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FAKÜLTEMİz DEKANI

Prof. Dr. Nihat Bayşu

Fakültemizde 4 Kasım Ig80 günü yapılan seçimle Prof. Dr.
Nihat Bayşu Dekanlığa getirilmiştir.

ıg37'de Çorum'da doğan Prof. Dr. Bayşu, ilk ve orta öğrenimini
aynı ilde tamamlayıp A.Ü. Veteriner Fakültesine girdi ve Ig61'de
mezun oldu. Aynı yıl Çorum Merkez Veteriner Hekimliğine, Mart
Ig62-Nisan Ig64 Askerlik görevini Ankara'da tamamladıktan sonra
Vakfıkebir İlçesi Veteriner Hekimliğine atandı. Ig64.yılında Biyokimya
KürsÜ5ün'de asistanlıkgörevine başladı. Ig67'de doktorasını verdi, Ig72'
de Üniversite doçenti oldu, Mart Ig78'de de profesörlüğe yükseltildi.

Yurt dışında ve içinde yapılmış çok sayıda bilimsel çalışmaları,
2 bilimsel yapıtı ile 32 bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

İngilizce ve Almanca bilen Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nihat
Bayşu evli ve 2 çocuk babasıdır.
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YE:\'İ DEKAN YARDIMCILARIMIZ, SE~ATÖRLERİMtZ VE
YÖNETİM KURULU ÜVELERİMtZ:

Fakültemizde 6 Kasım 1980 günü yapılan seçimlerle Prof. Dr.
Turan Oğuz ve Prof. Dr. Cemalettin Köküuslu Dekari Yardımcı lık-
lanna, Prof. Dr. Fahri Bölükbaşı ile Prof. Dr. H. Saim Kendir Senato
üyeliklerine getirilmişlerdir.

Aynı gün Prof. Dr. Nevzat Güralp, Prof. Dr. Nazım Özkaza~ç,
Prof. Dr. Metin Taşbaş, Doç. Dr. Vusuf Şan lı ve Doç. Dr. Ersin ıs-
tanbulluoğlu Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri olarak
seçil~işlerdir .

UZMANLIK OKULU MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Mahmut Sağlam

Fakültemiz Kurulunca 14 Kasım 1980 günü yapılan seçimle
Prof. Dr. Mahmut Sağlam Okul Müdürlüğüne getirilmiştir.

i 923'de Trabzon'da doğan Prof. Dr. Sağlam, ilk ve orta öğre-
nimini aynı ilde tamamlayıp A.Ü. Veteriner Fakültesine girdi ve 1953'-
de mezun oldu. 1953-1955 arası Trabzon Merkez Veterinerliğinde
bulundu. Temmuz 1955'de Namzet Asistan olarak Histoloji ve Emb-
riyoloji Kürsüsüne girdi, Haziran i 9s6'da Doktorasını verdi, Aralık
i 956'da Üniversite doçenti oldu, Ocak i 970'de de profesörlüğe
yükseltildi.
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Yurt dışında ve içinde yayımlanmış çok sayıda bilimsel çalış-
maları, 4 bilimsel yapıtı ile 7 makalesi yayımlanmıştır.

Almanca ve İngilizce bilen Uzmanlık Okulu Müdürü Prof. Dr.
Mahmut Sağlam evli ve iki çocuk babasıdır.

UZMANLıK YÜKSEK OKULU

Fakültemize bağlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri
Uzmanlık Yüksek Okulu için Fakültemiz Kurulunca 14 Kasım 1980
günü yapılan seçimle Okul Müd(irlüğüne Prof. Dr. Mahmut Sağlam,
Okul Yönetim Kurulu'nun yeni üyeliklerinede Prof. Dr. İrfan
Tezcan, Doç. Dr. Leyla Kalaycıoğlu, Doç. Dr. H. Yılmaz İrnren
getirilmişlerdir.

BÜYÜK KAYBIMIZ

Prof. Dr. Sabri Dilm.en

A.ü. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme
Kürsüsünün kurucusu ve uzun yıllar başkanlığını yapmış olan ho-
cam Prof. Dr. Sabri Dilmen'i ı7 Ekim 1980 Cuma günü kaybetmiş
bulunuyoruz.

Prof. Dr. Sabri Dilmen 1914 yılında Divriği'de doğmuş, 1929
yılında Tokat Askeri Orta Okulunu, 1932 yılında da İstanbul Kuleli
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Askeri Lisesini bitirmiştir. i 936 yılında Veteriner Fakültesinden mezun
olduktan sonra Askeri Veteriner Tatbikat Okulunda Stajyer Teğ-
men olarak göreve başlamış ve 1937 yılında Veteriner Üsteğmen
olarak Tatb:kat Okulunu bitirmiş, i 946 yılına kadar çeşitli Askeri
birliklerde görev yapmıştır. i946 yılında Askeri Veteriner Akademi-
sine Asistan olarak girmiş ve i 952 yılına kadar Başasistan olarak ça-
lışmıştır.

i 950 yılında doktora çalışmalarını tamamlamış ve i 952 yılında
A.Ü. Veteriner Fakültesine öğretim görevlisi olarak girmiştir. 1954
yılında Doçent ve i962 yılında da Profesör olmuştur.

Hocam Prof. Dr. Sabri Dilmen'in özgeçmişi, bilimsel çalış-
maları, bilime olan ilgisi yukarıdaki birkaç cümleye sığdırılacak
kadar kısa değildir. O mesleğine ve bilime aşık bir insandı. Amacını
gerçekleştirmek için yalnız başına uzun mücadeleler vermiş, gece ve
gündüz durmadan çalışmış ve yanlız Türkiye'de değil Dünyadaki
Veteriner Fakülteleri bünyesinde ilk Hayvan Besleme Kürsüsünü
kuran bir bilim adamı ünvan ve şerefini kazanmıştır. Bu nedenle
beni de Avrupa'da bulunduğum sıralarda Avrupalı meslektaşlarımız
Dünyadaki Veteriner Fakültelerinde ilk kurulan Hayvan Besleme
Kürsüsünün temsilcisi olarak tanıtırlardı.

Bıkmadan, usanmadan çalışır ve okumaktan büyük bir zevk
duyardı, Kendi bilim dalında olduğu gibi diğer bilim dallarında da,
çok geniş bir literatür bilgisine sahipti. Yabancı ülkelerde bu özel-
liği ile tanınır ve bilimsel konuşmaları zevkle ve büyük bir ilgiyle
izlenirdi. Bu özelliğinden dolayı tüm Dünya bilim alemi tarafından
olduğu gibi özellikle Almanya'da çok iyi tanınan bir kimseydi. Alman-
ya'da konferanslar vermek ve müşterek çalışmalar yapmak için çok
kere Alman Üniversiteleri tarafından davet edilmiştir.

Onun aramızdan ayrılışı, da yine onun çok sevdiği ve sağlık du-
rumunu bile düşünmeden, konferans vermek üzere gitmekte olduğu yol-
da oldu. Çok sevdiği ve büyük bir haz duyduğu yolda hayatını kaybet-
mesi öbür dünyada da rahat uyuyacağını düşünerek teselli buluyoruz.

Prof. Dr. Sabri Dilmen yine konferans vermek üzere davetli
olduğu Hür Berlin üniversitesi Veteriner Fakültesinde iken 1968
yılında kalp krizi geçirerek ilk defa hastalandı. Bu amansız hastalığa
mesleki çalışma yolunda yakalandı ve o amansız hastalık onu yine
bilimsel çabası yolunda alıp götürdü.
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İlk hastalandığından bu yana sağlık yönünden çok sıkıntılı
anlar geçirdi. Son zamanlarda sağlığı oldukça düzelmişti. En büyük
üzüntümüz onu sağlık yönünden en iyi olduğu zamanda kaybedi-
şimizdir.

Resmi ve özel yaşamında ciddi, disiplinli ve kuvvetli iradesi
olan bir kişiydi. Tck zaafı sigaraya karşıydı. Hastalığıyla taban ta-
bana zıt ve sağlığı için çok tehlikeli olan sigaradan onu vazgeçirmek
imHmsızdı. Eşinin ve benim bütün çabalarımıza rağmen o bu alış-
kanlığından bir türlü vazgeçemedi. Hatta öyle anlar olurdu ki o
büyük, ciddi ve iradeli insan. odasına girdiğim zaman kabahat işle-
miş masum bir çocuk tebessümü içerisinde kül tablasınısaklamaya
çalışırdı ve kendisine özgü kahkahasıyla

- Ne o Mahmut yine kontrola ml geldin be birader derdi.
Prof. Dr. Sabri Dilmen'in 80'i aşkın bilimsel araştırma, inceleme

!İlakaleleri yayınlanmıştır. Ders kitabı yazmak için büyük hazırlıklar
içindeydi. Ama o yazacağı kitabın en iyi olmasını arzu eden bir titiz-
lik içinde olduğu için yazamadan gitti. Aslında yayınları birkaç ki-
tabı dolduracak değer ve kalitededir. Onunla hoca, asistan, olmanın
ötesinde bir ağabey kardeş durumundaydık. çoğu kere uzun soh.
betler ederdik. Onun her sohbeti bir ders niteIiğindeydi.

Profesör Dilmen Hayvan Beslerneyi belirli sınırlardan çıkarır
ve onun felsefesini yapar, ekonomiye, insan besle~mesi ve sağlığına
ne denli etkili olduğunun temeline iner ve böylece bu bilim dahnın
perspektifini çok genişletirdi. Bu temelden hareket ederek ilk defa
1962 yılında "YEMDEN İNSAN GIDASINA I" ondan sonra 1965
yılında "YEMDEN İNSAN GIDASINA II" yi yayınlamak suretiyle
bu alanda bir çığır açmış oldu. Bunun devamı olarak Cumhuriyetin
50. yılı olan 1973 yılında "HAYVAN BESLEME ALANINDAYENİ
GÖRÜŞLER" "NEW TRENDS IN ANIMAL NUTRITION,
NEDE ASPEKTE IN DER TIERERNAHRUNG" adlı hayvan
beslemede Türk ve çeşitli yabancı otoritelerin yazılarının bulunduğu
üç dilde olmak üzere bir eser yayınlamayı başarmıştır.

Bilim alanına diğer hizmetlerinden biri de Prof. Dr. Mahir
Pamiıkçu ile birlikte ilk baskısını ı 967 de ve genişletilmiş ikinci bas-
kısını da 1975 de yayınladıkları "BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE
YAYıNLARDA TEMEL iLKELER" adlı .eseriyle yapmıştır. Bu
eser çok çeşitli bilim çevrelerinde aranan ve genç bilim adamlarının
yetişmesine ve araştırmalarını dünya standartlarına uygun bir biçimde
düzenlemelerine büyifk ölçüde yardımcı olmuştur. ,
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Hocam Profesör Dilmen resmi hayatında ciddi olmasının aksine
özel hayatında çok şen ve espiritüel kişiliğe sahip bir kimseydi. Onun
bulunduğu mecliste kahkaha aralıksız sürer ve pencerelerin dışına
taşardı. Onun sohbetinde bulunanlar konuşmasının akıcılığına ve
zevkine dalar, zamanı unuturlardl.

Fakülteye ilk girdiğim yıllarda kendisiyle uzun tartışmalarım ol-
muştur. Akademik hayatım ilerledikçe bu tartışmalar azalmış yukarıda
da açıkladığım gibi onunla hoca-asistanlığın ötesinde bir ağabey-
kardeş durumuna gelmiştik. Son 5-6 yıl içinde onu üzmemek için
ben ve bütün kürsü mensupları büyük bir çaba harcadık. Biz ondan
ayrılmadık ama öyle zannediyorum ki o bizden memnun ayrıldı.

Bilim alanındaki derin bilgisine rağmen sessiz ve mütevazi bir
kimseydi. Kürsüye geliş ve gidişIerini dahi pek kimse fark edemezdi.
Onun bütün yaşamı evi ve çalışma odası arasında kitaplarla başbaşa
geçmiştir. Aramızdan ayrılışı da ona yaraşır bir biçimde sessiz, sade
ve gösterişten uzak bir biçimde olmuştur. İlk hastalandığı günden
itibaren son günlerine kadar her anında beraber olmamıza karşılık
görevli olarak İstanbul'da bulunmam nedeniyle son yolculuğunda
yanında olamamam en büyük üzüntüm olacaktır.

Değerli hocam; mesleki ve bilimsel heyecanını yakından bilen
bir kimse olarak o bu alanda verdiğin hizmet ve çabaları hiçbir zaman
unutmayacağız. Dünyaya örnek bir biçimde kurduğu n bu eseri sen-
den aldığımız ilham ve güçle gözün arkada kalmayacak bir şekilde
geliştireceğimize ve ilerleteceğimize söz veriyoruz.

Hocamızın yetiştirdiği öğrencilerine, sayın eşi ve çocuklarına
ve tüm meslektaşlarına başsağlığı ve kendisine Tanrıdan rahmet
dilerim.

Dünyadaki hizmetlerinden ötürü Tanrının seni makbul kulları
arasında sayacağına inanıyor ve rahat uyu sevgili hocam diyoruz.

Prof. Dr. Mahmut AK:KıLlÇ

Mesleğimize ve Fakültemize yıllarca gönülden bir bağlılıkla
hizmet veren, binlerce öğrenci eğiten, çok sayıda bilim adamı ye-
tiştiren, bilimsel araştırmaları ve ders kitaplarıyla yol gösteren örnek
insan, değerli hocamız Prof. Dr. Sabri Dilmen'in ölümü nedeniyle
Prof. Dr. h.c. Valentin Horn * tarafından 5. i i. i 980 günlü Dekan-
Iığımıza gönderilen yazı aşağıdadır.

• 16 Mayıs 1979 günü Faküternİzce Onursal Doktora payesi verildi.
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Çok sayın Dekan,

Prof. Dr. Sabri Dilmen'in ölümü nedeni ile, Ankara üniver-
sitesi Veteriner Hekimliği Fakültesinin ağır kaybından dolayı, üniver-
sitemiz Veteriner Fakültesine ~ahsım ve Fakültemizin bilim dalı
adına en derin üzüntülerimin kabülünü bildirmek isterim.

Ölümü dolayısıyla sizinle birlikte, değerli bir bilim adamının,
tecrübeli akademik bir hocanın, yardım sever ve nazik bir meslekta-
~ımızın yasını tutmaktayız.

Prof. Dr. Sabri Dilmen, konusunda Almanya'da tanınan bir
ki~i olması nedeni ile onun anısına özgeçmi~ini yayınlamak istiyoruz.

Size ve me~lekta~larıma en iyi selamlarımı sunarım.
Valentin Horn

Kaybetmenin üzüntüsüylc Hocamıza Tanrıdan rahmet, kederli
ailesine, meslekta~larımıza, öğrencilerimize ve tüm tanıyanlara ba~-
sağlığı dileriz.

Prof. Dr. MUSTAFA GÜLTEKİN'İ ytrtRDtK.

Prof. Dr. Mustafa Gültekin

1911'de Kandiye (Girit)'de doğdu. ilköğrenimini 1924-1929'-
da Dörtyol Gazipa~a tıkokulun'da, Ortaöğrenimini 1929-1935'de
İstanbul Kabata~ Lisesi'inde tamamlayıp i 935'de A.Ü .Veteriner
Fakültesine girdi ve 1939'da mezun oldu.
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Aynı yıl Bursa Stajyer Veteriner Hekimliğinde 3 ay kaldıktan
sonra Askeri Veteriner Tatbikat Okulu ve klt'a da 28 ay askerlik
yaptı. Ankara Merkez Stajyer Veteriner Hekimliğinde 3 ay, Erzurum
Merkez Veteriner Hekimliğinde 10 ay bulundu. 23 Şubat I943'de
Anatomi Kürsüsüne 2. sınıf asistan olarak girdi. 5 Nisan 1950'de
doktorasını verdi 8 Kasım i 952'de Üniversite Doçenti oldu, 22
Mayıs I959'da profesörlüğc yükseltildi, I973'den beri de Anatomi
Kürsüsü Başkanlığı yapmaktaydJ.

Mesleğimize ve Fakültemize yıllarca gönülden emek veren binlerce
öğrenci ve çok sayıda bilim adamı yetiştiren Almanca ve İngilizce bilen
Prof: Dr. Gültekin'in 4 bilimsel yapıtı ilc 7 makalesi bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Prof. Dr. Gültekin i 6 Kasım 1980
günü anide'n' rahatsızlanarak kaldırıldığı Hacettepe Hastahanesi'n-
de vefat etmiştir. Hocamıza Tanrıdan rahmet, kederli ailesine, mes-
lektaşlarımıza, öğrencilerimize ve tanıyanlara baş sağlığı dileriz.

Prof. Dr. Mustafa Gültekin'in ölü~ü nedeniyle 18. Kasım
1980günü saat 10.00da düzenlt'nen törende Dekan adına Dekan

Vekili Prof. Dr. Nazım Özkazanç'ın yaptığı konuşma.

i 980, Fakültemiz için acılarla dolu bir yılaldu. i 2 Nisan'da
Prof. Dr. Cahit Özcan'ı, i 7 Ekim'de Prof. Dr. Sabri Dilmen'i ve 16
Kasım 1980'de de Prof. Dr. Mustafa Gültekin Hocamızı kaybettik.

17 Kasım 1980 sabahı, acı haberi duyduk. Önce inanamadık
Ne yazık ki şu an aeı gerçekle karşı karşı bulunmaktayız.

Evet, değerli hocamız, bilim adamı Prof. Dr. Mustafa Gültekin'i
bir sonbahar geeesinde ölüm rüzgarı' aramızdan almış bulunuyor.

Saydığım, sevdiğim hocam1zın yaşam öyküsünü, yıllarca kür-
süsünde birlikte çalıştığı çalışma arkadaşları dile getireceklerdir.

Veteriner Fakültesi Dekan Vekili olarak, 1943 yılınd<ın beri,
37 yılını kürsüsüne veren hoca, bilim adamı olarak çalışan, genç ve-
teriner hekimleri yetiştiren, Anatomi Dersini t:atlılaştıran, öğrenci-
lerine sevdirerek öğreten, kendi alanındaçok sayıda ders kitabı ve
bilimsel makaleler yayınlayan, herşeyi n üstünde kürsüsünün devam-
lılığı açısından bugün bu kürsüde görev yapan, en büyük canlı
eser olan öğretim üyelerini yetiştiren hocamızın Fakültemize ve mes~
leğimize yaptığı hizmetlerini kelimelerle dile getirmek çok güç ve 01<1-
naksız olacaktır.
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İyilik yapmasını seven, kalbi şefkat duygusu ile dolu bir insan
olan değerli hocamız dostluğun, gerçek dostluğun başarı için kaçınıla-
mıyacak bir gerçek olduğuna inanmış bir insandı. Ayrıca en ilahi
sevginin insan sevgisi olduğunu her konuşmasında dile getirirdi.
Sevilir insan olmak için sevmenin ~art olduğunu söylerdi.

Değerli Hocam;

İnsanları daima sevdiniz. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde
olunuz çünkü; sevdiğiniz insanlar, dostlarınız, meslekdaşlarınız, Ü niver-
site Öğretim Üyeleri, çoksevdiğiniz öğrencileriniz, bu unutulmayacak
büyük aClffiızı paylaşmak ve size karşı son görevlerini yapmak için
tabutunuz başında birleşmiş bulunuyor.

Büyük acımızı paylaşanlara, Fakültemiz adına minnetlerini
sunarken, muhterem eşinize, çocuklarınıza ve tüm yakınlarınıza sa-
bır, uzun ömür ve baş sağlığı dilerim.

Dekan'ımız Prof. Dr. Nihat Bayşu görevli olarak Elazığ'da bu-
lunuyor. Zamanının çok az oluşu ve ulaşım güçlüğü nedeni ilc töre-
ne katılamadı. Gültekin Ailesine derin taziyetlerini ve büyük acılarını
paylaştığını telefonla bana bildirdi.

Muhterem Hocam;
Hizmetleriniz bizler ve gelecek kuşaklar tarafından daima saygı

ve minnetle anılacaktır.
Sizi bizlere Tanrı verdi, yine almış bulunuyor. Bu insan o?;lunun

kaçınılmaz bir yazgısı.
Muhterem Hocam; huzurunuzda saygı ilc eğilirim.

Anatoıni Kürsüsü adma Prof. Dr. Metin Taşbaş'm
yaptığı konuşma

Değerli Hocalarım ve Kıymetli meslekdaşlarım

Bugün, Kürsümüze yedi yıldan beri başkanlık yapan değerli Hoca-
mız Prof. Dr. Mustafa Gültekin'i kaybetmiş olmanın derin üzünlÜsü
içindeyiz. Daha iki gün öncesine kadar birlikte olduğumuz ve geniş
bilgi ve tecrübesi ile her konuda fikir alış verişi yapmaktan büyük
zevk duyduğumuz sayın Hocamızın bir anda aramızdan ayrılması
tüm kürsü elemanları olarak bizleri kelimenin tam anlamı ile şoke
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etti. Çünkü Hocamız dinçti, enerjikti ve sağlıklı idi, böyle bir sonucu
bu yüzden asla beklemiyorduk. Ancak bir de biyolojik bir gerçek
vardı, kader önlenemezdi ve de öyle oldu.

1911 yılında Kandiye (Girit) de doğan Hocamız 1939 yılında
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştu. 1943
yılında aynı Fakültenin Anatomi Kürsüsü'nde asistanlığa başlıyan
değerli Hocamız, 195° yılında Dr. Med. Vet. ve 1953 yılında da Doçent
ünvanını almıştı. 1959 yılında Profesörlüğe yükselen Prof. Dr. Mustafa
Gültekin 1973 yılından bu güne kadar da Anatomi Kürsüsü Başkan-
lığını Yürütmekte idi.

Görevine sonderece bağlı titiz bir yapıya sahip olan değerli
Hocamız'dan hem ders ve hem de hayat alanında çok şeyler öğrendik.

Şu an, ömrünün uzun yıllarını geçirdiği ve çok sevdiği Kürsü-
sünden biz eski öğrencileri ve şimdiki çalışma arkadaşları kendisini
hüzünle ve saygıyla son bir kez daha selfımlayıp ebedi istirahatga-
hına uğurlarken muhterem eşi ile yakınlarına da en içten taziyet-
lerimizi sunuyoruz.

Hatıran aramızda daima yaşayacaktır, ruhun şad olsun değerli
Hocam.

Prof. Dr. ERDOGAN SAMSAR REKTÖR YARDIMCISIOLDU

Prof. Dr. Erdoğan Samsar

Prof. Dr. Erdoğan Samsar 1935'de Zile'de doğdu. tık ve Orta-
öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1953'de A.ü. Veteriner
Fakültesine girdi ve 1958'de mezun oldu.
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Aynı yıl Ankara Merkez Veteriner Hekimliğinde, Kırklareli
Merkez Veteriner Hekimliğinde, bulunduktan sonra Ocak 1959-
Haziran 1960'da askerlik görevini yaptı Ankara Merkez Veteriner
Hekimliğine, Ocak 1961'de de A.Ü. Veteriner Fakültesi 1. Şirürji
Kürsüsünde asistanlık görevine başladı. 1965'de doktorasını yaptı,
ıg72'de Üniversite do.~enti oldu, Mayıs 1978'de de Profesörlüğe
yükseltildi.

Prof. Dr. S3.msar yurt dışında ve içinde bir çok kongre ve kon-
feransIara katılmış, 3 bilimsel yapıtı ile 25 den fazla bilimsel maka-
lesi vardır.

İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Samsar, 18 Kasım 1980
günü A.Ü. Rektör Yardımcılığına seçilmiştir.

Fakültemiz Asistan Temsilcisi Seçimi

i750 Sayılı Üniversiteler Kanununun 33. Maddesi Uyarınca
19 Kasım 1980 günü saat 1ı.OO'de yapılan seçimde; Asistan Tem-
silcisi olarak Asis. Bahri Emre, Yardımcılığına da Asis. Cengiz Gürer
seçilmişlerdir.

Yeni seçilen aday ları ku dar başarılar dileriz.
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DEKANLıK SEçiMİ YENİLENDİ

4 Kasım 1980 günü Dekan seçilen Prof. Dr. Nihat Bayşu ve Yö-
netim Kurulunun istifası üzerine; 9 Aralık 1980 günü yapılan seçimle
Dekanlığa Prof. Dr. İsmet Baran, Dekan Yardımcılıklarına Prof. Dr.
İrfan Tezcan ve Prof. Dr. Erdoğan Finci, Yönetim Kurulundan boşa-
lan Üyeliklere de Prof. Dr. Mehmet Sandıkçıoğlu, Prof. Dr. Atilla Tan-
yolay, Prof. Dr. Faruk Akın, Doç. Dr. İbrahim Burgu, ve Dcç. Dr.
Şerif Kaymaz getirilmişlerdir.

FAKtJLTEMİz DEKANı
Prof. Dr. İsmet Baran

1940'da Malatya'da doğan Prof. Dr. İsmet Baran, ilk ve ortaokulu
Bünyan'da, lise öğrenimini de Ankara-Bahçelievler Deneme Lisesinde
tamamlayıp A.Ü. Veteriner Fakültesine girmiş ve 1965'de mezun olmuş-
muştur.

Tarım Bakanlığı Konya Zootekni Araştırma Kurumunda Veteriner
Hekim olarak 10 ay çalışmıştır.

i965'de M.E.B. kamdıyla balıkçılık konusunda doktor<>. yapmak
için Federal Almanya'ya gitti, ı969'da Münih Üniversitesinde dokta-
rasını tamamlayarak yurda döndü, A. Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan
Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu Su Ürünleri
ve Balıkçılık İhtisas Dalına Öğretim Görevlisi olarak girdi. 1973'de
Üniversite Doçenti oldu, Temmuz 1979'da Profesörlüğe yükseltildi.
Aynı Kürsüye Öğretim Üyesi olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. İsmet Baran, Almanca ve
İngilizce bilmekte, yayımlanmış 23 bilimsel yapı!ı bu1unmaktadır.



OKURLARıN DİKKATİNE

Aşağıda yazar ve sayfaları bildirilen makaleler karşilarında göste-
rilen tarihlerde allı/mışlardır.

Yazı Kurulu

Yazar'

İ. Burgu .

L. Kalayeıoğlu, H. Ergun .

H. Zeybek .

G. Köksal .

K. Göksoy, D. Kut. S. Özsar, A. Öncüer

S. Gürtürk, i. Burgu, A. Toker

C. Köküuslu, 1.A. Özkul, Ö. Akay ..

S. Gürtürk, i. Burgu .

S. Gürtürk, S. Kurçman .

Sayfa

94-102

190-200

215-236

273- 281

282-293

322-330

331-340

341-347

348-356

Tarih

24.3.1980

2.5.1980

28.5.1980

19.6.1980

23.6.1980

3.7.1980

3.7.1980

3.7.1980

3.7.1980
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