
VETERİNER FAKÜLT~sİDEKANı
SAYIN PROF. DR. SELAHATTiN GÜRTÜRK'ÜN

TÜRKİYE BİRİNcİ HAVVANCILIK KONGRESİNt
AÇIŞ KONUŞMASı

Cumhuriyet Sanatosunun Sayın Başkanı
Sayın Bakanlar
Sayın Rektör
Sayın Senatör ve Milletvekilleri,

TürkiyeBirinci Hayvancılık Kongresinin Sayın
Delegeleri ve Değerli Davetlilçr .

Başta Ulu Önder Atatürk ve 4. ncü Cumhurbaşkanı Cemal Gür-
sel olmak üzere bütün şehitlerimiz için sizleri bir dakika saygı duru-
şuna davet ediyorum.

Yurdumuzda ilk defa tertiplenmiş olan Tarihi "Türkiye Birinci
Hayvancılık Kongresi"ni şahıslarınızda selamlamakla baktiyarım.

Hayvancılık sektörü, dünyanın çeşitli ülkelerinde gittikçe .dev-
leşen "Açlık Kabusunu" Türkiye'de yok edecek derecede büyük
bir güce sahiptir.

Hayvancılık sektörü Türkiye'de koşulların imkanları içinde gö-
revini daima başarmıştır. Netekim yurdumuzda, çeyrek yüzyıldanberi
süregelen nüfus artımı süresince hayvansal besin maddelerini, dış
ülkelerden sağlamaya giden herhangi bir ithal politikasma, şimdiye
kadar ihtiyaç duyulmamıştır.

Gene bu sektör, ham maddelerini verdiği endüstriıCrin, hiç bir
zaman kaynaksız ve atıl kalmalarına yol açmamıştır.

Hayvancılık, yurt beslenmesinde ve kalkınnıasındaki önemi,
yanında, çok büyük ve gerçektenprodüktif bir iş gücü kaynağıdır.

Son yıllarda, Türk aydım bu sektörün, milli refah ve yurt ekono-
misindeki önemini kavramış ve üzerine dikkatle eğilmeye başlamıştır.

Bı: ümit verici koşullar içinde hayvancılık problemleri daha seç-
kin ve etkin bir duruma girmiştir.
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Gerçekten, hayvancılık sektörü potansiyeline uygun pazarlama
~artlarından, bu çeşit kalkındırıcı tesis ve imkanlardan yoksundur.
Mütevazi ve tahammüllü hayvancı sesini daha az duyurabilmektedir.

İftiharla sö¥leyebilirim ki, son yıllar. içerisinde bu sektörde,
dikkatsiz gözlerden kolayca kaçan, sessiz fakat muhte~em bir evrim
olmaktadır.

Bu itici ortamda, sektörlin hizmet, fayda ve payının özlenen
seviyeye yükseltilmesi için çeşitli görüşler belirmiştir.

Birçok fikirler ileri sürülmüş, yeni imkanlar belirtilmiş, fikir
çarpı~maları olmuş ve temel değişiklikler istenmiştir.

Hayvancılık sektörünün gelişmesini engelleyen ekonomik, eğitsel,
teknik ve organizasyon konularında, değişiklik yapılması gerçeği ar-
tık kesin olarak ortaya çıkmıştır.

Hayvancılığın memleket çapındaki önemi karşısında son yıllarda
gelişen bu oluşumların mill1 eko.noiı1i lehine açıklığa kavuşturulması,
kaçınılmaz bir zaniret olmuştur.

İleri sürülen fikir ve görüşleri seçip toplamada, uygulama gücüne
ulaştırmada; sorumlu yetkilileri aydınlatmada hayırlı ve çok faydalı
bir araç görevini yapacak olan bu Kongre, gücünü varlığınız ve
fikirleriniZden alacaktır.

Bu inançla, Türk Veteriner Hekimler Birliği Mcr.kez Konseyi,
Türk Veteriner Hekimler Derneği, Türk Veteriner Hekimleri Sendi-
kası,Ankara ve diğer Veteriner Odaları, Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi ileortaklaşa olarak, bu göğüs kabartıcı toplantıyı tertiplc-
miş bulunuyor.

Tarihi Türkiye Birinci Hayvancılık Kongresini, Vatan ve Mil-
lete hayırlı olması dileğiyle Türk kamu oyuna, yüksek huzurlarınızda
açıyorum.
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