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Onursal Doktora
"Doctor Medicinae Veterinariae Honoris Causa"

Töreni

Prof. Dr. Dr. h.e. Valentin Hom

16 Mayıs 1979 günü Fakültemiz salonlarında Fakültemİzdeki
hizmetleri ve üstün başarıları nedeniyle üniversitemİz Senatosunca



kendisine Onursal Doktorluk payesi verilen Prof. Dr. Dr.h.c. Valentin
Hom için Akadamik. bir tören düzenlendi.

Törenin açılışından sonra Ankara üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Tahsin Özgüç, Prof. Hom'un akademik yaşamı, bilimsel başarı-
ları, ulusal ve uluslararası değeri, Türk - Alman dostluğu ve ilişkileri
yönündeki engin çabalarını dile getirmiş, üniversitemizin verdiği bu
onursal payenin anlam ve önemini açıklamıştır.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir, Prof. Hom'
un özgeçmişini aktardıktan sonra, ülkemize gelişi, Veterinerlik ve
Tarım alanında öğretim, eğitim ve araştırma yönündeki etkin katkı-
larını anlatılmış ve Fakülte Kurulumuzun oybirliği ile önerisi üzeri-
ne üniversitc Senatomuz kararı uyarınca verilen bu onursal doktor-
luk payesinin Fakültemiz ve Ülkemiz açısından önemini belirtmi~tir.

Prof. Dr. Dr.h.c. Valentin Horr:un yaşının bu tür heyacan-
larını dindiremeyecek kadar ilerlediği gerekçesiyle Almanca olarak
yaptığı konuşmasında Fakültemiz, üniversitemiz toplumuna ve
ülkemizde yıllar yılı kendisinden yakın ilgilerini esirgemeyen Türk
dostlarına bu tören ve verilen paye nedeniyle teşekkür etmiş, ülkemize
gelişi, çalışmaları, Türk araştırıcılar konusundaki inanç ve izlenim-
lerini anlatmış ve bu gibi olayların "Türk - Alman İşbirliği ve Dost-
luğu"nun bir süzgeci olarak değerlendirilebileceğini söylemiştir.
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Bu konuşma Prof. Dr. Zihni Erençin'in son derece düzgün an-
lamlı ve de güzel Türkçesi ile çevrilmiş bu yönüyle gerek Prof. Hom'
un konu~ması gerekse Tören daha anlamlı, daha unutmlmaz bir ni-
telik kazanmıştır.

Pek büyük bir şanssızlık sonu Törende çekilen tüm resimler
yanmıştır. Banta alınan konuşmalar bu tören amacı ile hazırlanacak
bir yapıtta değerlendirilecek Fakültemizce yayımlanacak ve ilgililere
dağı tılacaktır.

Prof. Hom'un özgeçmişi aşağıda özel olarak verilmiştir.

Profesör Hom 2 nisan 1901'de Limburg (Almanya)'da doğmuş,
Göttingen ve Giessen Üniversitelerinde önce tarım öğrenimi görmüş,
sonra Giessen Veteriner Fakültesini bitirmiş. 1925'de hayvan bes-
leme dalında "Dr. Phil" titrini almış, 1933'de Hayvan Besleme ve
Fizyoloji Doçenti olmuş ve 1936 yılında Profesörlüğe yükselmiştir.



İkinci Dünya Savaşı bitiminde Veteriner Fakültesinde Ordinar-
yüs Profesörlüğe yükseltilen Dr. Horn 1952 yılında Giessen Üniver-
sitesi Prorektörlüğüne, 1953'de ise Rektörlüğe seçilmiş ve bu görevi
2 dönem yürütmüştür.

Prof. Horn, ülkemizde 1936-1940 yılları arasında, Ziraat Fa-
kültesinde "Ziraı Kimya", Veteriner Fakültesinde "Fizyoloji" Ens-
titülerini yönetmiş, bu Fakültelerde fizyoloji ve hayvan besleme ders-
lerini uygulamalı biçimde okutup hazırladığı ders kitaplarını Türkçe
olarak yayımlatmıştır.

Prof. Horn ı.10.1969'da Emeritüs olarak 1972'ye dek Biyokim-
ya Enstitüsü Başkanlığını yürütmüştür.

Bu yönetsel görevlerinin yanısıra hayvan besleme ve fizyoloji
bilim dalındaki sürekli ve sistemli araştırmaları ile uluslararası üne
erişmiş, dünya literatürüne bu alanda i i i yapıt sunmuştur.
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Prof. Horn 1940'da ayrılışından sonra "Türk-Alman işbirliği"
çerçevesinde birçok kez Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'ye ve Türklere
olan derin bağlılığı sonu Giessen'de Alman-Türk Derneği şubesinin
açılışını gerçekleştirerek bu derneğin başkanlığına seçilmiştir.

Birçok akademik kurul tarafından doktor payesi ile onurlandı-
rılan Prof. Horn Alman Cumhurbaşkanı tarafından verilen "ı, Sınıf
üstün Hizmet Kızılhaç Nişanı"nı taşımaktadır. Ayrıca Batı Berlin
üniversitesi Veteriner Fakültesince "bilimsel yeteneği ve hayvan
besleme konusundaki çalışmaları ile Alman veterinerliği Türkiye'de
tanıtmış olduğu için" kendisine verilen Onursal Doktorluk (Dr. h.c.)'
asahiptir.

Prof. Dr. Valentin Horn'a bugün, A,ü. Veteriner Fakültesi
Fakülte Kurulunun oy birliği ile önerisi ve üniversitesi Senatosunun
6.12.1977 gün ve 3195 sayılı kararı uyarınca Onursal Doktorluk
(Doctor Medicinae Veterineriae Honoris Causa) payesi verilecektir.
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