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Değerli Konuklar, 
 
Uluslararası Biyolojik Mücadele Derneği’nin Narenciye Çalışma Grubu toplantısına 
katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
Çukurova Üniversitesi olarak bu toplantıyı düzenlemenin bizim için bir onur olduğunu 
belirtmek isterim. Çukurova Üniversitesi 1973 yılında kurulmuştur. Türkiye’deki ve 
dünyadaki  bazı üniversitelerle karşılaştırıldığında genç gözüken üniversitemiz, gün 
geçtikçe hızlanan bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Çukurova Üniversitesi 15 
Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Enstitü ve 
25 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye’deki diğer üniversiteler arasında önde 
gelen bir konuma sahiptir. Üniversitemiz 2.103 Akademik Personeli ile 44.000’in 
üzerinde öğrenciye lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.  
 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi alanında Türkiye’nin en önde gelen 
fakültelerinden biri olarak Çukurova bölgesine hizmet vermektedir. Çukurova bölgesi 
Türkiye’nin en verimli ve üretken topraklarına sahiptir. Bölge aynı zamanda 
Türkiye’de narenciyenin üretildiği ana merkezdir. Adana, Mersin ve Hatay’ı içine alan 
Çukurova Bölgesinde yaklaşık olarak 80.000 hektarlık bir alanda narenciye üretimi 
yapılmaktadır. Türkiye’deki Limonun  %90, Greyfurtun %99’u, Portakal’ın %64’ü ve 
Mandalinanın %61’i bu bölgede üretilmektedir. Söz konusu üretim düzeyiyle Türkiye, 
İspanya’dan sonra Akdeniz bölgesinin en büyük narenciye ihracatını yapmaktadır.  
 
Tahmin edilebileceği gibi,  narenciye üretimi bölgemiz için önemli bir ekonomik 
değere sahiptir. Zararlıların ve hastalıkların narenciye üretimi üzerindeki olumsuz 
etkisi önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Söz konusu kayıplara bir çare olarak 
Biyolojik Mücadele yöntemlerinin kullanımı önem kazanmaktadır. Üreticilerin de 
talepleri doğrultusunda Biyolojik Mücadele yönteminin kullanımı gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu sempozyum Çukurova Üniversitesi ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının yoğun  işbirliği çerçevesinde düzenlenmektedir.  
 
Değerli katılımcılar, üniversitemizin temel amacı, tüm bilim alanlarında bölgemize 
yeni fikir ve tekniklerin kazandırılmasıdır. Bu kongre gibi organizasyonlar, 
fakültelerin, üniversiteler ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde 
bulunan araştırma merkezlerinin gelişmesine büyük katlılar sağlamaktadır. Bu tür 
toplantılar aynı zamanda çok değerli katılımcıların fikir alış verişinde bulunmasını 
sağlayarak gelişimin ve önemli başlıklar altında yer alan tartışmaların ışığında yeni 
fikirlerin doğmasına olanak tanımaktadır. 
 
Saygıdeğer misafirlerimiz, herkese hoş geldiniz derken, toplantının faydalı ve başarılı 
bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum. 
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