilen, geniş ufka sahip öğrenciler yetiştirmek zorunda
idik. İşte bu nedenlerle, üniversitemizde açılmış olan
“Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi” içinde
gelişimimizi sürdürmek üzere yola çıktık.
Kuruluşundan bugüne, tam onyedi yıldır içinde
bulunduğumuz, tüm öğretim elemanlarımıza akademik alt
yapı oluşturan, 5 dönem Lisans mezunu verdiğimiz Ziraat
Fakültemizden ayrılmanın hüznü, yeni bir fakülteye
aktarılmış olmanın da heyecanı içindeyiz. Çıktığımız bu
yeni yolun açık olmasını; üniversitemiz, fakültemiz ve
bölümümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Bizi 17 yıl
bünyesinde barındıran, varlık nedenimiz olan Ziraat
Fakültesi Dekanlığımız başta olmak üzere, Fakülte Kurulu
ve Fakülte Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine ve
tüm fakültemizin değerli akademik ve idari personeline
teşekkürü borç biliyor, şükranlarımızı sunuyoruz.
Çıktığımız bu yeni yolda sizlerin desteklerinize ihtiyaç
duyacağımızı biliyor, desteklerinizi esirgememenizi
diliyoruz. Saygılarımızla, 20/11/2012.
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“Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların
Sürdürülebilir Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi”
eğitimi Antalya'da yapıldı

Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Özbekistan'ı kapsayan proje ülkelerinden
yabancı uzmanların katılım sağladığı eğitim;
sunum ve tartışma, proje iş akış planının
oluşturulması ve arazi programı şeklinde
sürdürüldü. Eğitimde, sürdürülebilir havza
yönetimi ile ilgili Türkiye'nin tecrübeleri
aktarıldı ve proje ülkelerindeki mevcut durum
değerlendirildi.

Toprak Bilimi ve bitki Besleme Bölümü
öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Duygu BOYRAZ,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün 05-09
Kasım 2012 tarihleri arasında Antalya'da
düzenlediği “Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık
Havzaların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasite
Geliştirme Projesi” eğitimi ve “Havza Planlama
ve Proje Hizmet İçi Eğitimi”ne “Havza
Planlamasında Toprak Etütlerinin Önemi” konulu
eğitim seminerini vermek üzere katılmıştır.
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“Tekirdağ İli'nde Tahıllarda Verim ve Kaliteyi Düşüren Virüs
Hastalıklarının Saptanması ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması”
Doç. Dr. Havva İLBAĞI

araştırıldığı proje, Tekirdağ ili Önder
Çiftçilerinin gönüllü olarak tahsis
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi ettikleri tarlalarda gerçekleştirilmiştir.
Doç. Dr. Havva İLBAĞI'nın
Tekirdağ ilinin üç farklı lokasyonunda
yürütücülüğünü yaptığı “Tekirdağ İli'nde Karaevli Köyü, İnecik Köyü ve
Tahıllarda Verim ve Kaliteyi Düşüren
Yarapsan Çiftliğinde kurulan her biri en
Virüs Hastalıklarının Saptanması ve
az 15 da'lık alandan oluşan deneme
Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması” parsellerinde, tahıl ürünlerinde verim ve
konulu proje, Tekirdağ Valiliği, İl Özel
kaliteyi önemli oranda düşüren sarı
İdaresi bütçesinden desteklenmesi
cücelik virüs hastalıklarına karşı
hususu İl Genel Meclisi kararı ile kabul mücadele prensiplerini oluşturmak
edilmiştir. 02.03.2010 tarihinde Valilik
amaçlanmıştır. Bu amaçla üç yıl
onayı ile yürürlüğe girmiş olan proje
boyunca Tekirdağ ilinde üreticinin tercih
01.10.2012 tarihinde başarı ile
ettiği sekiz farklı buğday çeşidinin
sonuçlandırılmıştır. Proje danışmanlığını ekimleri yapılmıştır. Hastalıkla
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi
mücadelede önemli bir kriter olan Ekim
Prof. Dr. Ahmet ÇITIR'ın yaptığı,
zamanının önemini belirlemek amacıyla
Tekirdağ ilinde tahıllarda verim ve
her üç lokasyonda iki farklı ekim
kaliteyi önemli oranda düşüren virüs
zamanı dikkate alınarak ekimler
hastalıklarının mücadele yollarının
yapılmıştır. Proje kapsamında hastalığın

taşınmasında önemi rol oynayan
yaprak bitleri ve hastalığı barındıran
yabancı otlarla mücadelenin
gerekliliği araştırılmıştır. Bunun için
deneme alanını oluşturan parsellerde
yaprak biti ve hastalık sayımları
yapılmıştır. Bu proje sayesinde ve
yürütücülüğünü Doç. Dr. Havva
İLBAĞI'nın yaptığı iki farklı
TÜBİTAK projesi sayesinde kurulan
Moleküler Fitopatoloji ve Viroloji
Laboratuarında gerçekleştirilen
testlerde Tekirdağ ilinde tahıllarda
görülen virüs hastalıklarının teşhisleri
de gerçekleştirilmiştir. Böylece 20102011-2012 yılında proje sonucunda
elde edilen bulgularla sarı cücelik
virüs hastalıklarına karşı mücadele
yollarını içeren öneri paketleri
hazırlanmıştır.

Böylece bu projeden elde edilen bulgularla;
- En uygun buğday çeşidinin seçimi,
- Buğday ekim zamanının Kasım ayında yapılması,
- Ekim nöbetinin gerekliliği,
- Anıza ekim yapılmaması,
- Yabancı otlarla mücadelenin gerekliliği,
- Hastalığı taşıyan yaprak bitleri ile mücadelenin
gerekliliği,
-Sık ekimden kaçınılması ve diğer kültürel
faaliyetlerin zamanında uygulanmasını içeren öneri paketleri
sarı cücelik virüs hastalıkları ile mücadelede önemli kriterler
olarak belirlenmiştir. Böylece toplumun sorunlarını çözmeyi
hedef alan bu proje ile Tekirdağ ilinde buğday başta olmak
üzere diğer tahıl türlerinde verim ve kaliteyi düşüren virüs
hastalıklarına karşı mücadele yollarını çiftçiye benimsetmek
amaçlanmıştır. Projenin ara ve sonuç raporları Tekirdağ İl
Genel Meclisine sunulmuş ve ayrıca elde edilen bulgular
Tekirdağ ili çiftçilerine duyurularak tahıllarda virüs
hastalıklarına karşı mücadele prensiplerinin uygulanmasına
yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

