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Değerli Konuklar,  

Çukurova Zootekni Günleri kapsamında düzenlenen 2003 yılı 

toplantısına hoşgeldiniz. 

Çukurova Üniversitesinin temel taşlarından biri olma özelliğine sahip 

Ziraat Fakültesi, bugüne kadar önemli aşamalar kaydetmiş, tarım 

alanında önemli kurumlar arasında yer almayı başarmıştır.  

Tarım içinde hayvancılık ise günde 24 saat, 365 gün sürekli çalışan bir 

fabrika gibi işlem görmektedir. Üstelik burada vardiya gibi dönüşüm 

şansıda bulunmamaktadır. Hergün aynı işler düzenli bir şekilde aynı 

kişiler tarafından yapılmak zorunda olduğu için tarımın en yüksek 

emek yoğun uygulamasıdır. Tabiki, emek yoğun uygulama olması bilgi 

yoğunluğunu azaltmamakta, aksine daha da önemli hale getirmektedir.  

İşte bu bilgi yoğunluğu içinde önemli görevler üstlenen birimlerden biri 

de Ziraat fakültemizin zootekni bölümüdür. Zootekni bölümümüz, 1970 

yılında açılan Ziraat fakültemizin ilk bölümlerinden biri olma özelliğine 

de sahiptir. 1971 yılından itibaren 33 senedir eğitim-öğretim yapan 

zootekni bölümümüz, yürüttüğü ulusal ve uluslararası araştırma 

projeleri ve akademisyen kadrosu ile de ülkemiz hayvancılığının önemli 

bilgi merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

Üniversitemizin her alandaki gelişmesinde kuşkusuz emekli olan ve 

çalışmakta olan tüm öğretim üyelerimizin payı büyüktür. Bu toplantı 

vesilesiyle aramızda bulunan emekli öğretim üyelerimize olan minnet 

duygularımızı bir kez daha ifade etmenin gerekliliğine inanıyorum. 



Her alanda olduğu gibi hayvancılık konusunda da pek çok sorunlar 

yaşayan ülkemizde, sorunların çözümüne katkı sağlayacak, ilgili 

sektörün her kesimini bir araya getirecek çalışmaların önemi 

yadsınamaz.  

Çukurova Zootekni Günleri adı altında geleneksel hale getirilmek için 

başlatılan ülkemiz hayvancılığının irdelenmesine yönelik bu toplantının, 

aynı zamanda öğrenciler için bir eğitim toplantısı niteliğinde olduğunu 

da görmekteyiz. Yıllar önce üniversitemizden mezun olarak bugün 

hayvancılık sektöründe önemli görevlere gelmiş zooteknist ziraat 

mühendislerinin, bu toplantı kapsamında teknik bilgi ve birikimlerini 

genç mühendis adaylara aktarması, bizim için ayrıca bir kıvanç 

vesilesidir.  

Üniversitemizin, ziraat fakültemizin ve zootekni bölümümüzün 

kuruluşuna emeği geçen hocalarımızın, halen çalışmakta olan öğretim 

üyelerimizin, mezunlarımızın ve öğrencilerimizin böyle bir toplantı 

kapsamında bir araya gelmesi, ülkemizdeki zootekni eğitiminin 

köklerinin derinliği hakkında da iyi bir fikir vermektedir.  

Örgütlenmenin büyük bir eksiklik olduğu hayvancılık sektöründe, 

Zootekni Bölümümüzün ve bu bölümümüzün dayanışma derneği; 

ZOTEK-DER’in işbirliği ile ülke hayvancılığımızı tartışmaya açması, 

önemli bir gelişmedir.  

Çukurova Zootekni Günlerinin geleneksel hale geleceğine duyduğum 

inançla, toplantının başarılı geçmesini diler, toplantının 

düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bizleri onurlandıran emekli 

öğretim üyelerimizle siz değerli konuklarımıza şahsım ve üniversitem 

adına teşekkür ederim. 

     Prof.Dr. Yalçın KEKEÇ 

     Rektör 


