Dekan’ın Mesajı

Değerli öğrencilerim,
Fakültemiz 1978 yılında kurulmuş olup 38 yıldır bölgemiz ve ülkemiz insanına,
çiftçisine ve tarımına hizmet vermeye devam etmektedir. Fakültemiz bu süre zarfında
önemli gelişmeler göstererek bugünkü durumuna gelmiştir.
Fakültemiz, bulunduğu konum itibariyle ”Bereketli Hilal” ’in bir bölümü olan GAP
bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle de dönemin devlet ve hükümet yetkilileri
tarafından büyük önem verilerek: Ankara, Atatürk, Ege, Çukurova, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültelerinden sonra altıncı Fakülte olarak kurulmuştur. Bugün
eğitim, öğretim ve araştırma imkanlarıyla kuruluşunu büyük ölçüde tamamlamış olup
Ülkemizin 30 ‘un üzerindeki Ziraat fakültesi arasında mümtaz bir yere sahiptir.
Ülkemizin en büyük kalkınma projesi olan GAP projesi ile eş zamanlı olarak
kurulan Fakültemiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde öncü görevi üstlenmiş olup, bu
görevini günümüzde de yüksek sorumluluk ve başarıyla yerine getirmektedir.
Kuruluşundan bu yana, bölgenin tarımsal sorunlarının çözümüne ve mesleki eğitime
büyük katkı sağlaması yanında birçok tarımsal konuda uzmanlar yetiştirmiştir.
Dinamik ve genç bir akademik kadroya sahip olan fakültemiz, bölge ile birlikte ülkenin
tarımsal sorunlarına çözüm getirme konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.
Bugün çağdaş eğitim bilgiye ulaşmayı, elde ettiği bilgiyi yorumlamayı ve kendi
koşullarına uyarlayarak problemlere çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan
Ziraat fakültelerinde verilen temel bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri
nosyonu fevkalade fırsatlar sumaktadır. Nitekim Ziraat mühendisleri farklı konulara
kolayca adapte olmakta ve çeşitli dallarda oldukça başarılı olmaktadırlar. Ancak
maalesef öğrencilerimiz; motivasyon eksikliği, ilk ve orta eğitimdeki yanlış algılar ve
yönlendirmeler neticesinde çoğu zaman bunun farkında olmamaktadırlar. Sizlere
düşen, sahip olduğunuz büyük bilgi birikiminiz, yüksek ahlaki değerlerinizle
öğrencilerimize yol göstermek, onların aktif katılımını sağlayarak merak ve
gayretlerini artırmak, özgüvenlerini sağlayarak sahip oldukları bilgi ve yetenekleri
ortaya çıkarmaktır.

Sevgili öğrencilerim,
Fakültemizi tercih etmekle geleceğin mesleği olan Ziraat Mühendisliği
mesleğine; vizyonu sadece bölgemiz, ülkemiz değil bereketli hilali olan, bir fakültede,
farklı dil, din ve kültürlerin barış ve kardeşçe yaşadığı huzur kenti, Peygamberlerin
Atası, Allah’ın dostu, şefkat, merhamet ve cömertlik timsali ulul azm peygamber
ĠBRAHĠM (AS) memleketi, kadim şehir Urfa da adım atmış bulunmaktasınız. Bu
şehirde yaşarken herhangi bir kaygınız tasanız olmasın. Bu şehir mazlumun, garibin,
misafirin sığınağıdır. Bu şehirde hiç kimse; kimsesiz, aç ve açıkta kalmaz. Urfalı’nın
kapısı da, sofrası da gönlü de herkese açıktır.
Size düşen kendinizi geliştirmek, ülkemize, milletimize ve ümidini sizlere
bağlayan gönül coğrafyamıza hizmet etmek için bugünden başlayarak çalışmaktır.
Sıkıcı ve yorucu 12 yıllık ilk ve orta öğretimden sonra serbest ve rahat üniversite
ortamına girdiniz. Ancak sakın rehavete kapılmayın. Basit, ve sıradan eğlenceler
peşinde zamanınızı tüketmeyin. Kendinize yüksek kaliteli zevkler, meşguliyetler
bulun; eğlenirken, dinlenirken kendinizi yetiştirin. Urfa; müzik, edebiyat, resim gibi
güzel sanat ustalarının; söz ve gönül adamlarının diyarıdır. Bu özellikleri bakımından
ancak Ġstanbul, Konya, Bursa gibi nadir şehirlerimizle kıyaslanabilir.
Bununla birlikte mesleğinizde başarılı olmak için merak eden, soran, araştıran
ve sorgulayan talebeler olun. Sormaktan sorgulamaktan çekinmeyin. Sormaktan
sorgulamaktan çekinenlerden uzak durun. Zira onların ne size ne başkalarına: hatta;
ne de kendilerine bir faydası yoktur. Unutmayın ki merak ilmin hocasıdır. Merak
ettiğiniz şeyleri sonuna kadar araştırın. Konunun esaslarını anlayana kadar
çabalayın.
Başarının diğer bir şartı ise azim ve sebattır. Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin.
Pes etmeyin Hedeflerinizden vazgeçmezseniz eninde sonunda kenarında köşesinde
gayenize ulaşırsınız.
Tüm bunları yaparken asla yüksek ahlaki değerlerden taviz vermeyin.
Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, hocalarınıza, büyüklerinize, kız arkadaşlarınıza karşı
kibar,

saygılı

olun.

Hoşgörülü

olun,

sempatik

olun.

Selam

vermekten,

gülümsemekten, teşekkür etmekten; hata yaptığınızda özür dilemekten kaçınmayın.
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