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Sayın Valim,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Toplantımıza hoş geldiniz.
Bugün Tarım öğretiminin 168. yıldönümünü kutlamanın kıvancı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
mutlu günümüzde bizlerle beraber olan siz değerli konuklarımıza Üniversitemiz adına teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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.
Bunun yanı sıra Dünya’nın önünde duran temel sorunların başında, hızlı nüfus artışına karşın
artırılamayan tarım toprakları ile insanların beslenmesi sorunu gelmektedir. Tarım yapılabilecek
alanların nüfus artışına göre çoğaltılması mümkün olmadığına göre, mevcut tarım topraklarından
daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. İşte bu
bağlamda tarımsal eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi daha da ortaya
çıkmaktadır.
Çukurova Bölgesi 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.
Türkiye’deki tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 168 yıl önce İstanbul Yeşilköy’de kurulan Ziraat
Mektebi ile başlamıştır. Bizde de Ziraat Fakültemiz, Tıp Fakültesi ile birlikte Çukurova
Üniversitesinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1970 yılından beri eğitim ve öğretim faaliyetlerini
sürdürmekte ve bugüne değin 10 eğitim programından yaklaşık 12.500 Ziraat Mühendisi, Gıda
Mühendisi ile Peyzaj Mimarı mezun etmenin gururunu ve sevincini yaşamaktadır.
Bu bağlamda Ziraat Fakültemizin ülke ve bölge tarımına verdiği çok değerli hizmetlerin daha da
yoğun bir şekilde artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur. Ziraat Fakültemizin üniversitemizin
özellikle araştırma bazında en aktif fakültelerinden biri olduğunu burada rahatlıkla söyleyebilirim.
Göreve geldiğim süreden beri üniversitemizin bünyesindeki fakültelerin çeşitli sorunları olduğunu
biliyoruz. Özellikle Ziraat Fakültesi gibi hizmet binaları ve alt yapıları sorunlu fakültelerimize
olanaklar ölçüsünde destek çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde üniversitemizin eğitim-

öğretim kalitesini yükseltmek ve uluslararası düzeyde araştırmaların yapıldığı olanaklara
kavuşmasını sağlamak amacıyla çok yoğun gayretler içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kişilere ve
katılımcılara teşekkür eder, bu etkinliğin ülkemiz tarımsal eğitimine ve araştırmalarına hayırlı
olmasını dilerim.
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