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Sayın Valim,  

Değerli Öğretim Üyeleri,  

Saygıdeğer Konuklar,  

Sevgili Öğrenciler, 

Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin çok kıymetli personeli,  

Ziraat Fakültemizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Hasat Bayramına hoş geldiniz. 

Bugün bir yıllık emeğin, sabrın ve umudun karşılığının alındığı, bereketin ve bolluğun simgesi 

olan Hasat Bayramı'na katıldığınız için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Bilindiği gibi Tarım, Anadolu topraklarında yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda 

bir gelenek ve kültür olayıdır.  

Buğday ise bu kültürün belki de en önemli simgelerinden biridir.  

Her zaman olduğu gibi, yine bölgemizde ve üniversitemizde sezonun ilk buğday hasadı 

yapılmış ve tüm Türkiye’ye bayram sevincini buradan duyurmuştur.  

Bu bakımdan buğday hasadı, sararmış dolgun başaklarla bir başka anlam kazanır.  

Göz alabildiğince uzayıp giden tarlaların üzerinden göz kamaştıran bir ışıltıyla bakar 

yeryüzüne.  

Hep en güzelle birlikte anılır adı; altın rengi başaklarından söz ederken de, engin ve ışıltılı 

denizler gibi dalgalanışını tarif ederken de. 

Ve toprağın analık özverisi olan altın renkli başaklarımız olgunlaşarak bizleri huzurlu ve mutlu 

etmiştir.  

Kahramanlığı ile de bizleri gururlandırmıştır. 

Değerli Konuklar, 

Geçmişten bugüne bölgemiz ve Adana’mızda da tarım hep çok önemli bir sektör olmuştur.  

İlimizdeki bu sektör Türkiye’de öncü olmuş, örnek olmuş ve birçok yeniliği ilk uygulayan il 

olmuştur.  

İlimiz yaklaşık 555 bin hektar tarım alanı ile ülkemiz tarım arazisi varlığı içinde %2.3’lük paya 

sahiptir.  



Bereketli topraklarında yetiştirilen pek çok tarım ürününün üretiminde ise ilk sıralarda yer 

almaktadır.  

Çukurova Bölgesi, Türkiye soya üretiminin %60’ını, turunçgil üretiminin %30’unu, mısır 

üretiminin %20’sini, kütlü pamuk üretiminin %10’unu ve buğday üretiminin %5’ini tek başına 

karşılamaktadır.  

İlimizin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesinde kuşkusuz Üniversitemizin ve Ziraat 

Fakültemizin katkıları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Burada yapılan her türlü çalışmayı takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum.  

Araştırma ve Uygulama konusunda çiftçimize en güzel rehberliği yapan Ziraat Fakültemiz, 

geleceğimiz için de çok verimli katkılarda bulunacaktır.  

Hem Dünya'da, hem de ülkemizde nüfus artışına karşılık, tarım alanlarının giderek azalması, 

gıda güvencesi ve gıda güvenilirliği sorununu gündeme getirmiştir.  

Özellikle tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, modern yetiştirme tekniklerinin kullanımının 

tam olarak yaygınlaştırılamaması, aşırı ve bilinçsiz sulama, gübreleme, zirai ilaç kullanımı gibi 

faktörlerin etkisiyle gıda üretimimizde sorunların oluşmasına neden olmuştur. 

Maalesef geçtiğimiz yıl bu konuda büyük sıkıntılar yaşanmıştır.  

Bu nedenlerle geleneksel tarım yerine mutlaka modern, sürdürülebilir ve bilinçli tarım 

uygulamalarına öncelik verilmelidir.  

Değerli Konuklar, 

Üniversite olarak bilgimizi, donanımımızı, elde ettiğimiz sonuçları faydalanıcılara aktarmamız, 

paylaşmamız büyük önem taşımaktadır.  

Ulusal ve Uluslararası diğer sektörlerle ve üniversitelerle işbirliği yaparak, birlikte üreterek, 

bilgi birikimi ve deneyimleri karşılıklı paylaşarak; yenilikçi projeleri Çukurova Üniversitesi olarak 

ortaya koyma amacındayız.  

Bu bağlamda, hasat bayramını kutladığımız Araştırma Uygulama Çiftliğimiz, 6.000 dekar 

uygulama alanı ile Ülkemizin Ziraat Fakülteleri içerisinde önde gelen eğitim - öğretim ve tarımsal 

araştırma noktalarından biri durumundadır.  

Sözlerime son verirken, hasadımızın Üniversitemizde, bölgemizde ve ülkemizde bol ve 

bereketli olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

 

               Prof.Dr. Mustafa KİBAR                               

Çukurova Üniversitesi Rektörü  


