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Sayın DinleyiciIerinı:
1967 - 1968 ders yılını yüksek huzurlarınızia açarken önemli bulduğumuz bir kısım dilek ve temenniler ile Fakültemin görüşlerini
açıklamak isterim.
Fakültemiz kalkınan Türkiye'nin gerçeklerini gözönünde tutarak,
memleket ekonomisinde değeri büyük olan hayvancılığın geliştirilmesi için lüzumlu ve gerekli şekilde hizmet edebilecek kalitede eleman
yetiştirmek amacı ile son yıllar içinde eğitim ve öğretim yörüngesinde
yapmış olduğu büyük bir reformu geliştirme çabası içindedir.
Türkiyenin sahip olduğu özellikler içinde hayvancılığın batı
memleketlerdeki seviyesine ulaştırılması ancak Veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi ile realize edilebilir. İşletmeci ve ekonomistlerin fikir
birliğinde oldukları bir ortamda Fakültemiz de hayvancılık işletmeciliği ve ekonomisini diğer Veteriner hizmetleri gibi müstakil bir ünite
olarak kabul etmiş, eğitim ve öğretim programında bu üniteye memleket ekonomisinin kalkındırılmasında
etkili olabilecek şekilde geniş
yer vermiştir.
Aynı zamanda ötedenberi özlem duyulan uygun bir plan içinde
hayvancılığımızın
geliştirilmesini sağlıyabilmek amacı ile veteriner
hizmetlerinin planlanması da ayrı bir ünite içinde değerlendirilmiştir.
Bunlardan başka bu güne kadar Fakültemizde sadece hastalıkları
okutulan
balığın memleket ekonomisindeki
önemi düşünülerek,
Türkiye balıkçılığının geliştirilmesinde
etkili olabilecek anlamda
değer taşıyan müstakil bir ünite kurulmuş olup, yabancı uzmanlarla
takviye edilecek bu kürsüde öğrencilerimiz ınemleket balıkçılığının
çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgilerle teçhiz edilmiş olacaklardır.
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Bütün bunlar göstermektedir ki; Fakültemiz memleket hayvancılığını batı memleketleri hayvancılık seviyesine ulaştıracak olan
veteriner hekimi her yönü ile bu memleket özelliklerini kapsamına
alan bir bilim gücüne sahip olarak yetiştirmek için büyük bir gayret
içerisindedir.
Memleket hayvancılığının
kalkındırılması için sarfedilen bütün
bu çabaların gayeye ulaşmasında gerek öğrencilerimize ve gerekse
hükümet ve parlamentonun sayın üyelerine büyük ödevlerin düştüğü
de inkar kabul etmez bir hakikattır.
Bugünkü anlamda Veteriner Hekimin görevi bazı yakın meslek
bilğinlerinin beyan ettikleri gibi sadece sağlam hayvanları salgın
hastalıklardan korumak ve hasta hayvanları tedavi etmek değ"ildir.
Bilhassa Türkiyenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar
altında Veteriner Hekimin görevi kaliteli hayvan ve hayvansal üretimi
arttırmak, diğer bir deyimle tüm olarak hayvanc~!~ğ"ı geliştirmekle
memleket ekonomisinin kalkınmasına hizmet etmektir.
Sevgili öğrencilerim; unutmayınızki;
bu mesleğin parolasl(Memleket ekonomİsinin kalkındırılması) ve işareti de (Köy hayvanının
geliştirilmesi) dir.
O halde memleket ekonomisinin kalkındırılmasında
birinci göreviniz uygun bir planlı hayvancılık düzeyinde hayvan ve hayvansal
üretimi en iyi bir şekilde değerlendirebilmek için yeterli bir bilim gücÜne sahip olmaktır. İkinci göreviniz de bu bilim gücünüzü bizde hayvancılığın en yoğun bulunduğu köye götürmek ve köylümüzün bankası olan hayvanı, yerinde köy içinde yetiştirmek ve geliştirmektir.
Hiç şüphem yoktur ki; yarının genç Veterinerleri, sevgili öğrencilerim, köyde köylü ilc diz dize, omuz omuza görevlerini büyük
bir azim içinde yapmaktan ancak zevk duyacaklar, şeref kazanacaklardır.
Sözlerime burada son verirken, memleket hayvancılığına büyük
önem veren ve hayvancılığın geliştirilmesini veterinerlerin kalkındınlmasında gören bir hükümetin, başta değerli Başbakanımız olmak üzere sayın üyelerinden, köyde hayvancılığı özlenen yüzeye
çıkarmak ve köylüye daha yakın bir müessese içinde hizmet edebilmek
için, Türkiyenin ihtiyaciarına cevap verebilecek nitelikte bir Veteriner Teşkilatına imkfm sağlanmasını diler, hepinizi hörmetle selamlarım.

