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Sayın Valim, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Değerli Katılımcılar, 

 

Toplantımıza hoş geldiniz. 

Bugün Tarım Eğitiminin 169. yıldönümünü kutlamanın kıvancı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 

mutlu günümüzde aramızda olan siz değerli konuklarımıza Üniversitemiz adına teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum. 

Tarım, kökleri çok eskiye uzanmasına rağmen popülerliğini yitirmediği gibi, tarım üzerine 

kurgulanan devlet politikalarının artık yerini küresel politikalara bırakacak kadar stratejik ve hayati 

konuma geldiğini görmekteyiz. Dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, 

sanayi atıklarının doğal hayatı tehdit etmesi ve çevre kirliliğinin ciddi seviyeye ulaşması gibi birçok 

olumsuzlukların ülke sınırları ile engellenemediği ve canlı hayatının küresel tehditlere maruz kaldığı 

dünyamızda, yetersiz ve etkisiz kalan devlet politikaları yerine, küresel politikalar oluşturma 

çalışmaları hız kazanmaktadır.  

Bilindiği gibi, günümüzde Dünya’nın en temel sorunlarının 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 için yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır.  

Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve iklim kuşağı nedeniyle çok önemli bir yere sahip olduğunu 

görmekteyiz. Türkiye’de tarım, toplumumuzun temel beslenme gereksinimlerini karşılayan, ülke 

genelinde önemli istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, ihracat ürünleri ile ülkeye döviz 

getiren milli ekonomimizin temel sektörlerinin başında gelmektedir. Nüfusun üçte biri tarımsal 

faaliyetlerle geçimini sağlamakta ve çalışan her 4 kişiden biri tarımda çalışmaktadır.  

Ülkemizin tarım üretimi yıllık 62 milyar doları aşmış durumdadır. Türkiye'deki endüstri 

tesislerinin büyük bölümü tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanmaktadır. Bu durum, sanayinin 

gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Tarımsal ihracatımız 15 milyar dolar ile toplam ihracatımızda 

%12 gibi önemli bir paya sahiptir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2023 yılında tarımsal üretimin 150 



milyar dolar, ihracatın ise 30 milyar dolar olacağını öngörmektedir. Bu hedefe ulaşmak için tarım 

sektörümüz eğitimli, bilinçli, ölçek ekonomisine özen gösteren yatırımcılara ihtiyaç duyacaktır. 

Türkiye’de tarım ve gıda sektörüne yönelik ilgi gittikçe artmaktadır. Bunda ülkenin göreceli 

olarak refah seviyesinin artması ile birlikte tüketici bilincinin artması, gıda tüketim alışkanlıklarının 

değişmesi, dış pazarlara yakınlık, potansiyel genç nüfusun olması, reel ve finans sektörlerinin tarım ve 

gıda sektörüne yatırımları etkin rol oynamaktadır. Bu gelişmeler aslında ülkemizin gıda güvenliğini 

sağlamada fırsat olarak değerlendirilebilir. 

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. 

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 13.000 Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ile Peyzaj Mimarı mezun etmenin 

gururunu ve sevincini yaşamaktadır. 

Çukurova Bölgesi sahip olduğu iklim, verimli toprakları ve sulama olanakları ile Türkiye’nin en 

önemli tarım alanlarının başında gelmektedir. Bu bağlamda Üniversitemiz bünyesinde tarımsal eğitim, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi ortaya çıkmakta ve bu konulara gereken desteğin 

sağlanması zaruret teşkil etmektedir.  

Bu bağlamda 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 Fakültemizin üniversitemizin özellikle 

araştırma bazında halen en aktif fakültelerinden biri olduğunu burada memnuniyetle söylemek 

isterim. Fakültemizin bundan sonra da ülke ve bölge tarımına çok değerli hizmetler vereceğine dair 

inancımı belirtmek istiyorum.  

Göreve geldiğimden beri bazı Fakültelerimizin çeşitli altyapı sorunları olduğunu görmekteyim. 

Bu vesileyle Ziraat Fakültesinin fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarının çözümü için çalışmalarımızı son 

aşamaya getirmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Bu yıl içinde bu çalışmalarımızı tamamlamayı 

planlamaktayız. 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 169. yılını kutladığımız tarım bayramının refah getirmesini temenni eder, 



bugünkü etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kişilere ve katılımcılara teşekkür eder, bu etkinliğin 

ülkemiz tarımsal eğitimine ve araştırmalarına hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 


