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Sayın Valim,
Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar,
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen bu Hasat Bayramları, çiftçilerin bir
üretim sezonu boyunca emeğinin, alın terinin ve sabrının karşılığını aldığı geleneksel bir
şenliğimizdir. Hasat Bayramı deyince akla gelen ilk ürün buğdaydır. Zira, buğdayın ilk kültürü
yaklaşık 10 bin yıl önce Anadolu’yu da kapsayan “Verimli Hilal” denilen Bölgede başlamıştır.
Dünya nüfusunun beslenmesinde buğdayın önemi herkesçe çok iyi bilinmektedir.
Hasat Bayramları'nı anlamlı ve coşkulu kılan yönlerden birisi de çiftçilerimizin birbirleriyle
kaynaşması ve birbirlerinin mutluluğuna ortak olmasıdır. Bu bağlamda hasat bayramlarının
sosyal-kültürel yönden de ayrı bir değeri, önemi vardır.
Dünya nüfusunun hızla artmasına karşın tarım alanlarının sınırlı olması, dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de tarımsal üretimi çok daha ciddi bir konuma getirmiştir. Erozyon yoluyla toprak
kayıpları, küresel ısınma, susuzluk vb. sıkıntılar nedeniyle tarım alanında araştırma
faaliyetlerinin bugün, dünden daha fazla önemli olduğu görülmektedir. Bu bağlamda
insanoğlunun gıda güvencesi için, tarım topraklarının korunmasına ve tarım alanında araştırma
faaliyetlerine daha fazla önem vermesi gerekmektedir.
Çukurova Bölgesi toprakları dünyanın en verimli topraklarından biridir. Bölgenin farklı ekolojik
ve topografik özellikleri de çok sayıda bitki türünün kültürünün yapılmasına olanak
sağlamaktadır. Ziraat Fakültemiz kurulduğu yıldan beri Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde başta
tahıl ve narenciye olmak üzere değişik kültür bitkilerinde yürüttüğü araştırmalarla Bölge
çiftçisine çok önemli bilgiler aktarmış ve böylelikle Bölge tarımının kalkınmasında ve
gelişmesinde öncü rol oynamıştır.
Ziraat Fakültemiz, bünyesinde kurulu Araştırma ve Uygulama Çiftliği sayesinde hem uygulamalı
tarımsal eğitimin hem de bu alanda yürütülmekte olan çok sayıda bilimsel araştırmalarla
ülkemizdeki diğer ziraat fakültelerinin ve araştırma kuruluşlarının öncülüğünü yapmaktadır.
Yakın gelecekte dünyanın karşılaşacağı en önemli sorunlardan birisi açlık sorunu olarak
görülmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir tarımsal üretim için çok daha fazla çalışmamız
gerektiği açıktır. Bu bağlamda Ziraat Fakültemizin; üreticiler, çiftçi örgütleri, tarımsal kuruluşlar
ve tarım alanında faaliyet gösteren sanayi kuruşları ile birlikte bir stratejik plan çerçevesinde,
Bölgemiz, Türkiye ve dünya tarımına daha fazla katkı yapmak üzere işbirliği içerisinde olacağına,
bu işbirliğini geliştireceğine olan inancımla hasat bayramınızı kutlar, saygılar sunarım.
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