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Çukurova Üniversitesi Fidan Dikme Töreni
Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler,
Basınımızın Değerli Mensupları,
“Üniversitelerimizi Ağaçlandırıyoruz” Projesi kapsamında Üniversitemizde düzenlenen fidan
dikme şenliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Sözlerime başlarken Orman ve Su İşleri Bakanlığının YÖK ile yürüttüğü “Üniversitelerimizi
Ağaçlandırıyoruz” projesinin önemli bir etabının üniversitemizde gerçekleşmesinden
duyduğumuz memnuniyet, gurur ve heyecanı belirtmek isterim.
Bilindiği gibi Üniversitemiz Seyhan Baraj Gölünün doğu yakasında yaklaşık 20 bin dekar arazi
üzerine kurulmuş olup büyük bir kesimi çok çeşitli türde ağaçların oluşturduğu geniş ormanlık
alanlara sahiptir. Bunun yanında özellikle kampüsümüzün güney kesimlerinde Ziraat
Fakültemizin Çiftlik Müdürlüğüne ait olan ve tarımsal faaliyette kullandığımız bahçe ve
tarlalarımız da bulunmaktadır. Ancak buna rağmen kampüsümüzde değişik alanlarda
ağaçlandırılması gereken yaklaşık 1500 dekar kıraç arazilerimiz de bulunmaktadır. Bu
arazilerimizin ağaçlandırılması için geçen yıl bir proje başlatarak yöre iklimimize ve
toprağımıza uygun çeşitli türde 120 bin fidan yetiştirdik. Bu fidanların seçiminde bir kısmının
meyveli olmalarını özellikle tercih ederek kampüsümüzdeki doğal yaban hayatın; kuş, hayvan
ve biyo çeşitliliğin artmasını amaçladık. Aslında, bu fidanları bu kış öğrenci ve personelimizin
de desteğiyle dikmeyi planlamıştık.
Ancak, geçen ay Orman Genel Müdürlüğü’yle “Üniversitelerimizi Ağaçlandırıyoruz” projesi
çerçevesinde imzaladığımız bu protokol bizim için de gerçekten büyük bir fırsat oldu ve
işimizi çok kolaylaştırdı. Bunun için başta Sayın Başbakanımız olmak üzere emeği geçen
herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
Şimdilik yaklaşık 110 dekar araziye 5 bin fidan dikeceğiz. Fakat önümüzdeki bir yıl içindeki
hedefimiz 100 bin fidan daha dikerek kampüsümüzde tarımsal faaliyette kullanılanların
dışındaki tüm arazilerimizi ağaçlandırmaktır. Böylece ülkemizin zaten en yeşili bol, en geniş
biyo kütleye sahip olan ve doğal bir park alanı görünümündeki Üniversitemizi tamamen
ağaçlandırmış olacağız. Şüphesiz, yeni orman alanları yaratmak kadar bunları korumak da çok
önemlidir. Bu amaçla, Üniversitemize ait tüm orman alanlarının bakımı ve seyreltme işlemleri
için yapmış olduğumuz amenajman planı gelecek ay uygulamaya girecek ve ormanlarımız
daha sağlıklı hale gelecektir. Ayrıca belirtmek isterim ki, Adana’nın kentsel gelişim hızı göz
önüne alındığında kampüs alanımızın bu yeşil bitki dokusu gelecekte şehrimizin de akciğerleri
olacaktır.

Bu ağaçlandırma projesinin Üniversitelerimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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