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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Çukurova Zootekni Derneği 

işbirliği ile hazırlanan geleneksel “Çukurova Zootekni Günleri” 2004 yılı toplantısı, 21 Mayıs 

2004 Cuma günü 09.00-17.30 saatleri arasında hayvansal üretimle ilgili kamu kuruluşları, özel 

sektör ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile Ç.Ü. Ziraat Fakültesi İ. Akif Kansu Toplantı 

Salonun’da gerçekleştirilecektir. 

Çukurova Zootekni Derneği, 1999 yılında “Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Geliştirme ve Çalışanları İle Mezunları Yardımlaşma – Dayanışma Derneği” adı altında 

kurulmuş, kantin işletmeciliği yaparak zootekni bölümü eğitim ve araştırma faaliyetlerine destek 

yanında mezunları ve çalışanları arasında dayanışmayı geliştirmeyi de hedeflemiştir. Kantin 

işletmeciliğinden sağladığı gelir ile 2002 yılı sonunda kadar zootekni bölümünde eğitim ve 

araştırma faaliyetlerine destek ve öğrenci bursları ile pek çok başarıya imza atmıştır.  

2003 yılında bölüm kantinlerinin üniversite rektörlüğüne devri ile ticari faaliyetine son 

vermiş, adını, amacına yönelik olarak “Çukurova Zootekni Derneği”  olarak değiştirmiş ve 

anatüzüğünde pek çok yenilik yaparak bilimsel dernek hüviyetine girmiştir. Ana ilke olarak 

Zooteknist-Veteriner ayırımı gözetmeden, zootekninin kelime anlamına uygun olarak 

hayvancılıkta yeni tekniklerin uygulanmasına dönük her türlü eğitim, araştırma ve yayım 

faaliyetleri ile yine bu alanda çalışan her kademedeki insanların güçbirliği için ortak platform 

olarak kendini yenilemiş, tamamen hayvancılığa hizmet eden sivil toplum kuruluşu haline 

gelmiştir.  Dernek merkezi üniversiteden Adana şehir merkezine taşınmış, hayvancılıkla uğraşan 

büyük kesimlerden aldığı maddi ve manevi destekle bu günlere gelmiştir.   

Dernek, adının önünde Çukurova ibaresi olsa da faaliyet alanı olarak  ulusal ve 

uluslararası düzeyi benimsemiş, başta Çukurova Bölgesi olmak üzere eğitim, araştırma ve 

yayım faaliyetlerini düzenlediği özel ve genel içerikli programlar ve özel donanımlı internet-web 

sitesi (www.zootekni.org.tr) sayesinde, kısa sürede ulusal ve ulaslararası düzeye taşımıştır.  

Çukurova Zootekni Derneği, en önemli amaçlarından olan eğitim-yayım çalışmaları ve 

hayvansal üretim alanında kamu-özel sektör işbirliği için Çukurova Zootekni Günleri-2004’ün 

organizasyonuna büyük önem vermiştir. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ‘nün desteğiyle 

bu program çerçevesinde geniş kesimlere ulaşarak, hayvansal üretime yönelik eğtime katkı 

sağlamak ve hayvansal üretimle ilgilenen tüm kesimleri bir araya toplayarak, dayanışmaya ve 

bilginin paylaşıldıkça çoğalacağına olan inançını pekiştirmek istemiştir. 



Çukurova Zootekni Günleri’2004, her şeyden önce hayvansal üretimle ilgili toplumun 

herkesimini ilgilendiren güncel konuların işlendiği bilgilendirme programı özelliği taşımaktadır. Bu 

bağlamda, ülkemizde kamuoyunun dikkatinden kaçsa da, yaşadığımız dünya da tavukçuluk 

sektörünün ölümcül hastalığı olan, uzakdoğudan sonra bugünlerde İran ve Kanada’yı vuran  ve 

ülkemiz tavukçuluğu, çevre ve halk sağlığı için ciddi tehditler oluşturan Avian Influenza-Kuş Gribi 

mercek altına alınacaktır. Yine program kapsamında, tüketiciler açısından daha kaliteli, güvenilir 

ve sağlıklı hayvansal gıda üretiminde organik hayvancılık ve uygulamaları konusunda bilgi 

verilecektir. Ayrıca, daha fazla ve sorunsuz hayvansal üretime yönelik yüksek teknolojiye dayalı 

biyoteknolojik uygulamaların hayvancılıkta kullanımı konusu da, olumlu ve olumsuz tarafları ile 

incelenecektir.   

Çukurova Zootekni Günleri’2004, uygulamalı eğitime yönelik bir program özelliği de 

taşımaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin National Renderers Association (Ulusal 

Renderingciler Derneği) işbiriliği içinde, Çukurova Öğrenci Seminerlerinin ikincisinin yapıldığı 

özel amaçlı seminer programı da bugün gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, karma yem sektörü 

için çok önemli hammadde özelliği taşıyan hayvansal protein kaynaklarından rendering 

ürünlerinin çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanımını ve önemini konu alan, hazırlığı ve 

sunumu tamamen yüksek lisans öğrencileri tarafından yapılan, Rendering ürünleri, et-kemik unu 

ve tavuk-unu konularında üç seminer sunulacaktır. 

Çukurova Zootekni Günleri’2004, zooteknist ve veteriner hekimlerin iş yaşamına 

hazırlanması amacıyla  “Hayvancılık Sektörü ve Girişimcilik” konusunun irdeleneceği açık bir 

paneli de bünyesinde taşımaktadır. Bu panele, TBMM’ni temsilen AK Parti Adana Milletvekili, 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkan Vekili Prof.Dr. Vahit KİRİŞCİ ile özel 

sektörü temsilen hayvansal üretime büyük yatırımlar  yapmış, ülkemizde hayvancılıkla ilgilenen 

herkesin yakından tanıdığı Necati KURMEL, Mete BÜLGÜN ve Mehmet EREL gibi seçkin 

girişimciler, bilgi, görüş ve deneyimlerini gençlerle paylaşma fırsatı bulacaklardır.  

Bu program, Adana Besi ve Yem San. Tic. A.Ş.,  Ekol Gıda Tarım Hayvancılık Paz. San. 

Tic. A.Ş., National Renderers Assoc.-AgroTürk, Şahin Tavukçuluk Gıda San. Ltd. Şti. ve Tavaş 

Yem. San. Tic. A.Ş. tarafından desteklenmektedir. 

Program, Borsa Restorant’ta saat 20.00’da başlayacak, eğlence programı şeklinde 

düzenlenen özel ZOOTEKNİ GECESİ ile tamamlanacaktır.  
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