10.01.2017

Sayın Valim,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Değerli Katılımcılar,
Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Bugün Tarım Öğretiminin 172. yıldönümü münasebetiyle yaptığımız toplantımıza hoş geldiniz.
Bu önemli günümüzde aramızda olan siz değerli konuklarımıza Üniversitemiz adına teşekkür ediyor,
saygılarımızı sunuyorum.
Bildiğiniz gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Milli ekonominin temeli tarımdır” sözü ile tarım
sektörünün ülke ekonomisindeki önemine ve katkısına vurgu yapmıştır.
Günümüzde de tarım sektörü istihdam ve ihracat olanağı sağlama, üretim değeri oluşturma, gelir
kaynağı ve tüketim potansiyeli olma, endüstriye ham madde sağlama ve ulusal beslenmeye katkı
sağlama gibi pek çok temel konuda dünyadaki stratejik önemini korumaya devam etmektedir.
Bu nedenle, küreselleşen dünyada gelişimini sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi,
desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeniyle rekabet edebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Bu noktada tarım sektörünün “bilimsel bilgi temeline dayalı” olması önem kazanmaktadır.
Tarım üzerine kurgulanan devlet politikalarının, artık yerini küresel politikalara bırakacak kadar
stratejik ve hayati konuma geldiğini görmekteyiz.
Burada, Dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, sanayi atıklarının doğal
hayatı tehdit etmesi ve çevre kirliliğinin ciddi seviyeye ulaşması gibi birçok olumsuzlukların etkisi
büyüktür.
Ülkemizde tarım sektörü, sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, toplumumuzun temel beslenme
gereksinimlerini karşılayan, ülke genelinde istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, ihracat
ürünleri ile ülkemize döviz getiren, milli ekonomimizin temel sektörlerinin başında gelmektedir.

Bu yönüyle ele alındığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda tarım, kalkınmanın hala ana
sektör görevini sürdürmektedir.
Çukurova Bölgesi sahip olduğu iklim, verimli toprakları ve sulama olanakları ile Türkiye’nin en önemli
tarım alanlarının başında gelmektedir.
Tarım sektörünün son yıllarda Dünya’daki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de hızla büyüme
kaydetmesi, tarımsal eğitimin ve kalitesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda Üniversitemiz bünyesinde tarımsal eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi
ortaya çıkmakta ve bu konulara gereken desteğin sağlanması zaruret teşkil etmektedir.
Ziraat Fakültemiz, Tıp Fakültesi ile birlikte Çukurova Üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup,
1970 yılından beri eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve bugüne kadar 10 eğitim
programından yaklaşık 14.000 Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ile Peyzaj Mimarı mezun etmenin
gururunu ve sevincini yaşamaktadır.
Saygıdeğer Konuklar,
Ziraat Fakültemizin, sahip olduğu araştırma alt yapısı, güçlü akademik kadrosu, her şeyden önemlisi
Dünya’da tarımsal potansiyeli açısından ender bulunan bir ovada bulunmasının sağladığı avantajla ve
bir o kadar da sorumluluklarla, ülkemizin ziraat alanında öncü fakültelerinden biri olduğunu
görmekten büyük mutluluk duymaktayım.
Ziraat Fakültemiz ülke ve bölge tarımına çok değerli hizmetler vermektedir.
Özellikle araştırma bazında halen en aktif fakültelerimizden biri olduğunu ve Araştırma Üniversitesi
misyonumuza büyük katkı sağladığını da memnuniyetle söylemek isterim.
US News’in 2017 raporuna göre, Ülkemizin Ziraat Fakülteleri arasında 3. sırada ilan edilmiştir.
Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
Göreve geldiğimizden beri diğer Fakültelerimizde olduğu gibi Ziraat Fakültemizde de ortaya çıkan
çeşitli altyapı sorunlarına çözüm getirmeye yönelik çalışmaların önceliğimiz olduğunu belirtmek
isterim.
Bu vesileyle Ziraat Fakültesinin fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarının çözümü için, imkânlar elverdiği
ölçüde, desteğimizin her zaman devam edeceğini de belirtmek isterim.

Aynı şekilde üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek ve uluslararası düzeyde
araştırmaların yapıldığı olanaklara kavuşmasını sağlamak amacıyla çok yoğun gayretler içinde
olduğumuzu da vurgulamak istiyorum.
Ülkemizin tarımdaki gücünü teknoloji ile buluşturarak dünyaya yön veren ülkeler arasında olmamız
temennisi ile bugünkü etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Ziraat Fakültesi Dekanımıza ve
katılımcılara teşekkür eder, bu etkinliğin ülkemiz tarımsal eğitimine ve araştırmalarına hayırlı olmasını
diler, saygılarımı sunarım.
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