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Sayın Valim,  

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,  

Değerli Rektörlerim - Dekanlarım,  

Çok Değerli Öğretim Üyeleri,  

Değerli Konuklar,  

Sevgili Öğrenciler,  

Basınımızın Değerli Temsilcileri,  

 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlama törenine hoş 

geldiniz, şeref verdiniz.  

50. yılını kutladığımız Ziraat Fakültemizin bu tarihi gününde sizlerle birlikte olmaktan ve 

yaşadığımız 50. yıl coşkusuna ortak olmaktan duyduğum heyecanı belirterek sözlerime başlamak 

istiyorum. 

Üniversitemizin kuruluşunun temelini oluşturan iki fakülteden ilki olan Ziraat Fakültemizin 

kuruluş çalışmalarının başladığı yıl olan 1967 yılını andığımız böylesine önemli bir programda sizlerle 

birlikte bu salonda olmak, bizlere büyük bir onur ve güç vermektedir. 

Bilinmelidir ki, gerek Ziraat Fakültemizin kurulması, gerekse akabinde Üniversite gibi büyük bir 

kurumun kurulması, gelişmesi ve Ülkemizin sayılı Üniversiteleri arasında yer alması hiç te kolay bir 

süreç değildir. 

Bütün bunların hepsini burada bulunan veya değişik sebeplerle burada bulunamayan birçok 

kişinin, yorulmak bilmeyen özverili çalışmalarına, vizyonlarına, güçlü yüreklerine borçluyuz.  

Çukurova gibi Türkiye’nin en verimli bölgesi ile özdeşleşen Üniversitemizin tarihine biraz daha 

yakından baktığımızda; Üniversitemiz tarihinin 1967 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan 

“Adana Ziraat Fakültesi” ve sonrasında 1972 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan 

“Çukurova Tıp Fakültesi”nin yeni bir üniversitenin çatısı altında, 1973 yılında bir araya getirilmesiyle 

oluştuğunu görmekteyiz.  
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Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Çukurova Tıp Fakültesi’nin 

biraraya gelerek oluşturduğu Üniversitemiz, 30 Kasım 1973’te, Türkiye’nin 11. üniversitesi olarak, 

Seyhan Baraj Gölü’nün doğu yakasında 22.000 dekar arazi üzerinde kuruldu.  

3 Aralık 1973’te Prof. Dr. Mithat Özsan rektörlük görevine başladığında kadromuzda sadece 24 

öğretim üyesi vardı.  

Bunun 8’i profesör, 16’sı doçent idi.  

1973 – 1974 Eğitim Öğretim yılında mevcut olan iki fakültemizdeki öğrenci sayımız ise 33 idi. 

Ziraat Fakültemiz ilk kurulduğu yıl içinde Adana şehir merkezinde bir daire kiralamak suretiyle 

çalışmalarına başlamıştır.  

Daha sonra Ziraat Meslek Lisesi binalarına yerleşmiş ve 1974 yılında da şu anda üzerinde 

bulunduğumuz kampus alanımızdaki yerine taşınmıştır.  

Çukurova Üniversitesi’nin kuruluşunda yer alan Ziraat Fakültemiz, güçlü akademik ve idari 

kadrosu ile ülkemizin en önde gelen ziraat fakülteleri arasındadır.  

Kurulduğu günden itibaren binlerce araştırma projesi yürüten Ziraat Fakültesi, yetiştirdiği 14 binin 

üzerinde ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve peyzaj mimarı ile ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacını 

karşılamada önemli katkılar sunan, ülkemiz tarım sektörünün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiş 

bulunan Ziraat Fakültesi, güçlü akademik ve idari kadrosu ile ülkemizin en önde gelen ziraat fakülteleri 

arasında bulunmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz 2017 yılında, Çukurova Üniversitesi daha kaliteli, daha modern, öğrenci 

merkezli eğitim verme ve dünya üniversitesi olma hedefindedir.  

Günümüzde, Üniversitelerin sadece eğitim yapan ve bilimsel çalışmalar üreten bir kurumdan, 

toplumun temel sorunlarına çözümler geliştiren bir yapıya büründüğü göz ardı edilemez.  

Üniversite olarak geleceğe yönelik öngördüğümüz daha iyiye yaklaşma yolundaki atılımlarımızda, 

elbette bunları gerçekleştirebilecek 50 yıllık deneyim ve 50 yıllık birikimin önemi büyüktür.  

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi de ilk günlerinin heyecanını koruyarak kendisine verilen 

görevleri yerine getirmeye çalışmakta ve yetiştirdiği binlerce öğrencisiyle övünmektedir.  

Fakültemizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de yaptığı çalışmalarla üniversitemizin 

saygınlığına saygınlık katmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.  
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Sözlerime son verirken, 50. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Çukurova Üniversitesi Ziraat 

Fakültemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen, başta önceki rektörlerimiz, dekanlarımız, bölüm 

başkanlarımız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, ebediyete intikal 

eden çalışma arkadaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, törenimize katılarak bizleri onurlandıran siz 

saygıdeğer konuklarımıza, üniversitemiz personeline ve öğrencilerimize en içten saygı ve sevgilerimi 

sunuyorum.   

 

                                                                                                         Prof.Dr. Mustafa KİBAR 

           Çukurova Üniversitesi Rektörü 


