Sayın Valim, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler, Değerli Konuklar,
Ziraat Fakültemizin geleneksel olarak düzenlediği Hasat Bayramına teşriflerinizden dolayı teşekkür eder,
hepinize saygılar sunarım.
Bu “Hasat Bayramı” bir üretim yılı sonunda öğrencilerimizle, hocalarımızla, mühendislerimizle,
uzmanlarımızla ve diğer çalışanlarımızla, bilgi birikimimizi ürüne dönüştürdüğümüz bir başarının tacıdır.
Tarım ve gıda üretimi çok kolay gerçekleşen, kolay sonuca varan bir uygulama değildir. Tohumu ürüne,
kıracı berekete dönüştürebilme savaşıdır. Bunun için emek, inanç, kararlılık, sabır ve çok çalışmak
gerekmektedir.
Çukurova Bölgesi verimli topraklarıyla Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim alanlarından biri olup,
bölgemizde yılın 4 mevsimi değişik ürünler üretilmekte, özellikle kıraç bölgelerde buğday üretimi
yapılmaktadır. Hasat denilince akla ilk olarak buğday ve ekmek gelmektedir. Buğday, insanlığın
toplayıcılık ve avcılıktan sonra yerleşik düzene geçip tarımsal faaliyette bulunduğu, ürettiği ilk ürünler
arasındadır.
Bu bakımdan buğday hasadı, sararmış dolgun başaklarla bir başka anlam kazanır. Bu sene yağışların da
bol olması nedeniyle buğday rekoltesinin geçtiğimiz yıllara göre fazla olacağı beklenmektedir.
Değerli Konuklar,
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 sulama,
gübreleme, zirai ilaç kullanımı gibi faktörlerin etkisiyle gıda üretimimizde sorunların oluşmasına neden
olmaktadır. Bu nedenlerle geleneksel tarım yerine mutlaka modern, sürdürülebilir ve bilinçli tarım
uygulamalarına öncelik verilmelidir.
Üniversite olarak bilgimizi, donanımımızı, elde ettiğimiz sonuçları faydalanıcılara aktarmamız,
paylaşmamız çok önem taşımakta olup Üniversitemiz bu faaliyeti uzun yıllar başarıyla sürdürmektedir.
Ulusal ve Uluslararası diğer sektörlerle ve üniversitelerle işbirliği yaparak, birlikte üreterek, bilgi birikimi

ve deneyimleri karşılıklı paylaşarak; yenilikçi projeleri Çukurova Üniversitesi olarak ortaya koymaya
devam ediyoruz. Bu bağlamda, hasat bayramını kutladığımız Araştırma Uygulama Çiftliğimiz, yaklaşık
7.000 dekar uygulama alanı ile Ülkemizin Ziraat Fakülteleri içerisinde önde gelen eğitim-öğretim ve
tarımsal araştırma noktalarından biridir.
Sözlerime son verirken, içinde bulunduğumuz bolluk ve bereket ayında, hasadımızın Üniversitemizde,
bölgemizde ve ülkemizde bol ve bereketli olmasını diler, hasat bayramınızı en içten dileklerimle kutlar,
saygılarımı sunarım.
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