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Giriş

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılını kutlama hazırlıklarına 1977'-
de Cumhurbaşkanlığınm istemi üzerine Başbakanlıkta oluşturulan
bir komitece başlanmıştır. Ancak, 28.6.ı!:J78gün ve 19 sayılı Başbakan-
lık Genelgesi ile bu komitekaldırılmış; tüm kamu kuruluşlarında
yapılacak kutlama törenlerinde eşgüdümü sağlamak amacı ile Kültür
Bakanlığı görevlendirilmiştir.

Bu aşamalarda Üniversitemize de yapılan çağırı ve beklenen kat-
kılar Rektörlük kanalı ile tüm fakültelere duyurulmuştur. (30.3.1977
gün ve 42-4/356 sayılı, i 1.7.1978 gün ve 42-4/667 sayılı yazilar).

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkan Akyol imzası ile
2.9.1980 günü "Çok Aoele ve Önemli" kaydı konarak yollanan yazıda
"Ankara Oniversitesi'nin bütün üniversitelerimiz arasında önemli bir )leri
olduğu ve sorumluluk taşıdığı" belirtilerek" 100.YIL Kutlamalarına ilişkin
Fakülteler programlarının ivedilikle Rektörlüğe iletilmesi" istenmiştir.

12 Eylül Harekatından hemen sonra; Milli Güvenlik Konseyi,
konuyu ciddiyetle ele almış; daha önce başlatılan çalışmalar derlen-
miş ve yeni ilkeler saptanarak 2302 Sayılı "Atatürk'ün Doğumunun 100.

rılının Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması Hakkında Kanun"
hazırlanarak 23 Eylül I980'de yürürlüğe konmuştur.

Yasanın amacına erişebilmesi, hedefleri tesbit edebilmesi, hazır-
lanacak plan ve proğram tasarılarının onaylanması ve genel denetimin
yapılabilmesi için Devlet Başkanı nezdinde bir "'Milli Komite" ku-
rulmuştur. (Anılan kanun, Madde 4). Bu Komiteye Üniversitemiz
Rektörü Prof.Dr.Türkan Akyol'un seçilmesi, önceden ele aldığı
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A~Ü. VETERİNER FAKÜLTE Sİ ATATÜRK'ÜN DOGUMUNUN
100. YıLıNı KUTLAMA ÇALIŞMALARI*

A.Ü. Veteriner Fakültesince yapılan 100. Yıl Kutlamalarına 2

nisan ıg8ı günü başlanmış ve 25 aralık ıg8ı gününe dek devam
cd ilmiştir.

i

Bu bölümde, öncelikle Fakültemiz Kutlama Programı uyarınca
Fakülte bünyesinde yapılan etkinlikler tarih gözetilerek ele alınmıştır.

Daha sonra, Üniversitemizin ya da çeşitli kurum ve kuruluşların
yaptıkları ulusal ve uluslararası düzeydeki ıoo. Yıl KutlamalarıDa
Fakültemiz öğretim elemanları ve öğretim yardımcıları tarafından
yapılan katkılara yer verilmiştir.

Son olarak 1g8 ı yılı içinde Fakültemiz tüm Akademik faaliyeti
göstermiştir.

Teşekkür

A. Ü. Veteriner Fakültesi, Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında hazır-
ladığı Kutlama Programına katılan tüm konuklarına, ityelerine, meslektaşları-
na, TRT ve Basın Mensuplarına, büyük sabır ve itina ile basım işlerini ger-
çekleştiren Ankara Üniversitesi Basımevinin elemanlarına ve her aşamada ilgi
ıe emeklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşların yetkili ve değerli görevlilerine
içtenlikle teşekkürü borç bilir.

* Bu konudaki tüm bilgiler Veteriner Tarihi ve Deontoloji Birimi Elemanları Prof.
Dr.Ferruh Dinçer ve Araştırma Görevlisi Sabriye Doğanay tarafından derlenmiştir.
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(2.9.1980) kutlama çalı~malarını daha da etkin biçimdeyönlendire-
bilmesi olanağını doğurmuştur. Konu, Üniversite'Yönetim Kurulu
ve Senato toplantılarında Rektör tarafından dile getirilip, yapılacak
çiddi ç~lışmalarla Ankara Üniversitesinin 100. Yıl Kutlamalarım ör-
nek biçimde yapması öngörülmüştür. Bu amaç ile her fakülteden bil'
temsilci istenmiş; Fakülte üyemiz Prof.Dr.Ferruh Dinçer'in .de katıl~
dığı "Vniversite Kutlama Komisyonu" şekillenmiştir. Komisyonun çel.-
lışmaları sonu "Atatürk'ün Doğumunun IOO. Yıldönümünü Kutlamak Için
Ankara Vniversitesi Kutlama Programı" hazırlanmış ve gereği için Fakülte
dekanlıklarına yollanmıştır (5 Ocak 1981). Programa göre kutla-
malar 1. Fakülteler düzeyinde, 2. Rektörlük "düzeyinde planlanmıştır ..

"Fakülteler düzeyinde yapılacak kutlamalar kendi programları
uyarınca yapılacak, ancak 2302 sayılı yasanın 1. maddesindeki amaç.
gözönünde tutulacaktır." koşulu getirilmiştir.

Fakültemiz ç:aIışmaıarl

100. Yıl Kutlamalanna ilişkin bu gelişmeler üzerine Fakülte
Yönetim Kurulumuzca yeniden oluşturulan bir komisyon, önerilen
ilkeler doğrultusunda "A. V. Veteriner Fakültesi Atatürk'ün Doğumunun
100 Yılını Kutlama Programı"m hazırlamış ve Prof. Dr. Ferruh Dinçet'-
in yürütücülüğünde uygulanmasını kararlaştırmıştır. Durum 11.2.-.

1981 gün ve 727 sayılı Dekanlık yazısı ile de Rektörlüğe arzedilmiştir.

Kutlama Programımızın Amacı şöyle belirlenmiştir:

"Amaç: Fakültemizin kutlama etkinliklerinde 2302 Sayılı Yasa'nın
I. maddesindebelirlenenama; uyarınca "Atatürk'un Ilkeleri ışığında ümhuri-

yel Döneminde VeterinerHekimlik hizmetleri, hayvancılık politikamı;:;ile bunun
toplumsal kalkınma ve insan sağlığındaki etkileri değerleiıdirilerek~geleceğe
yönelik planlamalarda Atatürk ilkelerinin yerini ve önemini vurgulayacak
çalışmalar yapılacaktır."

Kutlama Programının, bu amacıgerçekleştirmesiiçin "Kalıcı Nite-
likte ve Yıl Boyu Sürecek Etkinliklerle" uygulanması.planlanmıştır.

'" Madde ı. BuKanunun amacı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'-
ün Doğumunun 100. yılı dolayısiyle Türk Devriminin, Türk ve insanlık
tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütüiılcştiritiliğini;
milliyetciliğini, layiklik ve eğitim anlayışını, Atatürk'ün milli' bağım-
sızlık hareketlerindeki öncülüğünü, insanlık anlayışı ve barışçılığını,
devlet adamlığı niteliğini belirtmek, yaymak ve yaşatmaktır. .
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Kalıcı Nitelikfe Etkinlikler arasında yer alan "A. Ü. Veteriner
Fakültesi Araştırma, Uygulama ve Deneme Çiftliği Tavu.kçuluk Üni-
tesi'nin Açılışı ve ı. Ağaç Dikme Bayramı" 2 Nisan 1981 günji yapıl-
mıştır. Böylece, programdaöngörüldüğü gibi "Vöreye yakın köylerin
hayvan yetiştirici ve üreticisine veteriner hekimlik hizmetlerinin gö-
türülerek .AtamıZlndüşüncesİndeki ideal Cumhuriyet Köyüne" sosyal ve
bilimsel yaklaşımda bir örneğin ilk çekirdeği şekillendirilmiş oluyordu.

Programın 2. maddesinde öngörülen, Fakülte Dergimizin 1981'e
ait 4 sayısını bir arada, Doğumunun 100. Vıldönümünde Atatürk'e
Armağan başlığı altında yayımlanması da elimizdeki bu yapıt ile
gerçekleştiriimiş bulunmaktadır. Bu yayın, Fakültemizin bütün kut-
lamalarını içermekle, gelecek kuşaklara aktarılan gerçek bir anı nite-
liği taşıyacaktır.

Yıl içinde yapılan kutlamalar arasında yer alan 15 Mayıs 1981
Akademik Töreni ile 23 Aralık 1981 günü yapılan 139. Vıl Kutlama
Töreninde verilen "100: YılOnur Plaketi" ve bunların belgesi kutla-
malarımızın yurt! içindeki kalıcı niteliğini; Hannover Anlaşmasının,
1981'de uygulamaya geçisi ile düzenlenen basın toplantısı ve 4 ya-
bancıya verilen Onur Plaketi ve belgesi de kutlamalarımızın yurt
dışındaki kalıcı niteliğini taşıyacaktır.

15 Mayıs günü Fakültemiz Bahçesinde açılan Atatürk Büstü
ile, 23 Aralık günü .Fakültemiz Kütüphanesinde açılan Atatürk
Büstü ve Atatürk Köşesi, 100 yılın kalıcı etkinliklerini sürdürecektir.

Benzerİ olarak, 6 temmuz 1981 günü yapılan Mezuniyet töre-
ninde "IÔO. Vıl Anısına" hazırlanarak ilk kez okunan "Veteriner Hekim
Andı" ve 100. Vıl amblemini taşıyan ve ilk kez bu yıl plaket çakılan
"Mezuniyet Kütüğü" 100. Vılın kalıcı etkinlikleri olarak yaşayacaktır.

23-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen "Veteriner Hekimlik
Haftası" b~arı ile sonuçlandırılmıştır. Böylece hem kutlama progra-
mımızın, yıl boyu sürecek etkinliklerinin 2. maddesinde yer alan a-d
şıkları (a- panel, b- radyo konuşmaları, c- onur plaketi d- Atatürk
k.?şusu) uygulanmış hem de "Atatürk ilkeleri ışığında Ekonomik Kalı-
knma ve Hayvancılık Politikası" konulu panelle, programımızın amaç
bölümünde çizilen çerçeve .içindeki hedefe varılmıştır. Diğer yandan
panelin tüm konuşmaları banda alınıp bu dergide yayımlanmakla,
geleceğe yönelik planlamalarda Atatürk tIkelerinin yeri ve önemini
değerlendirebilecek "kalıcı nitelikte" bir yapıtın şekillenmesi sağlanmış

, bulunmaktadır.
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Kutlama programımızın yıl boyu sürecek etkinlikleri arasında
planlanan ve ı. maddede yeralan "Bilimsel Toplantılar" büyük bir
titizlikle izlenmiştir. Fakültemiz içinde ve dışında 100. Yıl nedeniyle
düzenlenen ı 3 bilimsel toplantının organizasyonunda i 4 üyemiz gö-
revalmış; 18 üyemiz oturum başkanlıkları yapmış ve fakülte öğretim
eleman ve yardımcıları tarafından 34 bildiri sunulmuştur. Bu top-
lantıların tümü, nitelikleri ve sunulan bildiri özetleri ya da c.sıllan ile
bu dergide yer aldığından "kalıcı nitelik" kazanmaları da sağlanmıştır.

Kutlama programımızda yer alan "Atatüı;k'ün dünya görüşü,
bilime güveni ve barışçı politikası başlıklı bir metnin bu bilimsel top-
lantılarda okunması" hususu, toplantıların bünyeleri içinde ve or-
ganizasyon kurullarınca aslında planladığından, tarafımızdan uygu-
lanılamamıştır. Ne var ki Dergimizin başına, Devlet Başkanımız Sa-
yın Orgeneral Kenan EVREN'in "Atatürk Yılını Açış" kon.uşmaları-
nın Türkçe ve İngilizce metnini almakla hem program gerçekleştiril-
miş, hem de Dergimizin gönderildiği dış ülkelerde, programımızda
amaçladığımız, dışta tanıtmayı, gerçekleştirmiş olmaktayız.

Programımızın "Halk Konferansları ve Hizmet Kervanları"
bölümü de uygulanmıştır. Ankara Üniversitesi ve Ankara Valiliği
kanalı ile düzenIcnen "100. Yıl Halk Konferansıarı" için Fakültemiz
öğretim elemanı ve yardımcıları tarafından Ankara içinde i i, Ankara
ilçelerinde 26 konferans verilmiştir. Ayrıca gezici klinik uygulamaları
ile halka hizmet sunulmuştur.

Yine yıl içinde "Atatürk'ün ıoo. Doğum Yılına Armağan" baş-
lığı taşıyan 13 yayımmızın' basılması gerçekleştirilmiştir.

Kutlama programında yer alan "üyelerimizin yaz tatilinde üık~-
lerin değişik y,örelcrinde Atatürk'ü tanıtıcı Konferanslar vermesi"
çalıştırılmamıştır. Yıl içinde Radyo ve Televizyondaki yoğun proğ-
ramlar yanında hemen her il valiliğince yürütülen kutlama çalışma-
larının, bu etkinliği sağladığı inancı ilc bu uygulama yapılmamıştır.

Benzeri olarak programımıza göre Drgimizin bu sayısında yer
alması planlanan Kürsülerimizin Cumhuriyet Dönemindeki çalışma-
larını içeren makalelere de, bu konuda daha önce yayımlanmış ki-
taplarımızın bulunması ve tekrarının önlenmesi nedeniyle yer veril-
memiş, ancak yıl içinde Fakültemizin bütün Akademik faaliyeti top-
lanarak i 00. yılın etkinliğini yansıtması düşünülmüştür.

Sonuç
Görülüyor ki Fakültemiz Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılını,

2302 sayılı kanunun yürürlüğe girınesinden sonra, yasan.ın ilke ve
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amaçları doğrultusunda hazırladığı bir programla ve yıl boyu süren
etkinliklerle kutlamaya çalışmıştır. Anılan yasada yeri olmasına karşın,
Fakültemiz tüm kutlamalarını fazladan bir parasal istemde bulun-
ınaksızın, kendi olanakları ile yürütmüştür. Bunu, işçi-memur-öğretim
kadrosu ve öğrencisinin özverileri ilc sağlamıştır.

100. Yılın kalıcılığını belge/eyen etkinlikleri yanında, hemen ek.
siksiz denebilecek şekilde kutlamaları içeren bu Dergiyi yayımlamakla
da denebilir ki kutlama programının tüm uygulanmasına kalıcı bir
nitelik kazandırılmıştır.



ATATÜRK'ÜN DOGUMUNUN 100. YıLıNDA A.Ü. VETERİ-
NER FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA, DENEME VE UYGULAMA
ÇtFTLtCt TAVUKÇULUK ÜNİTEStNİN AÇıLıŞı VE i. AGAÇ

DİKME BAYRAMı

2 Nisan 1981

Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yıl Dönümü Kutlama Proğ-
ramları içinde yer alan "AÜ.Veteriner Fakültesi Araştırma, Deneme
ve Uygulama Çiftliği, i inci Ağaç Dikme Bayramı ile Tavukçuluk
Ünitesi"nin açılışı 2 Nisan 1981 Perşembe günü saat 9.30'da A.Ü.Ve-
teriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr.t~met Baran, AÜ.Rektörü Prof. Dr.
Türkan Akyol, AÜ.Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Mahmut Akkılıç, konuklardan Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Ba~kanı Dr. Yücel
Akıncı birer konuşma yaptılar.

Konuşmalardan sonra "Tavukçuluk Ünitesi" Devlet Bakanı
Mehmet Özgüneş tarafından açıldı. Ağaç dikme, kır koşusu, ödülICl'in
dağıtımı, kır yemeği ve A Ü Veteriner Fakültesi FoIklor Ekibinin
gösterilerinden sonra i 6.00'da Çiftlikten Veteriner Fakültesine hare-
ketle tören son buldu.

Konuşmalar.

Ankara Üniversiteri VeterinerFakültesi Dekanı Prof Dr. ısmet BARAN'ın
Konuşması

Değerli Konuklar,
Bugün iki olayın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Mutluluk ne-

denlerinin ilki, yurdumuz doğal kaynaklarının en önemlisi ye~i1 ör-
tüsüne ağaç dikerek katkıda bulunmak ve ağaçtan yoksun Başkenti-
mizin çevresinde' oluşturulacak yeşil kuşağa yardımcı olmaktır. Di-
ğeri de, Fakültemizin Araştırma, Eğitim ve Uygulama Çiftliği tavuk-
çuluk ünitesinin açılı~ıdır.

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılını Kutlama Milli Komitesi
tarafından onaylanan ve "Kutlama Koordinasyonu Kurulunca"
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teşekkür belgesi e~
J~

Sayın

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı Anısına
Ankara Oniversitesi Veteriner FakülTesi
Araştırmp, Deneme ve Uygulama Çiftliği

/. Ağaçlandırma Çalışmalarına KatılmışTır.

Tarih: 2 Nisan 1981

/F--;;;--'")
Prof. Dr. ıSMET BARAN i

A. Ü.
Veteriner fakültesi

Dekanı

Resim [-2: Ağaçlandırına Bayramı BcIgesl ve 100. Yıl Anısına Bazı İmzalar
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yürütülen kalıcı nitelikteki çalışmalar arasında "Ağaç dikme scfei:ber-
liği, Atatürk Ormanıarı ve İdeal Cumhuriyet Köyü" gibi konular da
yer almaktadır.

Bilindiği gibi Atamızın en büyük arzularından biri de ideal Cum-
huriyet Köyü oluşturmakt!.

Bugün ağaçlandırma şenliği ilc ilk ünitesini açtığımız bu kuruluş,
ileride tamamlanarak "A. O.Veteriner Fakültesi Atatürk Araştırma ve Uy-
gulama Çiftliği" adını alacaktır. Bu kurum bir yandan bilime hizmet
verirken diğer yandan tüm birimlerinin yöre halkına ve hayv,'.ll ye-
tiştiricisine hizmet üretmesi ile Ulu Önder'in düşüncesindeki "İde-
al Cumhuriyet Köyü" ne sosyal ve bilimsel bir örnek sağlanmış ola-
caktır.

Hayvancılık, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli
bir yer tutar. Üretiminden tüketimine kadar çeşitli aşamalarında
veteriner hekimlere bu sektörde büyük sorumluluklar düşmektedir.

Türkiye, sayısal hayvan varlığı ile yeryüzünde büyük potansiye-
le sahiptir. Ülkemiz doğal kaynaklarının zenginliğine bağlı olarak
besin ithal etmeyen.sckiz şanslı ülkeden biri olarak gösterilmek isten-
mektedir. Ne varki doğal kaynaklarımızın bu denli zenginliğine kar-
şın üretimin her alanda yeterince verimliliği savunulamaz.

Makina, enerji, akaryakıt ve döviz gereksinimleri diğer sektör-
lere oranla hayvancılık sektöründe son derece düşüktür. Dahası da
geleneksel hayvancılık işletmeleri, bunların hiç birine muhtaç olma-
yabilir. Enerji ve petrol krizi iLc döviz darlığı gibi sıkıntılardan en
az etkilenen sektör, hayvancılık sektörüdür. Böyle zamanlarda hay"
vancılık ekonomiye yük değil, tersine, bunalımdan çıkışa önemli bir
destektir.

Ulusça özlemini duyduğumuz çağdaş uygarlık düzeyine ulaş-
manın ölçülü, sanayide atılım yapmak, kırsal yörede üretimi artır-
mak ve sosyal adalet dengesini kurmakla mümkündür.

~üfusu hızla artan ülkemizde, etkili arazinin sınırına varılması
sonucu, tarımda istihdamı çoğaltma çabaları sorı yıllarda kısıtlı kal-
mıştır. Bugünkü köydcn kente akın, şehirin ihtiyaç d.uyup köy nüfu-
sunu çekmesindençok, köy itiminin sonucudur. Kentlerimiz hiçbir
zaman köyden akan nüfusu emebilecek kapasiteye ulaşamamıştır.

Bu nedenle kırsal yörede, nüfus baskısı ve dolayısıyla işsizlik so-
nucu, kavgalar gittikçe artmaktadır .. Önümüzdeki yıllarda daha da
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artması beklencbilir. Oysa ki tarım ve hayvancılıkta gerçek kal-
kınma ile milyonlarca köylünün atıl iş gücünü seferber etmek ve mil-
yonlarca cüce i~letmcye verimli tarım ve hayvancılık yapabilecek bi-
rimlere dönüştürmek, mümkündür. Bu gerçeğe, Türk toplumunun
sosyal yapısını çok iyi bilen ve bu yapının temel nedenlerine çağdaş bir
dünya görüşüyle yaklaşan Ulu Önder Atatürk, yıllar önce değinmiştir.

Atatürk, Ulusun kalkınmasında tCJl?elamacın, köy vc köylü ol-
duğunu, Milli Mücadclcden hemen sonraki yıııarda, Cumhuriyetin
ilanından da önce, i 7 Şubat 1923'de hmir İktisat Kongresini Açış
Söylevinde "Köylü Efendimizdir" diyerek vurgulamıştır.

Ne yazık ki Ulu Önder'den sonraki yıllarda Türkiye'de köy,
köylü, tarım, orman ve hayvancılık gereğince ve yeterince hiçLir
zaman ne ele alınmış, ne de düşünür ve eylem adamını bulabiIm:5tir.

Köy ve köylüsü ile kalkınmamış bir Ulusun, çağdaş u}garlık
düzeyine f,ıkma olanağı yoktur. Amaç1alImıza u)garlık düzeyine, c.n-
cak kırsal töred~ kalkınmakla ulaşabiliriz. Ne var ki tüm doğal ola-
naklarımıza karşın bu alanlarda üretimimiz yeterli düzeye getiril-
memiştir. Nitekim hayvansal üretimde birim başına verimlilikte Ül-
kemiz, teknolojik gelişmesini tamamlamış birçok ülkenin gerisinde
kalmaktadır. Oysa ki Türkiye 80 milyona yaklaşan büyük ve küçük
baş hayvan varlığı ile dünyada yedinci Ortak Pazar Ülkeleri arasın-
da ise birinci sırayı almaktadır. Bugün Türkiye hayvancılığının çö-
züm isteyen en ivedi sorunu, üretimde yeterli verimliliğin sağlanma-
sıdır, bu da ancak uygun teknolojinin üretimde yaygın olarak kulla-
nılmasıyla mümkündür. Teknoloji bir ülkeye iki yoldan getirilebil-
mektedir:

1- Üniversiteler, araştırma kurumları ve yönetici kadro sıkı
bir işbirliği ile üretim için gerekli olan teknolojik bilginin ülke içinde
gerçekleştirilmçsinde başarı sağla yabilirler.

2- Teknolojik bilgiler, onu üreten ülkelerden satın alma veya
diğer yollarla ithal. edilebilirler.

Teknolojinin tümüyle. dışardan getirilmesi hem çok pahalıya
malolmakta, hem de pekço~ sakıncayı beraberinde getirmektedir.

"Hayatta En Hakiki Mürşit ılimdir" diyen Atatürk, İzlenmesi
gereken doğru yolu en açık biçimde belirtmi~tir.
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Ulusların sosyal ve ekonomik kalkınmalarının bilimdeki başarı-
larına ve teknolojik gelişmelerine bağlı olduğu söylenirse de ana un-
sur ulusların güven kaynağı insan gücünün yetiştirilmesidir.

Tarım sektörü bünyesi içerisinde nicelik ve nitelik yönünden ye-
tersiz olan hayvancılığımızın arzulanan düzeye getirilme~'i iyi eğitil-
miş beyin gücünün oluşturulmasına bağlıdır.

Veteriner Hekimlcrin hayvancılık sektöründe, dolayısıyla Milli
Ekonomiye ve halkın beslenmesine daha etkili katkılarda bulunabil.
meleri için üniversite öğrenimIeri sırasında elden geldiğince çok uy-
"gulamalı bilgiler alabilmelidirler.

Veteriner Hekimlerin meslek hayatına atıldıktan sonra da geli-
şen bilim ve teknolojik yenilikleri meslek içi eğitim programları ile
izleyebilmeleri ayrıca zorunludur.

Ülke hayvancılığının sağlık, teknik, ekonomik darboğazıarı ve
sorunları vardır. Ancak çözümü, alınacak akılcı önlemlerle mümkün-
dür .. Hayvancılık sorunlarımız planlı dönemlere rağmen, çağdaş ol-
mayan düşünce ve yöntemlerle çözümlenmeye çalışılmıştır. Ulusca
kalkınmamızın çoğunlukla kırsal yöre halkının toplumsal yapısını
değiştirerek, üretken olmasına ve ekonomik yönden güçlenmesine
bağlı olduğu tartışma götürmcyen bir gerçektir. Ancak küçük ve aile
işletmelerinin çoğunlukta olduğu kırsal yöredeki" üretici halkın, üre-
time dönük kaynakları son derece sınırlıdır. Ne yazık ki bugün yok-
sulluk, geçim zorluğu paslı bir civi gibi bu insanların, ö~ellikle hay-
vancılıkla geçinen halkımızın iliklerine oturmuştur. Önemli olan bu-
nun aşılmasıdır.

Tüm bu güçlükler, ürcticiliğe özendirme, üretimin artırılması
çahşmalarıyla giderilebilir. Açtığımız Eğitim, Araştırma ve Uygula-
ma Çiftliğinde, uygulamalı olarak öğrenim gören ve üretim içerisinde
eğitimi gerçekleştirilen veteriner hekimlerin yetiştirilmesi ile, kırsal
yörede Anadolu'nun yoksul halkına unutulmaz hizmetler verilecektir.
Diğer yandan bu kurulşun yöre halkına yakın ilgisi ilc bilim ve taban
(j,rasında bir köprü kuruluşu sağlanmış olacaktır. Böylece Atatürk'ün
yönlcndiriciliği en somut örneği ile ortaya çıkacaktır.

i}-nkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkan AKYOL'ulı Konuşması. .
A.Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma, Deneme ve Uygulama

Çiftliği çalışmaları ı974'de başlatılmış!ır. O yıl Devlet Planlama
Teşkilatına sunulan projenin kabulü ve diğer hazırlıkların a~amala-
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rından sonra 25 Ekim ı 977 günü düzenlenen bir törenle Çiftliğin
temeli atılmıştır.

Hayvan sağlığı ve yetiştirilmesi konusunda yapılan bilimsel araş-
tırmaların alanda ve hayvanlar üzerinde alınan sonuçları laboratu-
varlarda mikro düzeyde değerlendirilmektedir. Veteriner Fakülte-
sinin araştırma çalışmalarının bilgi ve materyalini sağlayan çoğu
Devlet kuruluşların.ın Fakülteye uzaklığı ve ayrı yönetimlere bağlı-
lığı araştırmaların uygulama ve işlenmesinde güçlükler doğurmaktay-
dı. Kurumun, Fakülteye yakınlığı ve otokontrolu bir yandan araştır-
maların aksamadan sürdürülmesini sağlarken bir yandan da lisans-
üstü öğrencilerin zengin bir araştırma materyaline kavuşmalarını
kolaylaştıracaktır.

Veteriner hekimliğin uygulamalı bilimler içinde yer alması,
Ulusumuzun kalkl1lma~ında ve insanımızın beslenme~inde çok önemli
yer tutan hayvan yetiştiricisi ve üreticisine hitab etmesi, öğretim ve
eğitiminde uygulamaya ağırlık vermesi gereğini doğurmuştur. İşte
bu kurum öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe aktarrrla ve köylü
ve yetiştiri çevre ile daha bu aşamada bir yakınlık sağlamada etkin
olacaktır.

"Bir ulusun kalkınmasının ve bağımsızlığının ancak ekonomik
güçlükle gerçekleşebileceğini" belirten Atatürk, daha Cumhuriyeti-
mizin ilk yıllarında tarımsal kalkınmaya ve bu sektörün üretimi ile
sanayi sektörünün geliştirilmesine önem vermiştir. Tarımsal kalkın-
ma hedefleri için "köylüye toprak-tohum ve hayvan verilmesi" ön
koşulolarak belirtilmiştir. Araştırmaların memleket sorunlarına yö-
nelik ve üretimi, dolayısiyle köylümüzün kazanç artışını sağlayacak
biçimde seçilmesi istenmiştir. Gerçekten 1933 yılında açılan Yüksek
Ziraat Enstitüsü'nün 5 fakültesinden biri olarak öğretime başlanan
Veteriner Fakültesinde araştırmalar bu doğrultuda seçilmiş ve yürü-
tülmüştür.

Üniversitemizin, Atatürk'ün Doğumunun IOO. Yılını Kutlama
Programı içinde Fakültelerimizin kendi alanlarında yapacağı etkin-
likler de yer almaktadır. Veteriner Fakültemiz bunların somut bir ör-
neğini vermektedir. Ankara Üniversitesi daha kuruluş hazırlıklarını
yaptığı yıllarda çoğu doğu ve güneydoğu Anadoluda olmak üzere ba~-
la ttığı Üniversite Haftalarında bilimi tabana, sorunları üniversiteye
aktarmayı amaçlamıştı. Veteriner Fakültemiz bu kurum ile Üniver-
sitemizin amacına olumlu bir doğrultuda katkıda bulunmaktadır.
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Arazi ıslahı ile başlatılan çalı~malarla bugün ağaçlandırma ve
. Tavukçuluk Ünitesinin açılışına ulaşılmıştır. Gelecekte diğe rinşaat
işleri, ana tesisler ve işletme tesisleri ile Üniversitemizin ve ülkemizin
çağdaş bir kurumu olma niteliği kazanacaktır. Kurumdan yararlan-
ma % ıo'dan başlayarak 3 yılda % 60'a çıkarılabilecektir. Tavuk.
çuluk ünitesi yanında sığırcılık ve koyunculuk üniteleri de işletmeye
açılacaktır. Ayrıca hayvan hastanesi ve klinikleri ile bir yandan öğ-
rencilerin uygulamaları s<,.ğlanırken, yöre halkına da yerinde hizmet
verilmiş olacaktır.

Ankara Üniversitesi Veterine Fakültesi Öğretim Oyesi Prof. Dr. Mahmut
AKKILIÇ'ın Konuşması

Tavukçuluk kesimi, halkın dengeli beslenmesi için en kıymetli gıda
maddesi olan tavuk eti ve yumurta üretimini sağlar.

Son yıllarda tavukçulukta gelişmeler kaydedilmesi eğilimi görül.
mekle beraberarzu edilen ilerleme sağlanamamıştır.

Örneğin 3.5 ....milyon nüfusu olan İsrail'de yılda 120 milyon, 6
milyon kadar nüfusu olan Bulgaristan'da i 10 milyon ve 7.5 milyon
nüfusu olan Suriye'de yılda 80 milyon etlik civCiv üretilmekte ve hal-
kın bu gıda maddesini fazla tüketmesi suretiyle dengeli beslenmeleıi
sağlanmaktadır.

Oysa Türkiye'de yılda ancak 30 milyon etlik civciv üretilmekte
ve bu rakkam yıllardan beri değişmeden sabit kalmaktadır. Bir piliç-
den kesim zamanında 1.5 kg et üretildiğine göre yılda ancak kişi başı-
na i kg etlik piliç eti. i kg da yumurta tavukları ve köy tavukIarından
tüketebildiği varsayılırsa halkımızın yılda ortalama olarak kişi başına
2 kg tavuk eti tükettiği görülmektedir.

Halbuki bu tüketim miktarları Suriye'de 12, Bulgaristan'da 18
ve İsrail'de de 45 kg. dır.

Aynı durum yumurta tüketiminde de söz konusudur.

Türkiye'de kişi başına yılda .ortalama 65-7° yumurta tüketildiği
halde Bulgaristan'da 180, Suriye'de 15° ve İsrail'de 450 adet tüketil-
mektedir.

Türkiye tavukçuluğu 1960 yılından beri hızlı bir gelişim göster-
, miş, gerek ct ve gerekse yumurta tavukçuluğunda kapasitelesi 50-100
bine ulaşan işletmeler kurulmuştur. Ancak ülkemizde tavukçuluk ge-
nellikle kırsal kesimde ve kapasiteleri ortalama 3000 olan işletmelerde
yürütülmektedir.
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Böylece tavukçulukla. i milyon aile yani 4-5 milyon nüfus uğraş.
makta ve bunları bulundukları köy yada kasabalara bağlamakta
ve şehirlere iş aramaya gelmelerini önlemektedir.

Başlangıçta hızlı bir gelişim göstermesine karşılık son 5 yıl içinde
duraklamış bulunmaktadır.

Bunun başlıca nedenlerini, tüm Türkiye tavukçuluğunun sorun-
ları olarak şöyle sıralayabiliriz.

i) Civciv sorunu, yetiştirici her istediği zaman civciv temin
edememektc ve temin ettiği zaman da bugün için bir günlük i etlik
civcivin fiyatı 46 lira ve ı günlük i yumurta civcivinin fiyatı da 70
liradır.

2) Bir tavukçuluk işletmesinde girdilerin % 7o'ni yem teşkil eder.
Bugün yörelere göre etlik civciv yeminin kilosu 33-35 lira ve tavuk
yeminin de kilosu 20-23 lira arasındadır. Üstelik bu yemler kalitesiz
oldukları için etlik piliçlerde normalde ı kg canlı ağırlık artışı için

.2 kg yem tüketildiği halde pratikte 3.4 kg yem tüketilmektedir. Yine
normalde 180 gram yemle i yumurta tüketilirken pratikte 250 gram
yemlc ancak i yumurta üretilebilmektedir.

3) Gerek yetiştireisinin ihmal ve hatasından, gerek hastalık za-
manında yeterli ilaç bulunamamasından ve gerekse devletin bu konuda
hizmet götürememesinden dolayı hastalıklarla etkin bir biçimde sava-
şılamamakta ve bu nedenle yetiştirici büyiik zararlara uğrdmaktadır.

4) Kırsal alanda tavukçuluk yapan kimselerin genellikle serma-
yeleri ya çok azdır veya yoktur. Bunların üretimlerini sürdürebil-
meleri için büyük ölçüde krediye ihtiyaçları vardıL Bu konuda yalnız
Ziraat Bankası kredi vermekte fakat bu da çok yetersiz kalmakta, üre-
tici, bürokrasi çarkı içinde kıvrandınlmakta olduğundan çoğu kere
alamamaktadır. Alınan kredilerde faizler de çok yüksek orandadır.

5) Her üretim dalında olduğu gibi ,tavukçulukta da pazarlanıa
çok önemli bir faktördür. Maalesefhalkımızın satin alma gücü düşük
olduğundan tavuk eti ve yumurta değer fiyatına değil de ancak bu-
lunabilen fiyata satılabilmektedir.

tyfbir organizasyon olmadığı için maalesef yapabileceğimiz ih-
racatın ancak binde birini yapmaktayız.

İşte bu nedenlerden ötürü yumurta ve tavuk eti pahalıya mal
olduğundan halkimıza yeterince yedirilcmemekte ve ihracatta da
diğer ülkelerle rekabet edememekteyiz.
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Sayın konuklar,

Bugün burada açılışını yaptığımız Fakültemizin araştırma çift-
liğinde genetik çalışmalarla ct ve yumurta yönünden yüksek verimli
tavuk ırk ve tipleri yetiştirilmek suretiyle yetiştiricinin ihtiyacının kar-
şılanma5ına çalışılacaktır. .

Besleme araştırmaları ile de tavukların ihtiyaç duydukları en
uygun rasyonlar geliştirilecek ve az yemle daha çok tavuk eti ve yu-
m'.lrta üretiminin gerçekleştirilmesi sağlanacaktir.

Bütün bu çalı~malar çok titiz ve zahmetli bilimsel yöntemlerle
yürütülmek zorundadır. Her lavuğun ürettiği günlük yumurtaları
anında kayıtlara geçirilir, aileler arasında karşılaştırmalar yapılmak
suretiyle yıl sonunda en üstün verimliler seçilir ve onlar arasında bir-
leştirmeler yapılarak en yüksek verimlere ulaşılır.

Yem tüketimlerinde de i gram yemin bile zayi i olmaması için çok
dikkatlice çalışılır, Fakültemizde yapılan bu tür çalışmalar 2 kg'dan
daha az yemle i kg piliç eti ve 180 gram'dan daha az yemle bir yu-
murta üretimine çalışılmaktadır.

Yine bu çalışmalarımızda bir tavuktan yılda 27° yumurta elde
etmeyi başarmış bulunmaktayız. Oy~a Türkiye ortalaması 7° yumurta
ve kontrollu işletmelerde de i 70-200 yumurta civarındadır.

Sayın Konuklar, /

Halkımız bugün zaten protein ce eksik bir şekilde beslenmektedir.
İnsan beslenmesinde çok büyük önem taşıyan yumurta ve tavuk eti-
nin üretimi yukarıdaki nedenlerle daha da düşerse, yetişmişlerin bel.-
lenmesini bir yana bırakalım, bugünkü çocuklarımız 20 sene sonra
eksik beslenmeden dolayı zeka bakımından gelişmemiş bir toplumu
meydana getirmiş olacak ve böyle bir toplum da özlemektc olduğu-
muz gelişmiş Türkiye'yi hala gerçekleştirememiş olacakdır.

İzn;nizle konuşmamı şu cümle ile bitirmek istiyor ve bunun bir
slogan haline gelmesini diliyorum.

"Amacımız her yavruya günde i yumurta ve her ergine de 2

günde i yumurta yedirmek olmalıdır."

Ancak bu sayede ruh ve beden sağlığı bakımından güçlü bir top- /
lum meydana. getirmiş olabiliriz.

,
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Devlet Bakanı Mehmet ÖZGÜNEŞ'in Konuşması

Sayın Bakanımız konuşmasında özetle hayvancılık hizmetlerİnin
'ekonomik kalkınma savaşımızdaki yeri ile veteriner hekimlerin bu
alanda ve insan sağlığına hizmet yolundaki çabalarını övgüyle dile
getirmiştir. Bakan; Yönetim olarak hayvancılığın geli~mesi için gere-
ken hcl' şeyin yapılacağını, hayvancılık hizmetlerinin tek clde toplan-
masının yarar ~ağlayacağını ancak bu amaçla katkıda bulunabilecek
tüm meslek ve kurumların elbirliği yapmasının yararlı olduğunu söy-
lemiştir Aziz Atamaz'ın Doğumunun 100 üncü Yıl Dönümünde
Veteriner Fakültesinin bu çalışmasını takdirle karşıladıklarını bil.
dirmiştir.

Tören de Bir Konuşma Yapan Türk VeterinerHekimlı;ri Birliği Aferkez
Konsı:YiBaşkanı Dr. nicel Akıncı da Ülkemizin dışa bağımlı olmayan kalkın-
masında hayvancılığın önemini işle'!liştir.
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100. Yıl Atatürk Büstünün Açılışı

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılının kalıcı etkinliklerinden ol-
mak üzere Fakültemiz Bakteriyoloji Kürsüsü önünde bir kaide düzen-
lemesi yapılarak, ATATÜRK Büstü yerleştirildi. Büst, Devlet Bakanı
Mehmet ÖZGÜNEŞ tarafından saat ıo'da açıldı.

Resim 3 : Büstün Açılış Töreni

Akademik Tören:

Büstün açılışından sonra Fakültemiz Konferans Salonunda Aka-
demik Tören başladı. Günün konuşmaları A.Ü. Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İsmet Baran, A.Ü.Rcktörü Prof. Dr. Türkan Akyol,
Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş tarafından yapıldı.
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A.Ü.Veteriner Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zihni
Erençin "Su Ürünleri Üretiminde Çağdaş Bir Yöntem: Akva Kül-
tür" konulu tören konferansını verdi.

Konu~macılardan sonra emekliye ayrılan, kaybettiğimiz ve 40
yıl hizmet veren Öğretim Üyelerimize "Onur Plaketi", Profesör ve
Doçent olan Öğretim Üyelerimize profesörlük ve doçendik belgeleri
ile doktorolarını tamamlamış olanlara diplomaları verildi.

Daha sonra Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş tarafından Su Ürün-
leri ve Hastalıkları Kürsüsü altında yapımı tamamlanan "Erençin
Akvaryumu" açıldı. Akşam ıg.oo'da akademik tören kokteyli yapıldı.

Fakülte;"i;; Dekanı ProfDr. ısmet BARAN Akademik Törende Afağıdaki
Konuşmayı Yaptı:

Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardım-
cıları.

Bugün geleneksel Akademik Törenimizi, iki yıl aradan sonra gü-
ven ve huzur dolu bir ortamda, tekrar yapabilmenin mutluluğu içe-
risindeyiz. Çok değil yedi ay öncesine bakıldığında, öğretimde, eği-
timde, araştırmada, yönetimde güçlüklerin arttığı ve hukuk devleti-
nin şartlarından olan düzen ve özellikle güvenin ortadan kalktığı nı
görürüz. Ulusumuzu parçalayıp çökertmeyi amaçlayan, geçmişin bu
bunalımlı döneminden ders almak zorundayız. Özgür düşünce düze-
yinde tartışmayı önleyen, sa~ece kaba kuvvetin egemen olduğu ve ar-
tık gerilerdekalan böyle bir dönemi, Ulusumuz bir daha yaşamaya-
caktır. Unutulmasın ki, aklı inkar' eden, taasub ve kör inanışı hedef
alan, kaba kuvveti benimseyeri düşünce ve davranışı, Ulusumuzun
Atatürkçü kuşağı, sosyal, demokratik, la:ik hukuk Devleti anlayışı
ile Cumhuriyet'in kuruluşundan' bugüne dek imkan vermemiştir;
vermedi, bundan. sonra da vermeyecektir.

Yüksek öğrenim, özellikle üniversite sorunu, bir ülkenin çağ-
daş uygarlık- düzeyinde yer alabilme sorunudur. Üniversiteleri top-
lumdan soyutlamanın olanağı yoktur. Ulusların varlıklarını koruya-
bilmeleri, sosyal ve ekonomik kalkınmaları, bilimdeki başarısına ve
geleceğinin güven kaynağı olacak insan gücü yetiştirmesine bağlıdır.
Bu nedenle bilim dallarının, araştırma, inceleme, bilgi aktarma ve
bilgi üretme yeri olan üniversiteler, özden doğma kıymetleri, varlık-
ları içerisinde yaşatmak ve büyütrnek zorundadır. Bunun için gelenek-
sel Akademik Tören, Fakültemizde olağanüstü önem taşır. Bugün, bi-
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lim~el araştırmalara gereken önemi vermesinin ve Türkiye'nin öz malı
bilimin yaratılmasına katkıda bulunabilmenin, huzur ya da rahatsız lı-
ğının duyulduğu gündür.

Değerli Konuklar, güçlü olmak ve çok çalışmak zorundayız. Üni-
versitelcrimizi, çağdaş anlamda istenilen düzeye çıkarmadıkça, Ulus
olarak ileriye güvenle bakmanın olanağı yoktur. Halktan uzaklaşan,
ülke sorunlarına sırt çevirmiş, bireysel çıkarları ön plana almış, geç-
mişteki yüksek öğrenim kurumlarının, ,Atatürk Türkiye'sinde yeri ola-
maz.

Bugünün üniversiteleri, Atatürkçülüğü donmuş bir kalıp olarak
değil Ulusumuzun çıkarına, Türk toplumunun yararına, geleceğe yö-
nelik açık bir rejim olarak kabul etmek zorundadırlar. Bu temel
görüşle kurulan Üniversitelerin, 'Ulu Önderin direktifler doğrultusun-
da, çağdaş uygarlık düzeyine ula~mada vereceği hizmetlerin etkin de-
netimi, ancak "Üniversite Özerkliği' ilc sağlanabilir.

Üniversite Özerkliği, üniversitelerin hukuk dışı kurumlar olduk-
ları anlamına da gelmez. Üniversiteler de Anayasa kurumu olarak hu-
kuk devletinin ilkeleri ile devletimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine
bağlı olarak çalışmak zorundadır. Bunun sağlanmasının tek yolu
,üniversitelerde karar organlarının oluşturulmasında, üniverşite içi
demokrasiyi yaygınlaştırmaktır. Aksi takdirde bilimi bulma, koruma
ve yayma gibi doğal görevleri olan üniversitelerin, bağımsız olması
gereken yapıları bozulur.

ı933 yılında, İstanbul Üniversitesinin kurulmasıyla başlayan
yeni üniversiteler döneminde, bu öğrenim kurumlarının çağdaş bir
görüşle kurulmasına oldukça özen gösterilmiştir. Atatürk 1933 yılı
B.M. Meclisini açıŞ söylevinde "Üniversite tesisine verdiğimiz ehem-
miyeti beyan etmek isterim. Yarım tedbirlerin kısır olduğuna şüphe
yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi maarifte ve kurulan Üniversi-
te'de radikal tedbirlerle yürümek kati kararımızdır".

Demek sureliyle yeni kurulan Üniversiteyi sağlam temel üzerine
oturtmak kararlığını belirtmi~tir.

İstanbul'daki Yüksek Veteriner Okulu'nun 1933'de Ankara'ya
Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün bir Fakültesi olarak aktarılışında, Ulu
Önder'in bu temeli hedef alınmıştır. Ankara Üniversitesi'nin kurulu-
şundan önce, Anadolu'ya Üniversite yaşamını getiren Yüksek Ziraat
Enstitüsü'nün, bir Fakültesi olarak Fakültemiz, 1933'den günümüze
dek büyük geliş~e göstermiş, Ulusal kalkınmamızda etkin görevler
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yapmıştır. Bunları, Öğretim Araştırma ve Eğitim Tarihimiz açısından
sayısal verilerle örnekleyebiliriz.

Fakültemizin tüm bölümleri, 1933-1948 yıIları arasında Yüksek
Ziraat Enstitüsü'ne bağlı olduğu dönemlerde, Alman Bilim Adamları-
nın da katkıları ilc en ileri sistemi içermiştir. i 948 yılında, Ankara
Üniversitesine bağlanmadan önce Fakültemizde, 6 Ordinaryus Pro-
fesör, 6 Profesör, 5 Doçent ve 9 Doktor Asistan, 8 Asistan olmak üzere
toplam 34 Öğretim Üye ve Öğretim Yardımcısı görev yapmakta idi.
Aynı dönemlerde Ülkemizde Veteriner Hekim açığı i~e, bugün de
olduğu gibi 3500-4000 kadardı. Tek Fakülte ve bu denli az kadro ilc
bu açığı kapatmak olanaksızdı. 30 Haziran 1948 gün ve 5237 sayılı,
Üniversiteler Kanununu'na ek bir kanunla Fakültemizin Ankara Üni-
versitesine bağlanması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Fakültemizin
1933-1981 yılları arasındaki gelişmesine bakıldığında şu tablo ile
karşılaşırız. Bu süre içerisinde, Fakültemizden 3296 öğrenci mezun
olmuş ve 6 Ordinaryu~, 80 Profesör, i24 Doçent, i46 Doktoran ile
Araştırıcı Akademik Personel yetişmiştir. Aynı süre içerisinde 523
aded kitap olmak üzere toplam, 2679 bilimsel araştırma Fakülte-
mizde yayınlanmıştır,

Fa~ültemizin, Öğretim, Eğitim ve Araştırma alanlarındJki bu
geli~mesi yanında, yeni kurulan Üniveı site ve Fakültelere de katkısı
önem taşır. 197o'de Elazığ, 1972'de İstanbul ve 1978'de Bursa Veteri-
ner Fakültelcrinin açılışı, Fakültemiz Öğretim Üyelerinin özvcrili
çabaları ile gerçckleştirilmiştir. Anılan FakülteleI'e, Fakültemiz yıl-
da ortalama 29 öğretim Üyesi görevlcndirmiştir. Başka bir deyişle
bugün FakültemiZ'de görevli tüm Öğretim Üyeleri, kuruluş halindeki
diğer Fakültelerde görevalmışlardır. Sadece 1980-1981 Öğrctim Yı-
lında bu yeni kurulan 31'akültede, Lo Öğrenim Üyemiz i ile 3 yıl ara-
sında görevalırken, 32 ÖğretimÜyemiz de ders vermek üzere göre\-
lendirilrrllş bulunmaktadır.

FakülteleI'in Üniversiteler sistem içerisindeki en önemli özel-
liklerinden biri de, öğretim yanında eğitim, araştırma ve uygulama
yapmalarıdır. Fakültemizin katkısı ile açılan bu üç Fakülte, bir yan-

/ dan Ülkede Veteriner Hekim açığını kapatmaya katkıda bulunurken,
diğer yandan da araştırıcı yetiştil'erek, yöresel araştırmalarla Ülke
sorunlarına çözüm getirme olanağını sunmuştur.

Atatürk,1925'dc Ankara'da Hukuk Fakültesinin ilk nüvesini
atarken ve daha sonra da Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Çoğ-
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rafya Fakültesi, Mülkiye, Tıp Fakültesi gibi Yüksek Öğrenim Kurum-
larını Ankara'ya aktarırken, Anadolu'nun bilim ve bilgi aydınlı-
ğına kavuşmasını amaçlamıştır. Bugün bu amaç gerçekleşmiş, Ulu
Önder'İn kurduğu Yüksek Öğrenim kurumları, taşıdığı isme layık
ve gördüğü hizmetlerle de gÜvenilir olmuşlardır. ıg8ı 'de Büyük Ön-
derimizin doğumunun 100. Yılında da ilkelerine bağlı olarak, Onun
"HAYATTA EN GERÇEK YOLGÖSTERİct BİLİM"dir deyi-
şini yaygınlaştırmaya ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bugün Onur ve Hizmet plaketierini sunacağımız, Emckliyc ay-
nlanlarla, Bilim Yuvamızda 4° yıl hizmet veren Öğretim Üyeleri,
Profesörlük, Doçentlik belgelerini, Doktora Diplomalarını alacak olan
değerli Öğretim Üye ve Araştırıcılar; bu yolda yürüyüşün en güzel
örnekleridirler.

Resim 4 : Onur Plaketi
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onur belgesi

Sayın :

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılı AnıslI1a
Düzenlenen Akademik Törende
Ankara Oniversitesi Veteriner Fakültesi
Şükranla Sunar.

Resim 5 : Onur Belgesi

Akademik Törende Onur Plaketi Alanlar

Emekliye Ayrılan Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Zihni Erençin
Prof. Dr. Mihri Mimioğlu
Prof. Dr. AMahir Büyükpamukçu
Prof. Dr. Nermin Tolgay
Prof. Dr. Erdoğan Ertürk

40 Yıl Hizmet Veren Öğretim Üyeleri

Ord. Prof. Dr. S.Tahsin Aygün
Prof. Dr. Sabri Dqğuer
Prof. Dr. Burhanettin Öktem
Prof. Dr. Hasan Başkaya
Prof. Dr. Yaşar Altan
Prof. Dr. Şahin Akinan
Prof. Dr. Hüseyin Erk
Prof. Dr. Zeki ToIgay
Prof. Dr. Selahattin Gurtürk
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Prof. Dr. Hasip' Kurtpınar
Prof. Dr. Ahmet Noyan

Profesörlük Belgesi Alanlar

Prof. Dr. İsmet Baran
Prof. Dr. Çetinkaya Şenclil
Prof. Dr. Erdoğan Finci
Prof. Dr. Metiri Taşbaş
Prof. Dr. Çetin Kılıçoğlu
Prof. Dr. Faruk Akın
Prof. Dr. Ferruh Dinçer
Prof. Dr. Ergun Özalp
Prof. Dr. Ahmet Yurteri

Doçendik Belg~lerini Alanlar

Doç. Dr. Yusuf Şanlı
Doç. Dr. Ersin İstanbulluoğlu
Doç. Dr. F.Tahir Aksoy
Doç. Dr. Baki Yılmaz
Doç. Dr. Recep Tınar
Doç. Dr. f1ayati Çamaş
Doç. Dr. Leyla Kalaycıoğlu
Doç. Dr. O. Ccnap Tekinşen
Doç. Dr. Erol Alaçam
Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz İmren
Doç. Dr. Yaşar Uçar
Doç. Dr. Süleyman Şener
Doç. Dr. Şerif Kaymaz
Doç. Dr. Ayşe Burgu
Doç Dr Hüseyin Erdinç
Doç Dr Necdet Güzel
Doç Dr. Arkun Candaş
Doç. Dr. Ayhan Özkul
Doç. Dr. Burhan Dinçer
Doç. Dr. Ömer Akay
Doç. Dr. Ahmet Çolak

Doktora Diplomalarını Alanlar

Dr. Fikri Aydın
Dr. Erol Şengör

/
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Dr. Hakkı İzgür
Dr. Mehmet Özlem
Dr. Yılmaz Akça
Dr. Bahri Emre
Dr. Metin Alabay

Emekliye Ayrılan Öğretim' Ü)'elerimiz Onur Plakellerini Alırken Aşağıdaki
Kısa Özgeçmişleriyle Sunuldıılar

Prof. Dr. Zihni ERENÇİN

19ıo'da Manisa'da doğdu. 193i'de Veteriner Fakültesinden
mezun oldu. I938'de Fakültenin Anatomi Enstitüsüne asistan atandı.
I944'de doktorasını tamamladı. I948'de doçent, 1954'de profesör
oldu. 13.7.1980 tarihinde emekli oldu.

Prof.Dr. Mihri MİMİOGLU

1909'da Urfa'da doğdu. I937'de Veteriner Fakültesinden mezun
oldu. 194o'da Fakültenin Parazitol~ji Enstitüsünde asistanlık göre-
vine başladı. I946'da doktorasını ,'erdi. I95ı'de doçent, 1956'da
profesör oldu, I3.7.I98o'de emekli oldu.

Prof. Dr. A.:rvfahir BÜYCKPAMUKÇC

19I2'de Diyarbakır'da doğdu. I938'de Veteriner Fakülte~inden
ı~1Czunoldu. I94ı'de Veteriner Fakültesi Patoloji Enstitüsü asistan-
lığına atandı. Doktorasını Amerika'da I918'de y,l.ptL. 195ı'de doçent,
195ide profesör oldu. 4'3.I93ı'de emekli oldu.

Prof. Dr. Ncrmin TOLCA. Y

ıgıg'da İstanbul'da doğdu. IY42'dc Veterin~r Fakültesinden
mezun oldu. 1950'de Fakültenin Parazitoloji Enstitüsü asistanlığına
]xı.ş!aciı. J955'de doktorasını yaptı. I963'de doçent, 1973'de profesör
oldu. 2.5.198o'de emekli oldu.

Prof. Dr. Yaşar ALTA:\'

I9I2'de Tekirdağ'da doğdu. 1936'da Veteriner Fakültesinden
mezun oldu. 1938 'de Fakültenin İç Hastalıkları Enstitüsüne atandı.
I944'de doktorasını verdi. I949'da doçent, 1958'de profesör oldu.
4.5.ıg8ı'de emekli oldu

Prof:Dr. Erdoğan ERTÜRK

ıg30'da Havran (Balıkcsir)'da doğdu. I955'de Veteriner Fakül-
tesinden mezun oldu. I963'de Fakültenin Patolojik Anatomi Kürsü-:
süne atandı. ıg65'de doktorasını verdi. 1972'de doçent oldu. I978'dc
profesör oldu. 6. ro. i98o'de emekli oldu.
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Resim 6 : Veteriner Hekimlik Andı İçcn Ycni 1vfczunbr'

100. YIL MEZUNİYET TÖREN İ
6 Temmuz 1981

Törende A.Ü;Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İsmet Baran,
A.Ü.Rektörü Prof.Dr. Türkan Akyo1, İmar İskan Bakanı ŞerifTüten
ve öğrenciler adına dönem birincisi Haluk Testereci'nin konu~ma-
larından sonra diploma ve ödüller dağıtıldı.

Daha sonra metni A.Ü.Veteriner Fakültesi Veteriner Tarihi
ve Deonto10ji Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Ferruh Dinçer tarafından
Atatürk'ün doğumunun ıoo'üncü yılı nedeniyle kaleme alınan "Ve-
teriner Hekim Andı" içildi. Üzerinde 100. Yıl Armasını taşıyan ve
100. Yılın kalıcı niteliği gözetilerek hazırlanan kütüğe dönem birin-
cisinin plaket çakmasından sonra tören sona erdi.

A. tJ. VeterinerFakültesi Dekanı ProfDr. İsmet BARAN'ın i g8 i Yılı l\1ezlı-
niyet Tiirenini Açış Konuşması

Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Genç Ve-
teriner Hekimler;

Törenimize katılmak suretiyle- Fakültemize onur verdiniz, he-
pinize şükranlarımı sunanm.

Bugün uzun bir aradan sonra, Devlet otoritesinin hakim olduğu,
güven ve huzurun sağlandığı bir ortamda mezunlanımza törenle dip-
10ma verebilmenin mutluluğu içerisindeyiz.
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Resim 7 : A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Türkan Akyol- Diplama Töreninde

Üniversitelerin, yüksek öğ:ı-etimkurumlarının temel dayanağı öğ-
rencisidir. Öğretim üyeleri, görevlerin en zorumı, Türk toplumunun
geleceğine yön vermeyi amaçlayan yüksek seviyeli insan gücünü ye-
tiştirmeyi üstlenmişlerdir. Bu nedenle öğretim üyesi ve öğrenci ara-
sında öğretim kurumunda başlayan bağın, mesleki yaşam boyunca
devam ettirilmesi, ulusumuzun geleceği için yaşaması önem taşımak-
tadır. Mezuniyet törenleri, yarınki Türkiye'nin salıibi olacak gençler-
le öğretim üyeleri arasındaki diyaloğun yaşam boyu sürdürüleceğinin
bir ifadesidir.
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Resim 8 : Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İsmet Baran Diploma Töreninde

Değerli konuklar, yatırımların en uzun vadelisi olan yüksek öğ-
retim, üniversite eğitimi, kalkınma ve yükselmenin en önemli unsuru
olan insan güeünü yetiştirmeyi, toplumun geleceğine yÖn vermeyi
amaçlar. Üzülerek söylemek zorundayız ki Ulusumuzun sosyo-eko-
nomik şartları, ideolojik ve sosyal görüş ayrılıklarına, kültürel yapı
bozukluklarına ve şeriat düzeni heveslilerinin ortaya çıkmasına neden
olmuş ve bunların doğal sonucu olarak anarşi ve bozulan düzen Üni-
versitelerimizi de ağıı' ölçüde etkilemiş; can güvenliği öğretim ve,öğre-
nim özgürlüğü tarihimizde' görülmemiş ölçüde zedelenmiştir.

Ülkemizin içine sürüklendiği bunalımların bir nedeni de Ata türk'-
çü doğrultunun gereği kadar tutarlı ve kararlı bir düzeyde işlenmeme-
sidir. Şartlar ne olursa olsun gençler, özellikle üniversitedeki gençler,
bilim gerçeklerine uymayan, dinamizmi koruyamayan, modern devlet
anlayışına. ve Devletimizin temel ilkelerine ters düşen demokratik,
layik, hukuk devleti ilkelerini zedeleyecek bir davranış içine girmeme-
lidirler. Üniversite, yüksek öğrenim gençliği, Cumhuriyet tarihimize,
varlığımıza temel olan Atatürk düşünce ve devıimlerinde bütünleş-
melidirler. '

Atatürkçülük'ten, Kemalizim'den söz etmek kolayolabilir; asıl
zor olanı onun başlattığı, gerçekleştirdiği devrimleri korumak, iler.
letmektiL

Üniversiteli olarak bizler, Cumhuriyete, demokratik düzene,
Atatürk Devrimlerine karşı olanlarla mücadele etmek zorundayız.
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Bugün diplomalarını alarak meslektaşları arasına katılacak olan
sevgili Vet~rincr Hekimler, Ulusumuzun içine düştüğü korkunç bu-
nalımın ıstırabını nasıl yaşadığımızı en iyi bizler bilmekteyiz. Artık
her şey gerilerde kalmıştır. Yeni bir yaşam ortamına girdiğimiz şu
anda Türk gerı.çleri olarak sizleri temel değerlerimize sımsıkı sarılmaya
çağırıyorum. Akılcı, gerçekci yolda, AtaWrkçü düşünceden en ufak
bir taviz vermeyiniz. Atatürk devrimlerine karşı olan her hareket ve
düşünce geriye dönüştür, gericiliktir. Ulusumuzun içinde bulunduğu
kalkınma çabasında sorumluluklarınızı unutmam<'.k gerekir. Kalkın-
ma, yetişmiş insan gücü ile olur. Bugün sizler genç Veteriner Hekimler
olarak bu güce güç katacaksını~.

Veteriner Hekimlik mesleği, Ülkemizde' 1842 yılından günümüze
dek bilimsel düzeyde yürütülen öğretirnin ürünü olarak, insanlığa
hizmet etmektedir. Öğretim, eğitim, bilimsel çalışma ve uygulama-
larımızda daima kendimizi yenilerneye ve çağdaşlaşmaya özen gös-
terdik.

Binlerce yıllık tarih içinde hayvancılık Türk halkının, sosyal ve
ekonomik yaşamında, kültüründe yer almıştır. Hayvan, kırsal kesimde
yaşayan insanımız için hayatın bir parçası, ekonomik özgürlüğün
simgesidir. Sevgili gcnç veteriner hekimler sizler daha çok Ulusumu-
zun işte bu kesimine, kırsal yöredeki halkımıza hizmet götüreceksiniz.
Unutmayınız ki halkımızın bu kesimi, ekonomimize kaynak sağla-
yacak en önemli kesimdir. Ve bugünden itibaren sizler bu yörede
görevalacaksınız. Ülke hayvancılığına yapacağınız hizmetIerIc

1- Halkımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesini,
2- Ulusal gelirin artırılmasını,
3- Dış satım gelirinin artırılmasını,
4- Sanayiye hammadde sağlanmasını,
5-- İstihdam gücü yaratılmasını,

6- Bölgeler arası geür dengesinin sağlanmasını temin cderek, en
önemli öz kaynaklarımızdan birisini, Ulusumuzun yararına değer-
lendireceksiniz. Böylece ülke hayvancılığı, gerek sosyal yapının dü-
zenlenmesi ve gerekse ulusal ekonomiye yarar sağlamada gerçek ye-
rini alacaktır. .

Türkiye 80 ınilyona yaklaşan büyük ve küçük baş hayvan varlığı
ile dünyada 8. Ortak Pazar Ülkeleri arasında ise birinci sırayı almak-
tadır. Ne acıdır ki bu olanaklara rağmen halkımız, bugün önemli
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beslenme sorunları ile karşı karşıyadır. Halkımız günlük kalori gerek-
siniminin % 6o-65'ini buğdaydan sağlamakta ve toplumun % ı7,5 i
yetersiz kalori, % ıo'u yetersiz protein, % 22,5 i ise protein yönünden
dengesiz beslenmektedir. Buna neden hayvancılık potansiyelimizin bir
türlü harekete geçirilememiş olmasıdır. Ülke insanı yılda 238 kg. ta-
hıla karşılık 22 kg. et tüketen dengesiz bir beslenme rejimi ile karşı
karşıya bırakıldığı gibi, kalkınmanın finansmanı için son derece
önemli bir kaynak da değerlendirilememektedir.

Bilimsel çalışmalar, dünyada tahılla beslenen toplumların hem
enerji dönüştürümü, hem de davranış bakımından her türlü sömürüye
elverişli durumda olduklarını göstermektedir. Birçok geri kalmış
ulus gibi Türk ulusu da tahıla dayalı bir beslenme ortamına itilmek
istenmektedir. Geri kalmış toplumları ilerletmemek, verimini yavaş-
latmak için girişilen siyasal ve ekonomik ambargolar ötesinde biyo-
lojik uygulamaların da, amaca ulaşma bakımından, küçümsenemeye-
cek bir yeri ve payı olduğu unutulmamalıdır.

Bu art niyetli amacı gerçekleştirmek üzere "Türkiye Ortadoğu'-
nun tahıl ambarı olmalıdır" sloganı ile tahıl üretimi, hayvancılığın
gerilemesi pahasına teşvik edilmiştir. Tarımda, birim alanda verim-
liliği artırmak yerine, mera ve otlakların tarım alanlarına dönüştü-
rülmesine hız verilmiş ve 1950 yılında 14 milyon 542 bin hektar alan
ekilebilir topraklar, 27 milyon 699 bin hektara ulaşmıştır. Planlıdö-
nemlerde bu durumun farkına varılmış ve plan içerisinde yem açığı
.vurgulanarak tedbirler öngörülmüşse de, durum daha da kötüleşmek-
ten kurtulamamıştır. Sonuç olarak denilebilirki 1950 lerden bu yana
ve geçirilen 3 kalkınma planı döneminde uygulanan tarım politi-
.kaları tüm -potansiyelimize rağmen ülkemiz insanını ve hayvanuu
aç olmaktan kurtaramamıştır.

Değerli genç Veteriner Hekimler, veteriner hekimlik hizmetleri-
nin, önemini, ağırlığını ve büyüklüğünü öz olarak anlatmaya çalış-
tım. Tüm zorluklara rağmen, çağdaş bilimsel verilerle yetiştirdiğimiz
sizlerin ülke geleceği için vereceğiniz hizmetlerden umutluyuz.

Nasıl ki Veteriner Hekimlik mesleği, yüce Atatürk'ün kurduğu
Cumhuriyetin yokluk ve yoksulluk döneminde ulusal bilinç ve görev
coşkusu ile büyük hizmetler vermişse bugün de siz genç Veteriner
Hekimler, ulusal ekonomimize ve Ulu Önder'in "Memleketin efen-
disi" dediği kırsal yöre halkımıza en iyi şekilde hizmet götürecek,
Atatürk devrimlerinin ödün vermez bekçileri olacaksınız.
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Hepinizi saygılarımla selamlar, öğrencilik hayatınızdaki ba-
şanlarınızın meslek hayatınızda da devamını dilerim.

1980-1981 Öğrt'tim Yılı Mezuniyet Ti.ireninde Öğrenciler ad11laDön~m
Birincisi Haluk TESTEREC1'nin Yaptığı Konuşma

Sayın Bakanrm, Sayın Danıştay Yardımcısı, Sayın Rektör,
Sayın Dekanıar, Değerli Hocalarım, Kıymetli Misafirler ve Arkada~-
larım.

1976-1977 ders yılında başlayan eğitim ve öğrenim hayatımızın
sona erdiği bu en mutlu günümüzde, bizden bilgi ve emeklerini esir-
gemeyen hocalarımıza, törer,e teşriflcri ile sevincimizi paylaşan tüm
konuklara, dönem arkadaşlarım adına teşekkür etmeyi bir borç bi-
lirim.

Meslcğimizi tam olarak tanımadan girdiğimiz Fakültemizde 5
.yıllık eğitim süresi içinde Veteriner Hekimliğin önem ve değerini
kavramış bulunuyoruz. Bundan sonraki esas görevimizin, ülkemizin
daha da gelişmesine ve birer hekim olarak sağlıklı toplumların ye-
tişmesine katkıda bulunmak olduğunun bilinci içindeyiz.

Ülkemizin ve özellikle Türkiye hayvancılığınm. sorunlarını bi-
liyoruz. Eğitimimiz boyunca aldığımız bilgilere zamanla ilave ede-
ceğimiz tecrübeleri de ekleyerek inanç ve azimle bu sorunların çözü-
mü için çalışacağız.

Kanunların bize verdiği yetkileri ülke yararına hiç bir taviz ver-
meden kullanacak olan bizler meslek onur ve haysiyetine de her za-
man sahip çıkacağız. Karşımıza çıkabilecek engellerden yılmayacağız.
Toplumumuzun yararına olan her girişimin yanında, zararına olan
her girişimin ise karşısında olacağız. Başarıya ulaşmamızı engelleyebi-
lecek kanun boşluklarını gidermek için sabırla çalışacağız.

Üniversitedeki eğitimimizin ilk 4 yılında, ülke düzeyindeki olaylar
malesef Fakültemizi de etkilernesi nedeniyle rahat ve huzurlu bir eği-
time imkan bulamadık. Ancak i 2 Eylül harekatı tüm ülkede olduğu
gibi Fakültemizde de huzuru sağlamıştır. Bu yıl haziran döneminde
42 arkadaşımızın mezun olabilmesi bu huzurlu ortamın bir ürünü-
dür. Bu nedenle huzurlarınızda Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran-
larımızı iletmeyi bir borç bilirim.

Bir aile ocağı olan Fakültemizde geçen acı ve tatlı tüm hatıraları
her zaman hasretle anacağız. Bu gün bu yuvadan uçuyoruz. Bu an-
lamlı günde, hizmet ve çalışmaya susamış milletimizin, bize sağladı-
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ğı imkanların hakkını ödeyebilecek bir duruma gelmiş olabilmemiz
tek tesellimizdir.

Saygıdeğer konuklar, çalışmaları sırasında hayatlarını kaybeden
aziz meslek şehitlerimize, İstiklal Marşımızı yazan meslek büyüğü-
müz Mehmet Akif Ersoy'a ve siz sayın hocalarıma layık olacağımız
dan hiç kimsenin kuşkusu 'olmasın.

Bizlere güveniniz, gerektiğinde bizlere yol gösteriniz.

Meslek yaşantımızda Fakülte bilgilerimi:l.C, tecrübeleriyle her za-
man katkıda bulunacak olan hocalanma ve meslek büyüklerime şim-
diden teşekkür ederim.

Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerimle.

1980-1981Haziran Döneıninde Diploına Alanlar
Fak, No: Adı Soyadı:

1- 799 Haluk Testereci
2- 84.2 Rıfkı Hazıroğlu
3- 80g Ayşe Uzun
4- 758 Ömer Faruk Mutlu
5- 74° Reşide Merih Yöndem
6- 803 Engin Kırmızı
7- 749 Hülya Öney
8- 821 Murat Ertürk
9- 773 Orhan Çetin
10- 766 Nüket Acar
11- 77° Zühtü A.ynagöz
12- 796 Şakir Dalkılıç
13- 763 İbrahim Özcan
14- 753 Riyad Kavasoğlu
15- 746 Ahmet Öztürk
16- 780 İbrahim Halil Sözmen
17- 788 Ümit Çerçel
18- 75° Ali İhsan Şahin
19- 815 İlyas Cengiz Çobankaya
20- 765 Saffet Mehmet Saraç
21- 737 Göksel Yamaner
22- 786 Niha t Pakdil
23- 826 Ahmet Gedik

/



Veteriner Hekinı Andı

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda yaşamımı
insanlık yoluna adayacağıma

Meslek sahibi olmamda bana emeği geçenlere saygı ve -minnet-
tarlığımı koruyacağırna, sanatımı doğrulukla yapacağı ma ve meslc-
ğimi onurlandıracağıma

Meslektaşlarımla ve görevim gereği ilişki kuracağım diğer iş
ve meslek sahipleri ile tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışarak
hayvan ve insan sağlığına hizmet edeceğime

Hayvan sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağı!Jla,
insan yaşamına özen göstereceğim c

Meslek ve sanatımın uygulanması sırasında öğreneceğim sırları,
yasal zorunluluk doğmadıkça, açıklamayacağıma

Bilimsel yöntemlere uyarak tedavi ve araştırma yapacağıma,
yararsız yöntemlerden kaçınacağıma

Hasta sahiplerinin ve görev götürdüğüm kişi ve kurumların po-
litik, sosyal eğilimlerini ve dini inançları gözetmeksizin hizmet ede-
ceğime şerefim üstüne söz verir, and içerim.
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757
825
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792
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738
655
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ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİİLE HANNOVER
VETERİNER YÜKSEK OKULU İŞBİRLİGİ PROJESİ

Türk-Alman Teknik İşbirliği Proğramı çerçevesinde -"A.Ü.
Veteriner Fakültesi ile Hannovel' Yüksek Veteriner Okulu Arasında
İşbirliği Projesi" 7 Ocak Ig81 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş buIunmaktadır.

Bu andıaşma uyarınca başIatılan projeler için Hannov.er'den
Prof. Dr. H. Wiesner, Prof. Dr. W. Körting mayıs, Dr. H. Frey eylül
Ig81'de Fakültemize gelerek projelerle iIgiIi çalışmalara katılmışIardır.

Diğer yandan öğretim üyelerimizden Prof.Dr.Ferruh Dinçer
iIe Doç.Dr.Ersin İstanbuııuoğlu ve Dr.Yılmaz Akça Hannover'e
giderek, işbirliği komitelerince daha önceden planIanan konularda
çalışmışlardır.

Aynı anlaşma uyarınca Fakültemiz asistanlarından Günay Al-
çığır ve Mehmet Şahal doktoraIarını yapmak üzere Almanya'ya gön-
derilmişlerdir.
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1980 aralık ayında Fakültemiz'in Hannover İşbirliği Komisyonu
başkanı Prof.Dr.Mahmut Sağlam ile Komisyon üyesi Doç.Dr.İb-
rahim Burgu Hannover'e giderek projelerin planlanması ve yürütül-
mesi konularında görüşmeler yapmışlardı. Bu kez Hannover'den
Komisyon başkanı Prof.Dr.B.Liess, Komisyon üyeleri Prof.Dr.W.
Bisping ve Prof.Dr.H.-P.SaIImann ile Kanzler Linnemann 27-3°
eylül 1981 tarihleri arasında Ankara'ya gelmişlerdir. Bu nedenle 28

eylül 1981 günü saat ıo'da Fakültemizde bir basın toplantısı dü~enle-
nerek bu işbirliğinin amacı ve Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında
başlatılma~ının önemi vurgulanmıştır. TR T programlarında yer alan
basın toplantısına ait haberler yanında Fakülte Dekanımız Prof.Dr.
İsmet Baran'ın ve Alman Komisyon Başkanı Prof.Dr. Bernd Liess'in
konuşma metinleri "NEWSPOT" da yayımlanmıştır.

Aynı gün Fakülte'de yabancı konuklarımız onuruna verilen
kokteyI'de Komisyon Başkanı Prof.Dr.B.Liess ile komisyon üyeleri
Prof.Dr. W.Bisping, Prof.Dr.H.-P.Sal1mann ile Kanzler Linnemann'a
Fakültemizce hazırlanan "100. Yıl Plaketi" ve bunla.rın belgeleri
verilmiştir.

Aşağıda, Dekan Prof. Dr. 1. Baran'ın Basın Toplantısındaki
konuşmasının Türkçe metni ilc bu konudaki resimler yer almıştır.
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi.Dekam Prof. Dr.
İsmet Baran'ın Basm Toplantısı Metni

(28 Eylül 1981, Pazartesi Saat: 10.00, A.Ü. Veteriner Fakültesi)

TR. T ve Basının Değerli ü,;,eleri

Sizleri aramızda görmenin kıvancı içinde hoş geldiniz diyor ve
toplantıya katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türk-Alman
Teknik İşbirliği çerçevesinde görü.şmeler yapmak üzere Ülkemize gel-
miş bulunan Prof.Dr.Bernd Liess Başkanlığındaki Alman Komisyon
Üyelerini tanıtmaktan onur duyuyorum.

Rcşim 9 : Basın Toplantısı (Prof.Dr.B. Licss, Prof.Dr.t. Baran, Prof.Dr.M. Sağlam)

Bilindiği gibi tarih boyunca iyi ilişkiler kurduğumuz Almanya
ile son yıllarda, hatta son aylarda, hemen her alandaki karşılıklı iş-
birliğimiz giderek artmış bulunmaktadır. Bugün burada bu işbirliğinin
en son ve önemli sonuçlarından birini sizlere açıklamaya çalışacağım.

Veteriner Hekimlik dalında Almanya ile ilişkilerimiz çok eskidir.
1842~deÜlkemizde bilimsel anlamdaki ilk Veteriner Okulu bir Alman



meslektaşımız tarafından kurulmuştur. ı 9 uncu yüzyıl boyunca gerek
sivil, gerekse askeri alanda Almanya ile bilimsel ve teknik işbirliğimiz
kesintisiz sürdürülmüştür. Balkan Savaşında, ı. Dünya Savaşında ve
Kurtuluş Savaşında birçok Alman meslektaşımız çeşitli kurumları-
mızda görevalmışlar, Türkiye'den de Veteriner Hekimler öğretim,
eğitim ve araştırma için Almanya'ya gönderilmişlerdir. Cumhuriyet
dönemi ise bu sürekli ilişkinin en güzel ve uluslararası önenide ör-
nekleri ile doludur.

Bilindiği gibi ülkemizde modern anlamda üniversitelerin kuru-
luşu Atamızın önderliğinde ve onun emirleriyle gerçekleşmişti. 1933
yılında 'tstanbul Üniversitesi açılmış, aynı yıl Ankara'da Veteriner
Fakültesi ile diğer 4 Fakülteyi içeren Yüksek Ziraat Enstitüsü öğre-
time başlamıştı. Bu yüksek öğretim kurumlarının hemen tüm Profe-
sörleri Almanya'dan davet edilmişlerdi .

. Bu olay, aslında, dünya bilim tarihinde de özel bir yer tutar.
Çünkü Atatürk bu kararıyla bilimsel düşünce ve araştırma özerkliğinı
siyasalortamda değerlendirebilen modern çağın ilk önderlerinden ol-
muştur. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında dünya uluslarını şaşıl'tan
bir hızla gerçekleştirilen eğ~tim seferberliği yanında ekonomik sa-
vaşımızda da bu eylemin büyük etkinliği vardır.

Son olarak Türk-Alman Teknik İşbirliği Proğramı Çerçevesinde
"Ankara Veteriner Fakültesi ile Hannover Veteriner Yüksek Okulu
Arasında İşbirliği Projesi" için yapılacak teknik yardımla ilgili ola-
rak Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara-
sında kararlaştırılan Anlaşma Hükümleri ocak 1981'de Resmi Ga-
zetede yayımlanmış ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra
çalışmalara başlanmıştır.

Gerek bu anlaşmanın gerçekleştirilmesinin, gerekse Alman Bi-
lim Heyetinin ziyaretlerinin 198 i yılına raslayışı Türk-Alman işbirliği
ile Türk eğitim ve bilim tarihi açısından büyük önem taşımaktadır.
Denebilir ki bu anlaşma, 100. Doğum Yılında Ulu Önder Atatürk'ün
bilimseldüşünce sistemini dile getiren anlamlı ve kutlu bir olaydır.

Anlaşmanın başlıca amacı hayvansal üretimin geliştirilmesine
katkıda bulunmak üzere öğretim, eğitim ve uygulamada teknik ve mali
destek sağlamaktır.

Bilindiği gibi hayvaneılığımız bugün ulusal, ekonomik, sağlıklı
ve dengeli beslenme ile dış satım olanakları açısından büyük bir değer
ve önem taşımaktadır. Bugün hayvan ve hayvansal ürün kaynaklarına
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petrol benzeri bir ekonomik ve stratejik madde olarak bakılmaktadır.
Türkiyenin toprak ve iklim özellikleri, Türk Halkının gelenekleri
hayvancılığın geliştirilmesi için son derece uygun olmasına karşın çe-
şitli nedenlerle bu kaynak işletilememiştir. Bunun içindir ki bir yandan
Ortadoğu ve çeşitli Avrupa ülkelerinde her an alıcısı hazır bulunan
hayvansal ürünlerin ihracı yoluyla dış ödemeler dengesine katkı ola-
nakları kullanılarnamış, öte yandan halkımızın yetcrince hayvansal
ürünlerle beslenmesi sağlanama,mıştır. Çünkü bugün sağlıklı ve dengeli
beslenen ülkelere nazaran insanımız ancak 1/4 et, 1/3 ~üt ve 1/10
yumurta tüketilebilmektedir. Oysaki Tilrkiye 42 milyon kanatlı, 80
milyon çifttırnaklı hayvan varlığı ilc Avrupa'da 2. Dünyada 7. sıra)'ı
almaktadır. Ne varki hayvan ba~ına sağlanan verim düşük ve kalite-
sizdir.

Bunun başlıca nedenleri i~c yem yetersizliği, paraziter ve salgın
hayvan hastalıkların çokluğu, veteriner hekim sayısının ise azlığıdır.

Fakültelerimiz ve meslek kuruluşlarımız hemen her dönemde
siyasal iktidarlara ve hükümetlere bu durumu yausıtmışlar, gereken
bilimsel ve yasal önlemlerin alınması için önerilerde bulunmuşlardır.
Ayrıca, uluslararası bilim ve teknik işbirliği olanaklarından yararla-
narak hayvancılık potansiyelimizin artırılmasına çalışmışlardır. İşte,
görüşmeleri yıllar önce başlatılan ve bugün uygulal'l\a saflıasına geç-i-
len Ankara-Hannover anlaşması bu amaçla gcrçekleştirilmiştir.

Anlaşma uyarınca Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti
ara~tırma projeleri kapsamı içinde bilim adamları ve teknisyenIerin'
Almanya'ya etüt ve araştırma amacıyla yapacakları ziyareticri, An-
kara Veteriner Fakültesinden Türk doktora adaylarının burslarJllı
karşılayacak, ayrıca yaklaşık 1milyon Alman IvIarkı tu'tarında bilim-
sel ve teknik malzeme sağlayacaktır. Bu malzemeler Türkiye'ye
ulaştıklarında Türkiye Cumhuriyetin.in malı olacaklardır.

Hannover ve Ankara Veteriner Fakült~leri arasında Gyıl süreck
olan anıa~ma çerçevesi içinde hayvancılığın gelişmesine ve yurdumuz
ekonomisine büyük zararlar veren çeşitli hayvan hastalıklarının ön-
lenmesine Y9nelik yaklaşık 15 proje yürütülecektir. Ün görülen bu
projelerden 4'ü bu yılın mart ayında başlatılmış bulunmaktadır.
Abortus denen ve çok büyük miktarlarda kuzu kaybına Eeden olan
yavru atma hastalığı ilc balık yetiştiriciliğinde problem teşkil eden
balık parazideri üzerindeki araştırmalar bu projeler c.rasındadır.
Komisyonların bu gün başlayacak olan toplantılarında 6 adet yeni
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proje üzerinde görü~meIer yapılac.ak ve bu projeler i982 yılı içinde
yürürlüğe girmiş olacaktır.

Ayrıca bu görü ımelerde i983 yılı içinde yürülüğe girmesi gereken
projeler de ele alınacaktır.

Yukarıda değinildiği gibi anlaşmanın sağladığı olanaklardan bir
diğeri de Fakültemiz Asistanlarına Almanya'da doktora yaptırmak-
tır.

Bu kanaldan yararlanan 4 Asistanımız halen Almanya'da Dok-
tora çalışmalarını sürdürmektedir. tki A~istanın da i 982 yılı içinde
aynı amaçla Almanya'ya gönderilmesi planlanmış bulunmaktadır.

Bilim ve teknik, ekonomik kalkınmanın ana unsurudur. Ankara-
Hannover Ara~ındaki bu bilimsel ve teknik anlaşmada ise Ülkemiz
için olduğu kadar Avrupa ülkeleri için de ekonomik etkinlik söz ko-
nusudur. Çünkü anlaşma çerçcvesinde hazırlanacak projelerde Ülke-
mi7.de hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvansal ürünlerin artışı,
kaliteli ve ~ağ1ıklı gıda üretimi olanakları sağlanırken, komşu ülke-
lerden bulaşarak Anadolu ve Trakya üzerinden Avrupa ülkelerine
geçebilecek pek çok salgın hayvan hastalığı da söndürülmüş olacaktır.
Görülüyor ki anlaşmadan sağlanacak mali ve teknik yardım en uygun
biçimdc değerlendirilecektir. .

Anlaşmanın bir başka özelliği, projelerin Türk, Alman bilim
adamları tarafından ortaklaşa dÜ7.enlcnmcleri ve uygulamanlarıdır.
Böylece iki ülke arasında bilimsel alış-veriş gerçekleştirilirken alan
uygulamaları ile sosyal bir yaklaşım da sağlanmış olacaktır. Esasen
projelerin bir kısmı hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların ön-
lenmesine yönelik olduğundan halk sağlığını yakından ilgilendirmek-
tedir, Bu açıdan bakınca Ankara-Hannover Anlaşmasının ekonomik
yönü kadar sağlık ve sosyal içeriği de kolayca anlaşılacaktır.

Bu ölçüler içinde ele alındığında Türk-Alman Teknik İşbirliği
Çerçeve~inde gerçeklc~tirilen ve 6 yıl sürecek olan Ankara-Hannover
Anlaşması,' Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılma yaraşan gerçek bir
k':ltlama programı olarak nitelendirilebilecektir. Çünkü bu anlaşma
Atatürk'ün "barışçılık, bilimsellik ve ekonomik" görüşünü "ulusal ve
evrensel boyutlarda" yansıtan somut bir örnektir.

Hepinize Fakültem ve Yabancı Konuklarımız adına tekrar te-
şekkür eder, sorularınızı büyük bir zC\'kle yanıtlayabilcccğimizi bildi-
ririm.
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ıurt:"z.xl'lll .'trd"" ki>nnrn. Idı !toUr.
rror.ftnuh DinçC'r'ciM "iNct histM'
IKht Anmtlı.:unı,n ıu UnM'ftf Pırt-
nrnchJfi und kınn cbr t:rıC'bnisR ık'r
PIIITIt'l'Kh.n und drr F..nı .•• ıdlu", dtr
.';,..n"Chlrllitht:l 7.uı.ıımmrnillbt'lt ıu.
sımmtnfas.wn

Ob,,'ohl dic Pırtnend\an.\.tn"in-
barunc nur 1.UNtC'hIl C't••.• rinm Zoriı.
Dum von S J~l'lrrn ab<1,ctl. euubr ich•
dIlı.\diMoC'r!:i<tnill.eiL'rruhrt'lirrinlrf'
.••('itnt Jıhl't ıuf tınCT Ktir C'mıth.ıın
.il6t'nM"l'l~fllıth", (;l\lndll:p %UmWohlo!
UNl'ltr urw1In6t",r l.wnd"r.

l:irlC'dC'r.•.kbıi~",Punlrtrd"\'".
rlnbanıllt"' ,It dC'r Aultaıach .lam.
Iclıatllıchn Erttnntll ••. und air VOf'
bcrrllU"l tnnf'ın.ı.lovr t'orx!'runııPro•
IC'~lt.

Wıut1l'IChlftkaM in cfC'rLrhrr nicht
"rmlUI'lI .••trMn IıhM fondıtml. OhlM'
Fıı"d'l;ını: ",nn", l...ıum "'lDrr1Khan.
!ichr ,Wl.ı:C'n"",mlttlunc,n Stodrr:lf'fI~'
b,n, mC' junp GmC'utıon bmötıı:r un.
K'l'l"brsondrrc Au(mrrlı.s.amult und dCl'
hlır" m<>chtritiı ı.Ii('I!'t\. daarinr dt'l'Ol'
IM'h~en AurC~m dinft 'L-t~ıft
isı Mr ıunı,n l:COMRı.ıon••••.:'-ınci'l.n.
lich" t)Michtm ıınllT Vtnlmdurıc
ftt1ltltrr t'orKtıurıprrıcbrllH ıu ,.rr.
miıırln. Andtl'C'I'WitsIOiIC'njul\(t Wiwn.
Ichaf:lt'r ıhrr l\"nn!Jl~ i~nR&bnwn&Or
PınllC'n('IIJrı ıurtıııchtn ıınd umu f\('.
rt,i('k5tcht1ı:'UnınMll'Slcr t:.rktnntlllIM rr-
."ıı~m k6nrlC'n, rnd '.tril"rtıln 1011dıe
PlrtııC'nt"!\aftdir ZuII'mrTlf'naıbrltr-IK'
htn Arh<'lt"""ppm i"ıH,nnoWl und An,
un fordtm. rırı.n"'lCııın br<Itutrt, d_
.urh .ir iıı ıbnncH" t"0fI1bnC'nIn drr
1\irtıC'i"mm konlW'l\und .-ottm.

tleuU- .01,", _Ir rrit DılluGloftC"ll
ubet dı.- btrrltı foftDulirrtltll uDl!.Dtp.
Urrtcn fonchur.ıt9rujrkıt- bfıIartf'l\ und
dtll Forteanı kontıoniC'm:ıund. .-fM Ir-
It'nd_k1lIt Marn~t'I odtr FcttWr fllSt_
rstel1l .•.urdfft, ıolka dirw mbtlicblt
bfVıntt I'I'fldm.

Wmn ••••.Ir la diL ı..,.dnd dlt .~-
adıı:fUicbr FoTM:tuna ııoclı Lu halUn,
.ltd',IUe Junş GtMaCk:ın rine lIm:IO be-
Wft_ . .."acnanlktra Allltılld1anc ('f-

haI"'". Sowolıl Iıı Dımı Wir IUdıtn illi'
••mn L~ .••.arıcıı 9k1e lu. Lru~
d.lfttıf.~ ı:u .ednı.lc:b &bu:br
~ Yomthmlkfw rmcht UIIdAıafıabe
bl M, drf jıuıırtı GftIIrsUOIIdlanı Wti
orrlflZllblJWn.

Am EDdr LIIIItn Sir iicb Iltatıl &Um
dlnkrııl

Prof, Dr. U ••• -.ehrtnd dtf ObtT'Pbr lkr Atlıurtı,Platrtw LLLdrr VrtftintmMdi.
7mildttn Fıkul".,t in Aııkan

•••
Pnır.Or.B.md UıIII, ~iLrr dırr 'Irt.

ıwndıaft z.isdıtn dtr VttC'ritDtr.
llIC'dldııiılcllC'ftfuultMt dtr U.vW'rtiUtt
An...... urıd dr, nrrwnWdıen Hoch-
adıllJr Hanno"', aıt- .,r lkr f'rftse-
kım!mu:

Rm D-w, KoUtCC'n.!ıDtıli«!,r d"•....•..•..
zıwıtdıtt IDUII Ldı mlch btnllch

btdM1ıfft &if dır Vrnll:lla1t~ li""
lOIdıırn Tlttrml, wtic:bn LLLtIcüe Grlr •
P~ ."t, lt.ıs \lMr ıu. PlltDtnCbııR

A"Si~t"nttn uMtn'r fakuttari rlM MU(.
Iıctıktil C'innf\lmC'n.i!'! ["houuehlandıhrr
Dolılorar?r11maclım 1.UIıimntn.

Durth ditW M1ıılle'tlk,ll lrbC'iltn "
,\s:siltcnttn umrn-r rıkukırt L"\ il'l,l"I'
OolılonrbC'iım.'m Jıhrr 19!12•••."'''rn
norlı 2 ~It.nttn dl7.l1kömmrn

WI,,"n.'-Chan und Trctınik Ilnd
GrvndDC'tır rur dir Olııorwmb<'hr t:.ot.
••itklunı. D1rM' •• nKurılitht und
ttchnlschr 7.uummrnarbrll ı-iIchm dt,

VttmnlC'rT\'tf'dlıilıiu:hrn fıkuHıtt d<'r
t:n''ttrdUtt Ankanı und d" TIrraC'l"1.t
!ichm Hochrlulıt Ilınno,," .lrcI .uch
r,,'Mlropl'ot'lıchrund ır.dr", Nıttlbar\a('n.
d", ökl'lnnmildtC'\'Onfllt mit Jiichbrin.
~. Dtıın auf ditW W"bor .••.'rdm inı
ftahmtn dif'Wı Abkomrnrns durch ılıe
l"Orı"'lcohmt Projfokıt ulıl",ichr Tıt!
knn1ıhrllt1l. diC' \'nn ~~thotmlarnd",n
bT die 1\ırbi Nch Europa "ncMch.
k'pp1 .••trdtnluxm,".~"lılıt,llU"luJ ••ırrl
diC'titrıstIVPrndulı;ılnnrmuMundnotiı
mthr "sundt ••nd qul1inıirntC' li,nscl\t'
1.tbC'nsmlll"l ~eloC'hlfr"n,Su _ht IMn
nn. dlSS die' dUlTtıdi~ Ahkomınf'flH.
mnıht+ıırOnın1jtlltundtt"rlinı\C't1C'llıır"
IcohrnuuliehhC'w"nrt,,'ird

t:. ııbt noch fin" ıınd,lt StilI'
d~ Abkommnıı, d~ dt"' Proı-ktt
mit dC'1I dC\lıxhrn Wi_lUC'h.Inı.m
pflM'inl.1m konuptim Itnd. Aııf di"",
WriR ••C'I"d,nditWııwnschafLlrrMıdrı
l.af'ndtr ih~ wiDrftlduırtlidıtn K,nnl.
nigo Mnt'UlChm, [)rol drf An••mdun~
itırnErf.tmırırrn In d"'ra.ıw ••ird nlıC'
1O'daI.Ann.,htt'U"I nııtandrtommf'fl

Wftln man ~au"r ~. ı.ind
ritlr1lC'r1trvıktwiltn~on~ıuM,n.
lCbm ü!U11.nJblr. Dınıus 1_ ıu ,!'Whnı.
dUl dır- Abkommrn d"khırıtlC CirlC'll
b!l:Oflomitottw1ıUnd..ırwn",zialm Sirm ".I!.

W"nn man dı,... Ct'("bmh.til.n im
AuCr brh.lt, "Hl'C' di"" im ~h~
dtr GTZ 'rffWh~lichtr 6 ..,hriCC' Ab.
tommm !:\l"lIchmAnkanı und tllııno,-'r
..ııı Gnınd anlan:slith dl'S 'menmmft
%Um100, r~burujıhr.on ATATURK 1-<1
f,inn. Drnn di~ Abkommftl mtıımcht
dm Wrltlnxtıaır.ınl'n ATATURK'ı ii><'r
mrdm, wı_n'ICbIft und Okonor:tir im..,mm Lanık und ıuf ct.r Wcolt,

Im Namnı mflnrr f.taltı ••.•.und der

IIUI1arndbdırn G.ntr dankt ~ IlTlIm

nıociırntbhrnlich

Pror~ Dr.•••• um.. 1Aitft dft
K~_PaıtMaıctıaftnıttdtT
AtaUi'k.f'tllrtte,

~"'t~~');...::..ır .. "-~~~~_.-~~.S""" O.<-e.'.=.'" "',=~"=,."

~ •..••••-- ~'-~':;,~=~ ~:'.::ı:z:ıı;m
", •• , r-~__ ~_ 16. Otıobe, J9lıt

Deutsch-tUrkische Partnerschart &Uı' de__ tertDArlDe4btnischeDGebiet
i'" l'frP'tf'MTl Monal ~ In An- Hauptır'liMr slnd daim. daa dfco rulo

karl f'ln T".ffcn d~r Kommı,SUOtI dtr tennlltf'l .h, kıııpp. paultlıtl'lt Kr.ıık
hrtnt'.r!<tuıfl 'I':",tKhm,dff 7f'tniMn. hrit,," 1in1t nrnıruriını IIIthr "mniIrt
mnlIT.mI'l('hn! hkutlut drr tnhtnıtltl und dir Aıuahl dn "tTarrzw llkht
Aıtb,. und d", T•••mrıı1ldlm 110(11' NSl'ridltnd ıdııd.
!ll'hu~ IIU1no~"tr~.ll, Nach dmı ~r. UMr~ F.kull,"t'Tl und bmınidım
f('n .1ıl1'J, am 2H.SC'pLcmMr1981 cl~ Oıptılytionm ~m catt J"hr Arıitr.
frnı.rlıjonf"nu ıblf'hlhm unı ctie 1Aıt r;am MutJich IftC'hildm

r, ••!. Dr., llITlt't Banın, Dtkln dM' t1nd cilt nnlıt,n trislrl'6Chınııctım und

\'t~n;:~'=I~'=:7~::ıı=mha;:~"":.::r='
ichl~bO::t~::~.~~=~~~:::::~=~:mtfth~:~\IIı,,:=:
~::k7;iı~~ı~.•nw:::r.~::::: =~~rn,:r=,,:h~.:dli"'::
.•..urdt'n . d" _. modtııw'n llnı~.••"llatlm .••.ır dlf-w ",iı.wf'lKbaftIktw z:"ınınmar.

~:~:r.rl~t~~~~ı~~K =1,.:: ~lllnl::~'~kulU:rd,r U~~~

~~:~hU/ ~~,;~td~~~d~~ı;;:;:AnU,. und da nmnnliehm Ifocfl.

:~l'di~~I~~ f:k~l:rt ud~ di:~:"=; =:il;u::n':7r~Iı:I:~ dner Iıne
m

Vor

I"üul~f'len umfn.~ndr ..Yu~k 7..irut Im ftahmtn d1exl Abkommmı b.ı
t;ıutllü"'.' mıt ihrrn ••..orlMuncm In' di, Rundtiftpublik Ofoulldl1a~ d", Koı.
ı:<'fını:m. fan ıUr rnıfl'UOmı dirwr t~.ım Io'ors:chwııund AUlbihttn'ıı drr
'nstltUltOMn wumtn LU' [)rutKMınd Wri;ıachrn ViISlmKh&n"r. Doktorantm
tM-rufrıı. und trdınttehm 'tfIIOMh in [)coutkh.

""nn mın" ırnJIurr brtractıtft hat IInd, die btl <kn Projtktnı Iltırit,'", %u
n•••st' Tıtllttı, ıudı rur dir ~'cll. i..ıhrmrhnwnund rlıw finaıu.lrltr Mö;:lı~.
J:,M.<"hittılteuı' .ıchhg<' fh'drutunı.lJornn ktll "011 r'l.••••i i "-tillion OM ıh Wd:st'!'!.
ATATIlHK I,U TIlıt<1i~m 8('1{'hlu,",(1. M"h~rılıet\c'und lrttını~hr Ihlfe fur dK'
nM"dtr tnLtn Fuh",r dtr medtmrn Zni, CrncLr. und and"rt' Mıtrruıitn nı, ı:<"
drr htk'\ nrn1ı:m und FondıunE wch ını warhrtcıstcn. Nıehd~m \i, ın dir Turk"
poIlliKhm fkr,;tl'l brnutı,cn 1ı:onnte,ın rmı,rvhrt .••.OM"' und ••• mkn uC' ab

:-:pu~:nh;::~ ~irt=r ~:~uh: ~~~~m dC'f hlrtbehm RrglC'runı bn.

bl'•. Awtı,ldu!l( und ıuf 6tönomtsctı,m , In dC'm& jarbnırn VC'rtra,
<:C-bltl br ••ull'drrunı""U1'diı:C' t:rlo1ce ı"IK",:n dtr Vnm.numırdıunitdırn
f'nk'lt. Fıkuhnl dtr UnırrMaet Anu •.• und

Nu!'!ıst .. daı ProjC'tt mr 7.usam:n"n. dtr n,ntmliehcn LL~ lIann'wC'r
lrtıC'it n-IKhrn dC'r \'f'trrtN,r. wmlC'n I~ rro~l(' durchtrrUhn, dir d,('
mrduin'Khm F.kultKt d<'r tlnl1"tnitln Mkı:ıetw- Vle'htı:'itul\( und IltriM'bt Pro,
Anun und Mr 11fTM'fl:tliehm ii()('h. duklıon fiinirm und die d.\bn ımıunuı'
Khulr IIIl'1Mr"." im Rahmm drr ~tınnUSWndCTIıımrochrn lilfrn Iollflı.
t.ıirklw;h.<JruL5ctımt«hnllehm ZlIIoIm. "on dm \.orı;f'KhllCC'n,n'roirkl('1l und
rnmartıcit dun:tı UnIOC'''' R"prrunı und "Arbtııf'ft bn'rııı Im !>İ",n: dı"'l Jıhrn

~il~tn~~~:r ~~~:nw::,Iı~ı:~ ~~~'~;C'fllt~rntm bti drn Sehıfm
Staat,b1ltt YC'roHmllleht .•••l'IrdC'TI,/';Kh. und tiKhp,rmıltn. dır bfolcSehrriKht'
dfm dir t1Il1prrchmdtn Vorbcrt"llU"l."n ProdukUon tmarblleh brfIaehtt1ll(tn
J:,r1.rorr••.n .urdtn konnle ""t drn bf'rındtn ı.ıt"hIn ıllC'Wnmtnt t"OI1:f'T'om.
• i_lUCh.rllichm Arbt"ilm JnıC'fvıı:rn mmrn rro,t1ı:ltn, Dır nır 7..,.t .l1(rhrnca
,ı.-,,",MI Bnpr«hunı"n Mr Drırı:,tlonm aht" ci

t:.s iS( tln CWcklkhn bt'dtuwnt' ••."ı~..-rr ntu(' P"'ıtttr. dıe ım "'hn' 1982

:~r.l~.~:'~lıd;~rU~m=: br,,~:..~~:. :':ntC'n b~1 ditWn. B,
:ı:"IKhm dM V('tn\n",rmr6iand< tr.'n ıpı-rdıu~nWt"h ılir P'lo;nlf'. di<' Im
t'akukMi drf Unlrrnitaf't Anklra und Jıh.rf' 1983 .nlMm .rrdm',dntubrrt

~: ~.:~~~~I~~=~1r~~ı:a,:: .IntW;;'ıd ~~ır:; jı:~

ıind und dkv .iaf'nKh.ıırı.timt 7NQm'
mnuırWlt r-lachm UI\WrC'fI bridrn ını.-
titulionrn Im ~ehrtı .Iahr nHmnrtı
ATATt.:RK.ı 100. Gt-bvrtaj&bı bqonnrn
lut.

DiC' s;nınd•• tı1ith Abadıt diMn
Ablıomrnc-nı bt dlt tcdmlKhc und
lin.nıifont Untmti.ılıunı: bfoim Studium
bC'idrr AU!biktunı'lndPraJıUluun. di. dıt
litriK"" Produklinn .'Cıı"r (önff'm 1011,
IJnw", T••.rıutht bı", Tirmıltu1l( llabrn
rur di" natloNlltl)knnc>miC'. dicofl'SUnd(
"nd .uıcrı1ıchl'fl(' t::muıuunı drr
l;jrkisc,,", 8c'roıktnlO( und dir t:l(port.
mt>ıhthkC'iım CIM' ıro~ 8tdrulunı.
lI.ııte ın man drr Mtinunı. dası d••
NuUUtrr und tlrrhdle'n PmıluklC' tenıu
.Iıt EtdOtI •• hnUchr ,lknnoml,dlC' und
ıu.ttındır u.dnıbJrıı habrrı, Obwoh\
dC'r W1kltcM BodC'!l und du tur-'il.chr
KlImI rılr d\e Thn;ı.ımt ••hr ,"\ ı~"ıı"
dod. konntC'man bl. jrtrt dil''' Moctich.
krilt'n Ncht crmerod WA\uı.:nı, AI.IS
dıt.n GrUndf'1tannlr man .tdrr durrlı
drn F.spr)t( rotl Utt1acbro Produltı.n 11\
nUıuıölUtdıtt cdrt _dM~
1MnMr cu. L)nIIrnbÜanı wııtt+dını.
rıortı dk ~ Bnôlkft\lfl( nı:it ••
mctırndnı um.ctım LrbtmmiUrin
nnorpn. pa ı.tlı:t .dı ıuch dldıırrlı
drfttUdl.d.-d1coUirtIlclı,Bnt:ıIk~
C.,lll0 PIriadı. ı/3 MikhuDd i/LO Em.
••.• dir mtwıa.t1f'O LMndn- nftoıuu.
mirTrtı, CmMdı baMn wir 42 Iltiıno_
GtffiiePI und Lo Mllllorwn W~
und IItthm dlmtt Ml Mf 1\npopuı.ion
In Eıııopa ı. und .f ~ Wdl an 1,
SCrfko.LrMHr bt dı. Atllbeırte prv nrr
••hr .ftl. ııM diiırouıııtl.~u1ı:tıı nı._.,
Resim LO : Basın Toplantısına İlişkin Haber, Prof,Dr.İ. Baran ve Prof, Dr. B,Licr.s'in

Almanca Konuşma Metinleri '
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Resim ii Prof: Dr.B. Licss'e 100. Yıl Plaketi verilişi

Resim 12 Prof. Dr. 'V. I3isping'e [00. Yıl Plaketi verilişi
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Resim 13': Prof. Dr,B,-P. Salimann'a 100. Vıl Plaketi verilişi

Resim 14 Kanzlcr Linnemann'a 100. Vıl Plaketi verilişi
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ATATÜRK'ÜN DOGUM{j~UN 100. yıLıNDA TÜRK

VETERİNER HEKİMLİGİ HAFTAsı

23-24-25 Aralık 1981

A.Ü. Vetcriner Fakültesi 100. Yıl Kutlama Programında yer
alan. bu hafta, 100. Yılın Kalıcı Etkinlikleri dikkate alınarak özel
bir içerikle hazırlandı.

Türkiye'de Veterir.cr Hekimlik Öğretiminin 139. Yılı, 23 aralık
günü IO.oo'd.a düzcnlenen bir törcnle Fakülte Konferans Salonunda
kutlandı. Çok sayıda konuk, meslekta~ ve öğrencinin izled.iği törcnde,
Prof.Dr. Osman Hasa ile Prof. Dr. Nihak Erk'e, emekliye ayrılışları
nedeniyle "IOO. YılOnur Plaketi" verildi. Öğretim yardımcıları ve
öğrenciler ".rasınd?. düzenler.cn "Atatürk Koşusund?." derece al".n.Iara
bdge ve hediyeleri dağıtıldı.

Daha sonr,~, Fakülte Kütüphanesinde hazırlanan "Atatürk
Büstü ve Köşesi"nin açılışı Danışma Meclisi Başkanı Ordinaryüs
Prof. Dr. Sadi ıRMAK tarafından yapıldı.

Haftanın ikinci etkinliği olarak düzenlenen "Atatürk İlkeleri
Işığmda Ekonomik Kalkmma ve Hayvancılık Politikası" adlı
panel saat 14.00-17.0o arası Ankara Üniversitesi Rektör1ük Konfe-
rans Salonunda düzenlendi.

Aynı gün akşam 19.30'da Fakülte'de bir kok:teyl verildi.

24-25 Aralık i 98 i günlerinde Fakültemiz Konferans Salonunda
Haftanın ikinci bölümü olan "Türk Veteriner Hekimliği İkinci
Teknik Kongresi" yapıldı.

Bu bölümde, anılan kutlamalara ilişkin etraflı bilgi yer almak-
tadır.



Vetermer Hekimlik Öğretimi'nin 139. Yılı Kutlama Töreni

A. a. Veteriner Fakültesi Dekanı Prq(Dr. ısmet BARAN'ın Kom,şması:

Değerli Konuklar,

Bugün Veteriner Hekimlik Öğretiminin ı3g. Yılını kutlarken,
ı8 42'de modern anlamda atılan adımın, günümüze dek başanlarını
ve ulusal kalkınmaya katkısını ana çizgileriyle izleme olanağını da
buluyoruz.

Resim 15 : Tören'den Bir Anı

Veteriner Hekimlik Öğretimi, Osmanlı yönetiminin, orduda,
eğitimde, sosyal ve ekonomik yaşamın çeşitli boyutlarında etkinlik-
ler planladığı ve uyguladığı Tanzimat döneminde, Prusyalı bir öğ-
retmen önderliğinde ilk kez orduda başlamıştır.

İlk sivil Veteriner Okulu ise, ileri düşünceli, tabana inebil~n
özkaynaklanmız içinde hayvancılığın değer ve önemini, Anadolu'dan
Saray'a gönderdiği raporlarla dile getiren, örgütçü ve eğitici Veteriner
Hekim Yarbay Mehmet Ali Beyin gayreti ile ı88g'da İstanbul'da
kurulmuştur.



İstanbul'daki Yüksek Veteriner Okulu, 1933 yılında Ankara'ya
Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün bir Fakültcsi olarak nakledilmiştir.

Fakültemizin 1946 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlanması
ise yeni bir dönemin başlangıçı olmuştur.

Öğretim Üyesi, Öğrctim Yardımcısı ve Araştırmacı sayılarında
her geçen yıl artışlar kaydedilen Fakültemizden, 1933-1 98 i yılları
arasında 3381 öğrenci mezun olmuştur. 1981-1982 Öğretim Yılında
n'si kız olmak üzere 650 öğrenci öğrenim görmektedir. Halen Fa-
kültemizde 32 Profe~ör, 35 Doçent, 22'si Doktorasını tamamlamış 73
Öğretim Yardımcısı olmak üzcre, toplam 140 Öğretim Elemanı görev
yapmaktadır. 1981 yılında 3 Öğretim Üyemiz emekliye ayrılırken,
bir değerli Hocamızı'da kaybetmiş bulunuyoruz.

Fakültemizin Öğretim, Eğitim ve Araştırma alanındaki bu geliş-
mesinin yanında, yeni kurulan Üniversite ve Fakültelere katkısı da
büyük önem taşır. 1970'de Elazığ, 1972'de İstanbul ve 1978'de Bursa
Veteriner Fakültelerinin açılışı Fakültemiz Öğretim Üyelerinin öz-
verili çabaları ile gerçekıeştirilmiştir.

Değerli Konuklar, Fakültemizin, özcllikle 1933'dcn günümüze dek
Öğretim, Eğitim, Araştırma ve Uygulama alanlarında göstermiş ol-
duğu sürekli gelişimde, Ulu Önder'in direktin ile gerçekleştirilen yeni
Üniversiter döneminin etkisi büyüktür. Atatürk İlkelerine uygun
olarak kendini yenileyen Üniversiteler, eskinin öğretim kurumlarından
farklı olarak kalıplaşmış bilgilerle öğrencileri eğiten birer kurum ol-
maktan çıkmış, evrensel doğruları gösteren, evrensel bilgilerle ger-
çekıere ulaşmayı sağlayan kurumlar olmuşlardır. Bu dönemden sonra
çıkarılan her yasa Üniversitelerin ana yapısını koruyarak yeni düzelt-
me ve düzenlemelerle, mevcut eğitim düzenini geliştiren bir karekter
göstermiştir.

Bugün yeni Yüksek qğretim Kanunu ile yeni bir döneme girmiş
bulunuyoruz. Yeni yasa ilc 1946'dan bu yana Üniversitelerimizde
uygulanan kendi organlarını seçme olanağı kaldırılırken Üniversite
üstü organlar aşırı yetkileri e donatılmış ve hiyerarşik atamaların
egemen olduğu merkezi bir sistem getirilmiştir.

Bu sistemin bünyemize uyup uymadığını, Yüksek Öğretim
Kurumlarımızı özellikle ÜnivcrsitcIerimizi ne yönde etkileyeceğini
uygulamalar gösterecektir.

Yasaların uygulanmasında iyi niyet şarttır. Ulu Önder Cum-
huriyet döneminin Üniversitelerini kurarken, bu öğretim kurumlarının
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çağdaş' olmasına özen göstermi~tir. üniversitelerimiz, Devletimizin
Kurucusu Atatürk'ün ilkelerine bağlı olarak çalışmak zorundadır.
Başka bir seçenek söz konusu olamaz.

Değerli Konuklar, Mesleğimizin uğraş alanı hayvancılık binler-
ce yıllık tarihi içinde Türk halkının sosyal ve ekonomik yaşamında,
kültüründe yer almıştır. Hayvan, kırsal kesimde yaşayan insanlarımız'
için hayatın bir parçası, ekonomik özgürlüğünün birsimgesidir. Nüfu-
sumuzun 24.4 ~ilyonunun, yani % 52.2'sinin tarım ve hayvancılıkla
uğraşmakta olduğu düşünüldüğünde, hayvancılığın ülkemiz açısın-
dan ne denli önemli olduğu ortaya çıkar. Türkiye, 83 milyon baş hay-
van varlığı ile büyük potansiyele sahip, Dünyanın 8 Ülkesi arasında
yer almaktadır. Ne var ki bu denli büyük potansiyele karşın üretimi-
mizin yeterince verimli olduğu savunulamaz. Ülkemiz hayvan verimi
başına elde edilen et, süt, yapağı ve diğer hayvansal ürünler oransal
olarak düşüktür.

Gerek plan öncesi uygulamalar, yanlış ekonomi politikaları,
gerekse planlı dönemde sektörün yerini ve önemini iyi belirtmeyen
plan stratejileri sektörün potansiyelinin harekete geçirilmesine ola-
nak vermemiştir.

Bunun sonucu olarak da Ülkemiz insanı, yılda 230 kg. tahıla
karşılık 22 kg. et tüketen dengesiz bir beslenme rejimi ile karşı kar-
şıya bırakıldığı gibi kalkınmanın finansmanı için son derece önemli
bir kaynak değerlendirilememiştir.

Islah çalışmaları ile hayvansal proteini dövize çevirebilmek her
zaman olasıdır. Topraklarımızın hayvancılığa elverişli olması, Or-
tadoğu Ülkelerine yakınlığı göz önüne alındığında bu potan~iyelin
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Hayvan ve hayvansal ürün ihracatında
en önemli yeri işgal eden Ortadoğu Ülkelerinde çok yüksek petrol
geliri nedeni ile hayvansal ürünler için büyük bir pazar oluşmuştur.

Canlı hayvan, et, su ürünleri, bağırsak ve yapağı ihracatından
1980 kasım sonuna kadar 114 milyon dolar döviz sağlanmıştır. Deri
mamülleri, halı kilim ve diğer sanayi ürünlerinden de 40 milyon dolar
döviz/sağlanmaktadır. Bu resmi ihracat, toplam ihracat içinde % 7
dolayında bir paya sahiptir. İhracatta canlı hayvan ve etin yeri önem-
lidir. 1980 kasım sonuna kadar 80 milyon dolarlık canlı hayvan ve et
satımı yapılmıştır.

Kaçak yolla Ortadoğu ülkelerine giden canlı hayvan miktarı
resmi yolla ihrac edilenden 4-5 kat daha fazladır. Kaçak canlı hayvan
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ihracatından elde edilen döviz de hesaba katılırsa Türkiye'nin hay-
vancılıktan kazancının 400 milyon dolar civarında olduğunu söyle-
yebiliriz.

Artık, ülkeler protein kavgasına girmi~lerdir. Açlık, Dünyanın
bir numaralı sorunu olmuştur.

İnsan beslenmesinde normal büyüme, hastalıklara karşı direnç
entellektüel güçün gelişmesinde h~yvansal proteinin önemi herkes
tarafından çok iyi bilinmektedir. Öyleyse hayvancılık olgusuna daha
sağlıklı bakmak zorundayız. Hayvancılığın geliştirilmesi ile ayrıca
sanayiye ham madde sağlamada, artık maddelerin değerlendirilme-
sinde, tarım ürünlerine katkıda, sermaye-döviz-cnerji ve teknoloji
kaynaklarında kendi kendimize yeterlilikte, istihdam yaratmak ko-
laylığında, dengeli kalkınma olanaklarını yaratmada, pazarlama ~o-
runlarında, dar boğazların aşılması sağlanacaktır.

Hayvansal gıdaların gerek üretim ve gerekse tüketiminin aşa-
masında en büyük görev şüphesiz Veteriner Hekimlerine düşmektedir.
Ülk..;rnizde Veteriner Hekimliği eğitimi bu nedenle, çağdaş ülkelerde
olduğu gibi hayvancılığın üretim ve tüketimini kapsayan tüm hiz-
metlere cevap verecek nitelikte sürdürüle gelmekte ve tüm Veteriner
Hekimler bu temel düşünceyle yetiştirilmektedirler.

Ülke hayvancılığının sağlık, teknik, ekonomik dar boğaz ve so-
runları vardır. Çözümü ise ancak alınacak akılcı tedbirle';le müm-
kündür. Tüm bu güclükler üreticiliğe özendirme ve üretimin artırıl-
ması, çok iyi eğililmiş teknisyenler ile uygulamalı olarak öğretim
gören, üretim içerisinde eğitimleri gerçekleştirilen Veterin::r Hekim-
,lerin, özverili çalışmalarıyla giderileBilecektir.

UluÖnder Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılında kutladığımız
Veteriner Hekimlik Öğretiminin 139. yıl dönümünde, Veteriner
Hekimlerin önümüzdeki yıllarda da hayvancılık sektörüne ve dola-
yısıyle milli ekonomimize, en önemlisi halkın sağlıklı beslenmesine,
daha etkili katkılarda bulunacağı inancıyla hepinizi saygıyla selam-
larım,



Veteriner Tarihi ve DeontolojiProfesörüDr. Ferrııh DiNÇER'in Konuşması:

"Türk Veteriner Hekiınliğinin 139. Yılında
Atatürk Döneıni Tarıınsal Politikası"

Atatürk'ün Doğumunun 100. Yıldönümünde düzenlenen bu
törende "Türk Veteriner Hekimliğinden" söz ederken şüphesiz ki
O'nungörüşleri, ilkeleri ve amaçla.rı doğrultusunda konuyu irdelemek
gerekecektir. Bu, bir bakıma Atatürk'c hcsap vermek demektir.

Bugüne dek, Atatürk'ün veterinerlik ve hayvancılığı başlı başına
konu alan bir eserine raslanamamıştır. Ne var ki O'nun Ulusunu kur-
tarmak için başlattığı savaşın her döneminde, savaş sonrasının kalkın-
ma hamlelerinde konumuzun, bugüne ışık tutacak nitelikte ve önemde
ele alındığı görülür.

Cumhuriyetimizin ilk 10 ve i5 yılında, yani Atatürk'ün sağlı-
ğında, hayvancılık sektöründe % inin üzerinde ulaşılan yıllık gelişme
bunun en somut örneğidir.

Gerçekten de Atatürk döneminin ekonomik kalkınma planları
hükümet proğramları ve uygulamalar incelendiğinde _görülür ki
Cumhuriyetimizin ilk i 5 yılında konumuza bakış açısı ilc, İkinci
Dünya Savaşı sonrasındaki dönemlerdeki arasında fark vardır.

Cumhuriyet dönemine girişte 44 maddelik bir Hayvan Sağlık
Zabıtası Kanunu ve buna ilişkin bir talimatname ile. i serum, 4 aşı
2 bakteriyolojihane, i hara ve 5 aygır deposu bulunuyordu.

Cumhuriyetin ilk i o yılında veterinerlik ve hayvancılık ile ilgili
. 7 kanun, 35 aşı, ve serum, 3 hara, 5 inekhane, 4 numune ağılı, birçok
laboratuvar ve araştırma kurumu ilc hemen her ilde birer aygır deposu
açılmış bulunuyordu. Modern mezbahaların sayısı ise ı'den 58'e
yükseltilmiş ve yalnız bu kurumlarda 74 veterinerhekim görevlen-
dirilmiştir.

Atatürk, Türkiye'nin ekonomik gelişiminde tarımsal ekonomiye
büyük değer vermişti. Tarım sektörünü toprağı, bitkisi, hayvanı
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ormanı, dokuması ve makinası ile birlikte, bir bütün olarak görmüştü.
Tüm söylev ve demeçIerinde, döneminin kongre ve hükümet program-
ları konuşmalarında konuyu bir bütünlÜk içinde ele almış ve incelemişti.

i mart I922'de Meclisi açış konuşmasında ~öyle der:

"Türkiye'nin gerçek sahibi, efendisi köylüdür. Daha çok mut-
luluğa ve refaha hak kazanan köylüdür. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi'nin ekonomik siyaseti bu temel amaca ulaşmaya yöneliktir".

İşte, bu ekonomik siyasette, "tarım", daima toprağı, hayvanı ve
ormanı ilc bir tutulmuştur.

Atatürk, 8 nisan I923'de yayımladığı bir bildiride tarım kesimine
seslenirken ziraatte ve ormancılıkta yapılacaklar yanında "hayvan-
larımızın ıslah ve çoğaltılmalarını sağlayacak ilkelerin ortaya koyu-
lacağını" açıklamış, "tarımsal alt yapı yatırımlarını tarımsal endüstri
yatırımlarının izleyeceğini" söylemiştir.

Bu inancını i mart 1924 günü Meclis konuşmasında da "Ülkemi-
zin zenginlik kazanma yolunu her şeyden önce tarımda ve tarımsal
~nayide arıyoruz" sözleri iIe pekiştirmiştir.

I923'de İzmir'de topIanan İktisat Kongresinde gerek Atatürk'ün
ve Kongre deIegelerinin konuşmalarında, gerekse Kongrenin rapor ve
kararlarında tarımın bir bütün içinde ele alındığı görülür. Amaç
tarımsill ekonominin geli~tirilmesidir. Bu bütünün parçaları, saptanan
ilkeler doğrultusunda üzerine düşeni yapacakIardır.

Cumhuriyet Hükümetinin Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün
hazırladığı 5 yıllık bir planla görevini yaptığı anlaşılmaktadır. 1925'-
den başlayarak uygulanan plan, her yıl amacına ulaştırılarakyuka-
rıda verilen sayıların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır,

Hayvan ırklarının ıslahı ve çoğaltılmaları, verimlerinin arttırıl-
ması, ürünlerinin değerlendirilmesi, park, pazar, panayır ve benzeri
yerlerde üreticiye özendirici ortam yaratılması, hayvan salgınıarının
söndürülmesi ve yeni buluşmaların önlenmesi, yeterli ve yetenekli
eleman yetiştirilmesi bu planın yıllara ve yıllar içindeki maddelerine
scrpiştirilmiştir. Yalnız sığır vebasında ula~ılan başarı bile tek başına bü-
yük bir olaydır ve devrim niteliği taşımaktadır. Çünkü Batılı uımanlar
Türkiye'de bu hastalığı 5° yılda önlcyemeyeeeğini ileri sürmüşlerdir.

I926'da Hayvan ıslahı Kanunu, I928'de Hayvan Sağlık Zabıta~ı
Kanunu Cumhuriyet Tarihinde "Tarımsal Devrimin" en büyük
dayanaklarının biri olarak hazırlanmış ve uygulanmıştır.
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Atatürk'ün 1926'da Meclis konuşmasında "Tarım teşkilatımızı,
tarım okullarımızı, tarım faaliyetierimizi bilimsel yöntemlerle temel-
den düzenleyecek önlemleri kurmaya gerek olduğu kanısındayım"
sözleri ile yukarıda anılan ki yasanın çıkarılışı ve uygulanışı arasında
sıkı ilgi sezilmektedir. Buna ek olarak 20 haziran 1927'de kabul edilen
bir kanunla Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kuruluşuna başlanılması
tarımsal reformların nasıl bir hızla planlanıp, bütünlük içinde uygu~
Iandığının öğretimdeki örneğini göstermektedir. Cumhuriyetin ıo'un-
cu Yıldönümünde açılan bu kururnda çalışma ve amaç 24 mayıs
1933 tarihli Y.Z.E.Kanun layıhası Gerekçesinde bclirtilirken.: .

Türkiye iktisadiyatının temel taşını teşkil eden ziraatimizin ve
harice gönderilen muhtelif ziraat mahsullerimizin, hayvancılığımızın
düzeltilmesi, iyileştirilmesi, çoğaltılması, hastalıklardan kurtarılması
ve dünya pazarlarında iyiliği ile, güzelliği ile aranıp tanınması, birine-
tice memlekete yüksek bir servetin girmesiyle Türk köylüsünde ve
Türk çiftçisinde zirai ve iktisadi' refahın belirebilmesi için Yüksek
Ziraat Enstitüsü'nün kurulmasına ihtiyaç görülmüştür.

Müessese bu büyük gayesine süratIe yürüyüp erişebilmek için
Türk Topraklarında, memleketin tabii şartIarına uygun hakiki' bir
memleket ziraat ve veteriner ilminin teessüne bütün kuvvetiyle çalı-
şacaktır" denilmektedir. '

Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün, Ankara Üniversitesi'ne katılma-
sına ait 1947 tarihli gerekçede "Y.Z.E. Cumhuriyet Hükümetierinin
zirai kalkınmasını sağlama yolunda faydalı olan tarım davalarını
bir bütün halinde ve her yönden incelemeye yetkili bir müessese olmuş-
tur" sözleri tarımsal bütünlüğün bu bilim yuvasında da kOll1nduğunu
en anlamlı şekilde ifade etmektedir.

Esasen 3203 sayılı "Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu"
tarım, hayvancılık ve orman hizmetIer~ni devlet katında da bir bütün-
lük içinde tutarak kamuya sunmuştur.

İkinci Dünya Savaşının araya girişi, savaş sonu ise dünyada
siyasal, sosyal ve ekonomik güç dengesinin giderek büyük devletler
tarafina kayışı Türkiye'yi de etkisine almıştır. Bu ortamda Atatürk
Döneminin gencl ekonomi politikası ve kalkınma ilkcleri hemen her
sektör için unutulmaya başlanmış, tarım kesimi de bu gidişten ken-
disini kurtaramamıştır.

Bilimsel yöntemler kullanılarak, uzun vadede Türkiye'nin çı-
karları gözetilerek, plana, proğrama dayalı bir tarım politikası ol~ş-
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turulmadan, sırf kısa vadede tarımsal üretim artı~ına yönelik bir uy-
gulama sonu meraların gelişigüzel tarım alanlarına açılışı, bunun
yanında bitkisel üretime özendirici olanakların artırılışı, özellikle
hayvan üretici ve yetiştiriciliğinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Bu ayrıcalık siyasal yönetimleri de etkilemiş, Devletin kendi
kurumlarında "Atatürk Döneminin Tarımsal Bütünlüğü" mevcut
yasalar çiğnenerek bozulmaya başlamıştır.

Atatürk'e Türk Veteriner Hekimliğin i 39. yılında verilecek
hesabı. b;ura.qa noktalamak istiyorum.

Fakat, O'nun ilkelerini yeniden canlandırmak, O'nun amaçları
doğrultusunda kalkınma planlarını hazırlamak için uğra~an, didinen,
düşünen ve çalışanlardan.

~ Tarımsal bütünlüğün bozulması ile Ülkemizin nerede kaldı-
ğının ve ulusal gelir kaybımızın ne olduğunun,

- Ekonomik kalkınmanİn neden başarılmadığının,

- Tarımsal ekonominin neden tarımsaL sanaiye dönü~türül-
mediğinin araştırılmasını diliyorum.



Türk VeterinerHekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı M.Bülent BIROL'-
un Konuşması:

. Sayın Konuklar, Ankara Üniversitesinin ve Veteriner Fakültesi-
nin Değerli Öğretim Üyeleri, Değerli Meslektaşlarımı, hepinizi say-
gıyla selamlarım.

Bugün Ülkemizde Veteriner Hekimlik öğreniminin i39. yılını
kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün
Doğumunun 100. Yıldönümünde böyle bir kutla~a ti:>reninin yapılı-
yor olması günün önemini ve değerini daha da artırmaktadır.

Bilindiği gibi Veteriner Hekimlik Eğitimi Ülkemizde 1842 yı-
lında başlamıştır. İlk mezun olanlardan itibaren tüm meslektaşları-
mız ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuşlardır. Özellikle i. Dünya
Savaşında, Kurtuluş Savaşında Meslektaşlarımızın gösterdikleri vatan
severlik örnekleri nesiller boyunca ~ükranla anılacaktır.

Ancak, ı842'den bu yana geçcn '139 yıl süresince Veteriner He-
kimlik mesleği en büyük gelişmeyi Atatürk Türkiyesinde göstermiştir.

Bugün Ankara, Elazığ, İstanbul, Bursa Veteriner Fakültelerinde
çağdaş yöntemlerle eğitim ve öğretim yapılmakta, veterincr hekimlik
alanında bilim adamı olarak, uzman ve pratisyen veterincr hekim
olarak, yönetici olarak gelecekte ülkemize önemli hizmetler verecek
gcnç meslektaşlarımız yetişmektedir.

Huzurunuzda şunu açıklıkla ve kıvanç duyarak belirtmek isterim
ki, üreticinin, yetiştiricinin, Türk köylüsünün i:>ğretmenden sonra
en çok yanında gördüğü, en sık temas cttiği ve hizmetinden enfazla
yararlanma imkanı bulabildi ği kamu görevlileri Veteriner Hekim-
lerdir. Bu nedenledir ki, geçimini hayvancılıktan sağlayan üreticiler
yanında veteriner hekimlerin saygın bir yeri vardır.

Çağdaş Veteriner Hekimliğin görevleri genel olarak

.- Hayvan 'sağlığını korumak,
- Hayvansal ürünler üretimini artırmak,
- Halk sağlığını kQrumak şeklindeözetlenebilir.
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Ülkemizde bu hizmetlerin tümüne veya bazılarına zaman zaman
olumsuz dı~ müdahaleler yapılmakta, bunun sonucunda halka götürü-
len Veteriner HekimIik Hizmetlerinde aksamalar meydana gelmekte-
dir. Bu tür müdahalelerin öz.ellikle ziraat mühendisi kökenli Tarım
Bakanlarının görevaldığı dönemlere rastlaması dikkat çekicidir.

Sayın Tarım Bakanından, Tarı~J Bakanlığı Taşra Teşkilatı ile
ilgili uygulama denemesini yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.

Her ülkenin kendine özgü şartları vardır. Bu şartları dikkate
almadan yapılacak uygulamala-r iyi niyetli de ol~a şüphesiz ki askıda
kalacaktır.

Ulu Önder Atatürk ıo aralık 1922'de diyorki: "Benim bütün
tertiplerimde ve icraatımda kendime hareket dü~turu edindiğim bir
şey vardır. O da vücuda getirilen teşkilat ve müesseselerin şahısli
değil, ,hakikatla yaşayabileceğidir. Onun için her hangi bir proğram,
planınproğramı olarak değil, fakat millet ve memleketin ihtiyaçlarına
cevap verecek fikirleri ve tedbirleri taşıması bakımından büyük itibar
görülebilir" .

İşte Büyük Atatürk'ün söyledikleri gibi millet ve memıeketin
ihtiyaçlarına cevap verecek fikirleri ve tedbirleri taşıdığı içindirki,
1937 yııında,.Atatürk'ün CumhurBaşkanlığında, çıkarıımış bulunan
3203 Sayııı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkiıat Kanunu bütün zorla-
m'alara rağmen bugün de günceııiğini korumaktadır.

Son 'oıarak belirtmekisterimki, görevimiz ne olursa olsun, hangi
makain, "vemevkide bulunursak bulunalım yasalara saygı hepimizin
asli" vazgeçilmez, görevidir.
- -
," "Saygılar sunarım.

Ankara Vniversilesi Rektör rardımcısı Prrif.Dr. Rüçhan IŞIK'ın Konuşması:
, Sayİn Başkanlarım, Sayın Dckan Arkadaşlarım, Değerli Konuk-

ı:~r ve Dinleyiciler;

:" Türkiye'nin doğal kaynakları ve kalkınma potansiyeli içinde
hayva~cılığınyeri ve önemi giderek artmakta ve dengeli bir beslenme
kavrarru da, dal?-a çok hayvansal kökenli besin maddelerine yönelişi
vurgulamaktadır. "

Toplumların uygarlık düzeyi ile tükettikleri hayvansal protein
miktarı arasındaki doğru orantı da giderek daha belirgin bir hale
gelmektedir. Hatta, ulusların sanat, kültür ve teknoloji alanındaki
ilerlemeleri dahi bu olguyla dağlantılı görülmektedir.
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Ülkemizde, özeııikle son yıııarda bu gerçekler daha iyi anlaşılır
hale gelmiş ve Kalkınma Planlarımızda da saptanan ilkeler doğrultu-
sunda yerini almı~tır. Bu alanlarda yasaların yükümlü kıldığı görev-
lerin yerine getirilmesinde etken olabilecek meslek elemanlarının ba-
şında veteriner hekimler yer almaktadır. Kuşkmuz, vet.:riner hek;m-
lerin görevleri sadece burada kalmamakta, özellikle geçtiğimiz yıllar-
da Tamgün Yasasının uygulanması sırasında kamuoyuna yansıdığı
kadarıyla, "Zoonoz" olarak adlandırılan ve hayvanlardan insanlara
geçen çok sayıdaki hastalıklar ve bunlarla savaşım veteriner hekimlik
için ba~lıbaşına bir uğraş alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle
de veteriner hekimler, insan sağlığı ile ilgili sorumlulukları da yüklen-
miş durumdadırlar. Bu gerçeğin çbk tabii bir sonucu olarak da, öı:lük
haklarına ilişkin değerlendirmelerde ve düzenlemelerde bilimsel ger-
çekIere aykırı düşülmemesi gerekir.

Sadece kaynak artırmada değil, aynı zamanda, var olanın da
düzenli bir biçimde korunmasında tüm ~ektörlerde kopuntusuz ve
düzenli ilişkiler, bütün mesleklerde olduğu gibi, veteriner hekimIikte
de zorunludur. Türkiye'mizde bu gerçeklerin yanısıra, özellikle kamu
sektöründe görevli olan az sayıdaki, bir avuç veteriner hekim, bütün
olumsuz etkenlere karşın, kendi alanlarında belirli bir standardın üze~
rinde hizmet verebiliyorlarsa -ki gerçek budur- bu meslek mensup-
larının önünde saygıyla eğilrnek gerekir.

Cumhuriyetin kendi ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesinin
Anadolunun tam ortasında kurulmasının anlamı kadar, bu Üniver-
site bünyesinde Ziraat ve Orman Fakülteleri ile birlikte veteriner he-
kim eğitimine yer verilmesi de anlamlıdır. Ankara Üniversitesi her bir
fakültesiyle ayrı bir onur duyarken, Veteriner Fakültesini bünyesinde
bulundurmakla da ayrıca haklı bir gurura sahiptir.

Ankara Üniversitesinin Veteriner Fakültesi yılla.rca tek başına,
bir yandan yetişkin insangücüne veteriner hekim katarken, Devlet
bütçesinin sınırlı olanaklarını da en iyi bir biçimde kullanmış ve özel~
likle i 750 sayılı Üniversiteler Yasası ile birlikte ikili öğretime 'geçmek
suretiyle öğrenci sayısını iki kaUna çıkararak Türkiye'deki başarılı
fakültelcrimizin içinde dikkati çekmiştir. Lisans üstü öğretimini de
bir Uzmanlık Yüksek Okulu bünyesinde örgüdeyip düzenlemesiyle de
pek çok fakültemize örnek olacak bir modeli uygulamaya başlamıştır.

i 750 sayılı Üniversiteler Yasasının, özellikle 46 ncı maddesini,
Yasanın amacına en uygun bir biçimde işletmek suretiyle ülkenin



geli~mekte olan ve gelişmiş yörelerine yeni Veteriner Fakülteleri aç-
mak ve bu Fakültelere öğretim üyesi vererek ve yetiştirerek destekle-
mek yoluyla büyük bir görevide başarmıştır. Bir ay önce yerini yeni
bir yasayabırakan i 750 sayılı Üniversiteler Yasası döneminde,öyle
sanıyorum ki, Elazığ, İstanbul ve Bursa Veteriner Fakültelerini do-
ğurmuş olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ba~arılı ve
üretken bir bilim yuvası örneği vermiş olmanın haklı kıvancını daha
şimdiden duymaktadır.

Üniversiteleri geleneklerinyaşattığını unutmamamız gerekir.
Üniversiteler için yeni bir yasal düzenlemeye geçtiğimiz bu dönemde
ben Ankara Üniversitesini ve bu Üııiversitemizin özellikle üretime dö-
nük fakültelerininbaşında gelen Veteriner Fakültesini, Ziraat ,Fakül-
tesini ve diğer pek çok faküItcIerini, Üniversitemiz içinde kendi gele-
neklerini koruyabildikleri ölçüdebaşarılı olacaklarına inanıyorum.
Veteriner Fakültesi geçmişinde oluşturduğu gelenek birikiminden
bu geçiş döneminde yararlanabilecek güçtedir ve daha iyiye gitmenin
yolu da buradan gcc,mektedir.

Ben, Ankara Üniversitesi adıııa, bu hizmetlerde emeği geçmiş,
istisnasız, Veteriner Fakültemizin bütün yöneticilerine, Veteriner
Fakültemiz ve Uzmanlık YüksekOkulumuzun bütün öğretim üye ve
yardımcılarına, teknik ve idari personeline' tekrar teşekkürIerimi
ve saygılarımı sunarım.

Dmıışma Meclisi Başkanı Ord.ProfDr. Sadi ıRMAK'ın Konuşması:

Aziz meslektaşlarım, sevgili konuklarımız, bu davetle 'banaçok
büyük bir mutluluk bahşetmiş oldunuz. Çünkü kendimi hasretini çek-
meyebaşladığım esas aile yuvasında hissediyorum. Ömrümün kırkbeş
senesi, içinde geçen akademik hayatın hasreti bitecek gibi görünmü-
yor. Kader insanı hangi vazifeye götürürse götürsün, şüphe yok ki
mesleklerin en azizi öğretmenliktir ve benherşeyderi evvel bir öğret-
men olmakla öğünürüm.

Buraya gelişirnde bana mutluluk veren ikinci olay tarihimizle
ilgilidir. Doğrusu bu daveti alıncaya kadar ben, Türkiye'de tıbbın
bir kolu olan veteriner tababetimizin 139 sene evvel bir akademik
kuruluşa sahip olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrenince birçok ba-
kımlardan göğsüm kabardı. Çünkü muhteliftesirler altında mazimizi,
biraz olduğundan küçük görmeye' -hadi horlama demiyeyim- bir
milli, meylimiz vardır. Halbuki 139 sene evvel değme Avrupa mem-
leketlerinde yüksek öğretimeait akademik kuruluşlarbulunmadığı

)
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gibi, veteriner tababete ait de müessese yoktur. Bizim ulu atalarımız bu
müesseseyi 139 sene evvel kurmakla bir medeniyet örneği vermişlerdir.

Beni mutlu eden bir başka nokta da, mensubu olduğum hekim-
likle veteriner hekimliğin arasındaki çok sıkı iıgidir. Arkadaşıarım
çok haklı olarak veteriner hekimliği bir iktisadi faktör olarak değer-
lendirdiler ve elbette bu çok mühim bir unsurdur. Fakat ben bir he-
kim olarak şunu ilave etmek isterim ki, tababetin bugün göz kamaştİra-
eak seviyelere ulaştığını görüyorsak, bunda veteriner tababetin çok
büyük bir rolü vardır. Beşeri tababeti yaratan, ilerleten faktörlerin
başında veteriner tababet gelmiştir. Onun için bu iki meslek her za-
mankinden fazla içiçe bulunmaktadır; birinin ke~finden' öbürü fay-
dalanmakta, birinin keşfini öbürü genişletmekte; birbirlerini mütema-
diyen desteklemektedirler ve zaten onun içindir ki bunlara tıp mes-
lekleri denmiştir.

Fakat yine bi;r.im geleneğimizde beni çok çok düşündürmüş
olan, hatta meslek seçiminde Hukuk Fakültesinden sonra bir de Tıp
Fakülte,ine gitmeye beni zorlayan bir, bazılarına göre "kibar-ı ke-
lam", yani bir büyük adamın sözü, bazılarına göre de doğrudan doğ-
ruya hadis olan bir cümle vardır. Bu hadiste veyahut. bu büyük sözde
der ki; Yeryüzünde ilim iki tanedir. Birisi bedeni dedikleri, bütün
~ubeleriyle tıp ilmi, ondan sonradini ilimler gelir. Yani sıhhatle uğra-
şan ilimIere dini ilimIerin üstünde bir kudsiyet veriyor bizim tradis-
yonumuz. Bu ister bir hadis olsun, ister bir kibar-ı kelam olsun, son
derece özendirici ve fevkaHide iyi düşünülmüş, iyi bir görüş açısından
söylenmiş bir sözdür.

Bu güzel günü hep beraber kutlarken gönlümüzden hiçbirza-
man çıkıp.ayan iki büyük Türkünadını tekrar anmak lazımdır. Bun-
lardan Mustafa Kemal Atatürk, bütün 'müsbet ilimIerin yaratıcısı
olan ilim zihniyetini memleketimize getirmi~tir. Dogmatizmin asır-
larea hakim olduğu bu memlekete ilim zihniyetini getirmek belki bü-
tün 'devrimlerin en güçüdür. Çünkü dogmatizm asırların kafalarda
bıraktığı izle emin bir yer almıştı. Bunu buradan çıkarıp Türk kafa-
sına pozitif ilimIerin zihniyetini aşılamak Atatürk Devrimlerinin; {.ll

bü yüklerinden birisidi r.

Atatürk bunu gerçekleştirmek için 1933 yılında, benim de içinde
bulunmakla ~ercf duyduğum Darülfünunu, içinde .Mustafa Kemal'in
yakın dostları, sofrasında bulunanlar, hatta kendisini tedavi eden
hekimler de olmasına rağmen, gözlerinin. yaşına bakmaksızın radikal
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bir tasfiyeye tabi tutmuştur. 1933 yılında Darülfünunu ilga ediyor ve
üniversiteyi kuruyor. Kurmakla da yetinmiyor, bütün Devlet meş~
galelerinin arasında daima, üniversitenin ne olduğunu, acaba ilk
verdiği plana uygun bir gelişme oluyor mu, olmuyor' mu diye üniver-
siteyle ilgisini deveım ettirmiştir. Kendisi de zaten, "Benim en büyük
meziyetim öğretmenliktir." sözünü söylemek suretiyle müsbet ilimIere
olan saygısını daima tekrarlamıştır.

İkinci Devlet büyüğümüz İsmet İnönü'dür. İsmet İnönü ta-
mamiyle müsbet ilim kafasıyla geliimiş olan bir milli kahramanımız-
dır. Veteriner Fakültemizi bir ziyaretinde söylediği sözler, bir müsbet
ilim mensubu olmadığı halde hepimizi düşündürmüştür: "Beşeri ta-
babet bir iç denizdir, veteriner tababet ise bir ummandır (bir bahri-
muhittir)" demi~tir. Sonradan düşündük; hekim olmayan bir adamın
bu sözleri söylemesi hakikaten çok büyük bir kültüre delalet eder.

Aziz dostlarım, herşeyin başı iIimdir. Şimdi duyduğumuz, bir
beşaret ola~'ak telakki ettiğim, memlekette yeni Veteriner Fakülteleri-
nin açılması bende çok büyük ümitler uyandırnııştır. Elbette bu mem-
leketin özvarlıkları arasında hayvan varlığı, hem beslenmemizin hem
de umumi ekonomik gelişmemizin temel taşlarından birisidir. İlim
havası bu sahalara girdikçe milletin yüzü daha fazla gülecektir.

Bu temennilerimle hepinizi saygılarımla selamlarım.

Sa)ııştay Başkanı Cahit EREN'in Konuşması:

Sayın Danışma Meclisi Başkanı, değerli öğretim üyeleri, veteriner
hekimlik camiasıllIn halihazır ve müstakbel saygıdeğer mensupları;
ben hakikaten genç akademisyen arkadaşımın vurguladığı biçimde,
bir tutku mu diyeyim, zaaf mı diyeyim, ama duygusallıktan ötey~,
herhalde aklısclime hayli yakın bir düşünce içinde daima bu mesleğin
aziz mensuplarının sorunlarının, davalarının yanında olmuşumdur.
Bu aşamada yine nazik davetinize icabetle Türk Veteri nerHekimliği-
Öğretiminin 139 ncu Yıldönümü Töreninde aranızda bulunmaktan
özel bir onur ve kıvanç duyduğumu belirtmek isterim. Aslında naçi--
zane Sayıştay'ımızda programlanmış bir toplantının ertelenmesi pa-
hasına da olsa aranızda bulunmaktan gerçekten kıvanç duyuyorum.

Sayın Fa.külte Dekanımızın ve Rektör Yardımcısı arkadaşımızın,
özellikle Danışma Meclisi Başkanınıızın vurguladıklan hususlara
haddim olmayarak bir ilaveye ve tefsire mahal kalmadan kısaca şu
hususu belirtmek istiyorum:
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Belli misyona ve toplum içinde belli değere sahip ve üretime
dönük çalışmalar yapan kamu görevlilerinde, zamana göre belli bazı
yaklaşımlarda yetersizlikler olabilir. Bunların eşyanın tabiatına ay-
kın düşen yönleri, bugün üniversitelerimizi tümüyle ilgilendiren
Yüksek Öğrenim Kanununa olan bazı reaksiyonlarda olduğu gibi,
yine zaman içerisinde bütün bunların aklıselim istikametinde, tabii
mecrasında gerekli revizyonu görerek amacına ulaşması mümkündür
ve zaruridir.

Bu ap.malarda, belli kısa dönem içindeki tedirginliklere ve üzün-
tülere bendeniz kısmen katılmakla beraber, ana hedef bakımından
gerçekten kamunun, toplumun 'yararının ve çağın gereklerinin yerine
getirilmesine matufyasal düzenlemelerin ergeç yerini bulacağına ina-
nıyorum. Sosyal ilimIerden yetişmiş bir kamu görevlisi olmama rağ-
men gerçekten müsbet ilimIere kar~ı olan saygımı daima korumuşum-
dur. Her meslek dalının birbirini tamamlayan yönü olduğu gibi, özel-
likle tarım, orman ve hayvancılık alanında gerek meslek bakımından
gerekse ülkemizin geleceği v~ kaderi bakımından sonder~~e eşdeğer
olan fonksiyonlarda bu meslek mensuplarının bir ayrıcalık, yasal dü-
zenlemelerdeki bazı zaafları bendeniz abartmadan, meslek tesanü-
dünü omuz omuza koruyarak ana amaca ulaşılacağına inanıyorum.
Bu bakımdan, geçici belli düzenlemelerden illa, ana rotayı tayin edi-
yor, bu seçenekler bütün davayı zedeliy'or gibi bir karamsarlığa dü-
şülmemesi kanısını taşıyorum.

Bu ana düşüncem içerisinde, burada tarımıyla, tıbbıyla, veteriner
hekimiyle, karşımda herbirinin temsilcilerini göıdüğüm değerli öğ-
retim üyelerinin, üniv~rsitemizin ana misyonu ve toplumumuza ya-
rarlı istikametteki çalı~malarında başarılar diliyor ve veteriner he-
kimIiğimizin bu gününde Sayıştay camiası ve şahsım adına tebrikle-
rimi, sunuyor hatta misyonlar itibarıyle teşekkürlerimi ve takdirJerimi
bir kere daha belirtmekten kıvanç duyuyorum.

Saygılar sunuyorum efendim.

100. Yıl Onur Plaketieri

15 mayıs 1981 günü yapılan Akademik Törende Fakültemizden
emekli olmuş öğretim üyelerimiz ile Fakültemizde görevalmış ve 40
yıl hizmet vermiş üyelerimize Onur Plaketieri verilmişti. Bu törende
de 15 mayıstan sonra emekliye ayrılan ve plaket almamış olan iki
üyemize onur plaketleri verildi. Bu üyelerimizin de kısa özgeçmişleri
aşağıda gösterilmiştir.
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Resim 16 : Danışma )'Ieslisi Başkanı Ord. ProL Dr. Sadi ırmak'ın emekli üyemiz
prof.Dr. Osman Hassa'ya Onur .Piaketini verişi

ProfDr. Osman HASSA

192ı'de İstanbul'da. doğdu. Veteriner Fakültesinden 1946'da mezun
oldu. ıg5ı'de Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsüne girdi. ıg54'de
doktor, ıg5g'da' doçent, 1968'de profesör oldu. 7 eylül ıg8ı'de
kendi istemiyl~ emekli oldu.

En Centilmen Sporcu
Ali ÖZKUBAT

Bayanlar

1- Birgül ŞENOGLU
2- Beysun BAŞKURT

ProfDr. Nihai ERK

ıg2ı'de Ankara'da doğdu. Veteriner Fakültesinden 1942'de mezun
oldu. 1950'de Veteriher Fakültesi Veteriner Tarihi ve Deontoloji
kürsüsüne girdi. 1954'dc doktor, ıg57'de doçent, ıg6s'de profesör
oldu. 2 kasım ıg8ı'de kendi istemiyle emekliye ayrıldı.

Atatürk Koşusu
Fakültemiz öğrencileri ve öğretim yardımcılarının katıldığı bu

koşuda aşağıdaki yarışmacılar dereceye girdiler, ödüllendirildiler ve
IOO. Yıl Belgesi aldılar.

Erkekler

1- Armağan ÇOLAK
2- Adem'ORTEZ
3- Ünal OLUKLU
4- Süleyman GENCER
5- Ahmet ÇAKIR
6- Ümit ERDEGER
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Faküıtemizce düzenlenen 100.yıı Atatürk Koşusunda gösterdiği

başarıdan dolayı bu belgeyi almaya hak

kazanmıştır. 23-12-1981
DEltAN

Prof. Dr. I.me. BAMN.

Resim 17

7- Oğuzhan TEKKAYA
8- Turgay PİROGLU
9- Ufuk SAyıN

100. Yıl Başarı Belgesi

Öğretim Yardımcı/arı
1- Dr. Sacit GÖRGÜL
2- Asis. Tevfik TEKELİ

"Atatürk Büstü ve Köşesi"nin Açılışı

Fakülte Kütüphanesinde hazırlanan "Atatürk Büstü ve Köşesi"
Danı~ma Meclisi Başkanı Prof.Dr. Sadi ırmak tarafından açılmış-
tır. Yargıtay Başkanı, bakanlar ve Danı~ma Meclisi üyeleri, öğretim
üyeleri ve diğer çağrılıların katıldığı tör~nde Danışma Meclisi Baş-
kanı Ord. Prof. Dr. Sadi ırmak "Atatürk Büstü ve Köşesi"ni açarken
yaptığı konuşmada:

"Bana yeni bir onur daha verdiniz. Atatürk Büstü için en uygun
, yeri seçmişsiniz. Bir ilim ı'e irfan yuvası olan Kütüphane' de Atatürk

büstünün açılışım yapmaktan mutluluk duy~)'(lrum ııe büstü afı-
yorum" demiştir.

Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda ve O'nun çağdaş-
laşma düşüncesine koşut olarak yeni bir düzenleme içine giren
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Resim 18 ; Atatürk Köşesi ve Biistün Açılışı

Fakültemiz Kütüphanesi'nin bu atılımınm, Büyük Önderin Doğu~
munun 100. Yıldönümüne raslamasının anısına düzenlenen "Ata-
türk Büstü'nc O'nun i mart 1923'de T.B.M.M.'ni açarken yaptığı
konu~madan alınan

"Uygulamaya dayanan ve yaygın bir eğitim, öğretim için
yurdun önemli merkezlerinde çağdaş kitaplıklar kurmak
gerekmektedir.' ,

sözünü içeren bir plaket ve 100. Yıl amblemi takılmıştır.

Atatürk Kö~esi'nde ise, Atatürk ile ilgili yerli ve yabancı dilde
kitaplardan; O'nun çalışma ve yapıtları ile ilgili haberleri içeren ya-
şadığı günlerden kalma yerli ve yabancı gazete ve dergilerden ve
Atatürk'ün çeşitli fotograflarından örnekler ile Fakültemiz 100. Yıl

, kutlamalarına ilişkin belgeler sergilenmiştir.

Atatürk Köşesi çağrılılar tarafından ilgiyle izlenmiş ve bir hafta
süreyle açık kalmıştır.
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Resim 19 : 100. Yıl Atatürk Büstü

Kütüphane Uzmanı O. Vstiin YILDIRIM'ın, Büstün A;ılışı Nedeniyle Ha4
zırladığı Yazı.

ATATÜRK'ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERtNDE
ECtTİM-KÜTÜPHANE BÜTÜNLEŞMESt

i
Utku ile sonuçlanan ulusal kurtuluş savaşı sonrasında, ulusılI

düzeyde kalkınma savaşımına giren Atatürk'ün, çeşidi zamanlarda ve
yerlerde verdiği söylev ve demeçIeri incelendiğinde eğitime, kütüp-
haneye ve eğitim-kütüphane ilişkisine son derece önem verdiği görül-
mektedir. O'nun söylev ve demeçlerinden alınan kimi konuşmaların
dü~ünsel bir sıra içinde değerlendirilmesi kişiyi bu sonuca götürmek-
tedir.

Atatürk, ulusal kalkınma savaşımının ulaşacağı noktayı Onuncu
Yıl Söylevinde şöyle belirlemektedir:

"Yurdumuzu, dünyanın en mamul' ve en medeni mem-
lekederi seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah
vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kü1türümüzü,
muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız." ı

Geleceğe yönelik düşüncesini ve buyruğunu dile getirirken, O'nun
çağdaşlaşma isteğinin özünde yatan ana düşüncesi, i Mart 1922 ta-
rihinde T.B.M.M.'nde yaptığı konuşmada şu sözleriyle ortaya çık-
maktadır:

"Baylar, buraya kadar söylediklerim, ulusun maddi gücü-
nü geliştiren ve yükselten tedbirlerdir. Oysaki, insanlar-------

ı M.Baydar. Atatürk diyor ki. 5.bsk. Varlık Yayınları Sayı: 943, İstanbul, 1963, s. 108.
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2 V.Bingöl. Bugünün diliyle Atatürk'ün milli eğitimimizle ilgili düşünce ve buyruk-
ları. TDK Yayınları: 316. Ankara, 197°, S.Iı.

3 V.Bingöl. a.g.e" s.36.
4 V.Bingöl. a.g.e., s.18.
5 B.K.Ça~lar. Bugünün diliyle Atatürk'ün söylevleri. TDK Yayınları: 277. Ankara,

1968, s. 182-3'

yalnız maddi değil, bu maddi güçlerle kaynaşmış bulunan
manevi güçlerin etkisi altında hareket ederler. Uluslar da
böyledir. Manevi güçler ise özellikle bilim ve inanla en
yüksek ölçüde gelişir. Bunun için hükümetin en verimli ve
en önemli ödevi milli eğitim işleridir."2

Atatürk'ün salt bu sözünde değil, tüm söylev ve demeçlerinin
özünde, eğitim ve öğretime büyük önem verdiği ve ayrı bir özen gös-
terdiği görülmektedir. Bu önernin ve özcnin nedenini, 22 Eylül 1924

de Samsun öğretmenlerinin onuruna verdikleri toplantıda yaptığı
konuşmadan alınan şu sözlerinde buımak olasıdır:

"Bir ulusu özgür, bağımsız, şanlı, yük~ek bir toplum olarak
yaşatan da; köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir."3 /

Eğitim çalışmalarının ana ilkesini, utkusunu kutlamak için Bur-
sa'ya gelen İstanbullu öğretmenlere 27 Ekim 192,2 günü Şark Tiyat-
rosu'nda yaptığı konuşmada şöyle açıklamaktadır:

"Milli eğitim programımızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok
edilmesidir. "4

Söylev ve demeçlerinde, bilgisizliğin yok edilmesinin ilk ve asal
önleminin harf devrimi olduğu görülmektedir. Bu, ayın zamanda
çağdaşlaşma yolunda atılan bir adım olmaktadır. 8 Ağustos 1928 de,
İstanbul'da Sarayburnu Parkı'nda yaptığı konuşmasında bu düşüncesi
açık olarak görülmektedir:

"Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmak zorunda oldu-
ğumuz, son değil, ama çok gerekli bir iş daha vardır:

Yeni Türk harflerini çabucak öğrenmelidir. Yurttaşa,
kadına, erkeğe, hamala, sandakıya öğretiniz. Bunu yurt-
severlik, ulusseverlik ödevi biliniz. Bu ödevi yerine getirir-
ken düşününüz ki, bir ulusun, bir toplumun yüzde onu,
yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sek~eni bilmez durum-
dadır. Bundan insan olarak utanmalıdırlar."5

Atatürk, özenle üzerinde durduğu eğitim çalışmalarını çeşitli
aşamalarda gerçekleştirmek Ve yaygınlaştırmak düşüncesindedir.
Çünkü, O her ~amadaki eğitimin ayn ve kendine özgü bir görevi
olduğuna inanmaktadır:
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"İlköğrenimin yayılması için sade ve uygulanması kolay
tedbirler almak yolundayız. İlköğretirnde amacımız, bunun
genelleşmesini, bir an önce gerçeklcştirmektir."6

" ... Ortaöğrenimin amacı, yurdun gereksediği türlü iş ve
sanat sahiplerini yetiştirmek ve yüksck öğrenime aday ha-
zırlamaktır.

Ortaöğretirnde de eğitim ve öğretim yönteminin işe
ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak, kesin olarak
gereklidir. "7

"Bclirttiğim ilkeleri, Türk gençliğinin kafasında 've Türk
ulusunun bilincinde her an canlı bir halde tutmak, üni-
versitelerimize ve yüksek okullarımıza düşen başlıca ödev-
dir.

Bunun için yurdu şimdilik üç büyük kültür bölgesi olarak
ele alıp, batı bölgesi için İstanbul Üniversitesi'nde başlan-
mış olan reform programını daha etkili bir biçimde uygu-
layarak, cumhuriyete gerçekten çağcıl bir üniversite ka-
zandırmak, merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi'ni kısa
süre içinde kurmak gerekir."s

"Yüksek öğrenim için, Ankara Üniversitesi'ni kurmak
yolunda, Tıp Fakültesi'ne de"başlayarak yeni ve en son adı-
mın atılmasmı dilerim."9

"Üniversiteye ve gelişmelerine ve yüksek bir üniversite-
nin, ulusun genel eğitiminde ve uygarlık alanındaki ilerle-
mesinde yaptığı kesin etkilere, özellikle dikkatinizi çeke-
rim."lo

Bu konuşmalarındaki düşünceleriyle varmak istediği noktayı
ise şöyle beJirtmektedir:

"Dünyada her şey için, madde ile ilgili işler için, fizik ötesi
işler için, yaşam için, başarı için en gerçek önder; bilimdir,
tekniktir."lI

6 V.Bingöl. a.g.e., 5.55.
7 V.Bingöl. a.g.e., 5.12-3.
BV.Bingöl. a.g.e., 5.57.
9 V.Bingöl. a.g.e., 5.55.

Lo V.Bingöl. a.g.c., 5.26.

ii V.Bingöl. a.g.e., S.31.



12 V.Bingöl. a.g.e., 5.16.
13 O.D.Yıldırım. Güzel sözler. Ankara, 1972, s.g.
14 V.Bingöl. a.g.e., 5.23-4.

Bilim ve tekniğe ulaşmada, her aşamadaki eğitim ve öğretim
çalışmalarının yapıldığı "okul" a güvendiği O'nun söylev ve demeç-
lerinde görülen bir başka düşüncesi olmaktadır:

"Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı ve gelişti-
rildiği yerse, okuldur.
Ulusumuzu yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve
üniversitelerimizin kuruluşunda da gene bu yolu tutaeağız.
Evet, ulusumuzun politik, toplumsal yaşamında, ulusumu-
zun düşünce eğitiminde önderimiz, bilim ve teknik ola-
caktır. Okulun yardımıyle, okulun sağlayacağı bilim ve
teknik yardımıyledir ki Türk ulusu, Türk şiir ve yazını,
bütün incelik ve güzellikleriyle gelişir." 12

Atatürk'ün eğitime yönelik düşünceleri salt okul içi etkinlikleri
kapsamamaktadır. Okul dışı eğitime de önem verdiği görülmektedir:

;-

"Biz cahil dediğimiz zaman mutlaka okulda okumamış
olanları kasdetmiyoruz. Kasdettiğimiz ilim, gerçeği bil-
mektir. Yoksa okumuş olanlardan cn büyük cahiller çıktığı
gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de gerçeği gören gerçek
bilginler çıkar." ı3

O'nun tasarladığı ve taslağını çizdiği eğitimin en önemli aracının
"kitap" olduğu görülmektedir. Bu düşüncesini, i Mart 1923 de
T.B.M.M.'ni açış konuşmasında belirtmektedir:

"Baylar, kitap yazma ve çeviri işleri, ulusal egemenliğin
dayanağı ve ulusal kültürün en önemli yayılma aracı-
dır .... Bir yandan basılan ve basılması kararlaştırılan
kitapları parasız olarak her yana dağıtmak, öte yandan
halkı okumağa alıştırmak için hükümetçe çaba harcana-
caktır.

'Devlet kitabı' adı altında parasız olarak yayımlanacak
pratik ve kolayanlaşılır kitaplarla halkımıza hayatın ger-
çekierini öğretmek, çok yararlı bir yololarak öğütlenmeğe
değer."14

"Geçen yıl, bütün il ve ilçelerdeki milli eğitim kitaplıklarına
parasız birçok kitaplar gönderilmesi ve şehit çocuklarına
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on beş bin kadar kitap dağıtılmış olması da bu çalışmalara
eklenebilir .

. . .Savaş boylarındaki subaylar arasında boşalan yerlere
okullar, gençliğin yüksek ve aydın elemanlarını vermişler-
dir. Bu iki yönden önemli elemanların okullardaki öğrenim
kürsülerine dönecekleri, savaşlarda tüketilen araçların bir
bölüğünün okullarımızda harita ve kitaba dönüşeceği tam
bir barış ve güvenlik döneminden sonradır ki, eğitim or-
dusu, o kürsüler üstünde bilgisizliğe karşı sarsılmaz bir kale
meydana getirecek, geleceği oradan ele geçirecek ve etkisi
altına alacaktır." 1 5

Atatürk'ün söylev ve d~meçlerinde karşılaşılan ve O'nun "çağ-
daşlaşma" düşüncesini fimgcleyen önemli bir konu da, eğitimi-salt
okulla gerçekleştirme düşüncesinde olmamasıdır. Okul'la birlikte,

eğitimi destekleyecek ve yaşatacak yardımcı kuruluşlara da önem
verdiği görülmektedir:

"Uygulamaya dayanan ve yaygın bir eğitim öğretim için
yurdun önemli merkezlerinde çağdaş kitaplıklar ... kur-
mak ... gerekmektedir." 16

O'nun çeşitli zamanlarda ve değişik yerlerde yaptığı konuşma-
larından alınan bölümler, düşünsel bir değerlendirme içinde sıralan-
dığında, O'nun çağdaşlaşma düşüncesinde eğitim ve kütüphane kav-
ramlarının bütünleştiği, kütüphanelerin, eğitim ve öğretirnin yadsı-
namaz bir öğesi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

15 V.Bingöl. a.g.e., 5.20-1.
16 V.Bingöl. a.g.c., 5.21.
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Prof.Dr. Ferruh Dinçer AÜ. Veteriner Fakültesi Öğretim
Elemanı - Sayın konuklarınnz, Türk Veteriner Hekimliği Haftası
içerisinde düzenlenen Panel'e hoşgeldiniz.

Şimdi "ATATÜRK iLKELERİ IŞlGINDA EKONOMİK
KALKıNMA VE HAYVANClLIK pOLİTİKASı" konulu paneli

Ü / 1yönetmek üzere, A . Veteriner Fakültesi öğretim e emanı ve
Danışma Meclisi Üyesi Profesör Doktor Mahmut Akkılıç'ın te~rif1erini
arz ediyorum.

Yönetici
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Prof.Dr. Mahmut AKKILIÇ (A.Ü. Veteriner Fakültesi Öğre-
'tim Elemanı, Danışma Meclisi Üyesi) - Sayın Konuklar, sayın TRT
mensupları, sevgili meslektaşlarımız ve genç arkadaşlarımız.

A.Ü. Veteriner Fakültesinin, Atatürk'ün doğumunun 100 ncü
yılında O'na layık olma yolundaki giriş;mleri birbirini izliyor. Ata-
türk'e doğumunun 100 ncü yılında birçok yerde büstler ya da heykel-
ler dikiliyor. Ama Atatürk'e dikilecek en büyük heykcl, eser yaratmak,
üretim yapmaktır. İşte A.Ü. Veteriner Fakültesi bu çaba içerisinde
Türk Veteriner Hekimliği Haftası nedeniyle bugün İstanbul ve An-
kara Üniversitesinden ve icradan davet ettiği ~eçkin bilim ve iera
adamları ile bu pancli düzenlemiş bulunmaktadır.

t.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yüksel ÜLKEN,
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer OZAN-
KA YA, A. Ü. Veteriner Fakültesi İşletme İktisadı ve Hayvancılık
Ekonomisi Doçenti Sadi ARAL, ve işlerini bırakarak davetimizi bü-
yük bir nezaketle kabul eden Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Dr. İsmail
HERAL Beylerin yerlerini almalarını rica ediyorum. Kendilerine
teşekkür ederiz. Şimdi panelimize başlayacağız.

Hepinize hoşgeldiniz der, saygılar sunarım.

Müsaadelerİnizle sayın konuşmacılarımızı çok kısa olarak sizlere
tanıtmak istiyorum.

Sayın Profesör ÜLKEN, 1929 yılında İzmir'de doğdu. Orta
öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde, Yüksek öğrenimini ise İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesinerc tamamladı. İktisat doktorasını Fran-
sa'mn Bordeaux Üniveısitesinde yapan ÜLKEN, 1956 yılında İktisat
Fakültesine asİstan olarak girmiş, 1960 yılında doçent, 1967 yılında da
profesör olm~ştur.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde uzun süre incele-
, mclerde bulunan Prof. ÜLKEN'in 20 nci Yüzyılda Dünya Ekonomisi,
İki Ciltlik Fiat Teori~i adlı kitapları ve birçok inceleme ve araştır-
maları yayımlanmıştır. Halen i.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi-
dir.

Sayın Prof.Dr. Özer OZANKAYA, 1937 yılında Diyarbakır İli-
mizin Kulp İlçesind.edoğdu. 1955 yılında Adana Erkek Lisesini, 1959
yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Siyasal Bilgiler
Fakültesi Toplum Bilimi Kürsüsünde asistan olarak göreve ba~layan
OZANKAYA, 1964 yılında uzmanlık, 1966 yılında doktorluk, 197°'.



de doçentlik ve 1978'de profesörlük derecelerini aldı. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Toplum Bilimi Kürsüsü Başkanı olan Prof. OZANKAY A'-
nın, Türk ve Japon Antlaşma Deneyimleri ve Rostov'un Gelişme Ku-
ramının Eleştirisi, Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri,
Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür, Taşucu Balıkçılık Koope-
ratiflerinin Öyküsü, Toplumbilime Giriş, Türk Devrimi ve Yüksek
Öğretim Gençliği, Toplumbilim Terimleri Sözlüğü adlı kitapları
yayımlanmış. Atatürk'ü kendi alanlarında değerlendiren bu iki seç-
kin bilim adamımızdan sayın OZANKAY A'nın Atatürk ve Laiklik,
sayın ÜLKEN'in de Atatürk ve İktisat adlı, bugünün anlamını belir-
ten eserleri vardır.

Sayın Dqç.Dr. Sad i ARAL, 1942 yılında Niğde-Aksaray'da
doğdu. 1961 yılında A.Ü. Veteriner Fakültesine girdi, 1966 yılında
Fakülteden mezun oldu. 1967 yılında A.Ü. Veteriner Fakültesi Hay-
vancılık İşletme Ekonomisi Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1971'de
doktor, 1977'de doçent oldu. Pazarlama ve işletme konularında Fran-
sa'da incelemelerde bulundu. (1975-76 yıııarında) ve halen aynı Fa-
kü1tede Kürsü Başkanı ve öğretim üye5idir.

Sayın Dr. İsmail HERAL, 1928 yılında İstanbul'da doğdu.
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi, daha sonra
işletmecilik doktorası yaptı. A.B.D. ve İngiltere'de mesleki eğitimde
bulundu. İngilizce bilir. Evli ve bir çocukludur.

Adana İktisadi ve Ticari İJimler Akademi5inde bir süı~ePazarla-
ma ve Sanayi İşletmeciliği derslerini öğretim görevlisi olarak verdi.
Pazarlarna, Toplu Pazarlık Sisteminde Tarafların Hak Sınırı adlı
eserleri vardır. Halen Ticaret Bakanlığı Müsteşarıdırlar.

Sayın konuklar, her ülkenin kendine göre doğal kaynakları ya da
~ervetleri vardır. Çok şükür bu yıl ülkemiz için Atatürk'ün doğumunun
100 ncü yılı olmakla birlikte hayvancılık yılı da olmuştur diyebilirim.
Peşpeşe bu konuları dile getiren ve her iki konunun da önemlerini
açıklayan toplantılar yapılmıştır. Kamuoyu ve Türk Basını da bunu
artık yavaş yavaş benirii,semeye başlamıştır. Benimsemek mecburi ye-
tindedir de aynı zamanda ve hatta şunu çoğu kere vurgulamış bulu-
nuyorum; gerek TRT'mizin ve gerekse Türk BasInımızın hayvancılık
konusunu Türkiye'nin en önemli konusu olarak ele alıp kendilerinin
görevolarak üstlenmeleri ve bu konuyu işlemeleri Hl.zımdır. Ancak bu
sayede hayvancılık konusu ülkemizin bir numaralı davası ve gelir
kaynağı olur.
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Hayvancılık yalnız Türkiye ~konomisi için değil, aynı zamanda
Türk halkının dengeli beslenmesini sağlayacak çok önemli bir fak-
tördür. Dün Danışma Meclisi Büt-çe Komisyonunda Ticaret Bakan-
lığı Bütçesi görüşiı1ürken fındık, çay ve bcnzeri keyifveren maddelerin
desteklenme politikaları üzerinde konuşuluyordu ve ben söz alarak
sayın Bakana soru sordum. Dedim ki, sayın Bakan: ben fındık yeme-
scm ölmem, çay içmescm ölmem; Alman halkı da, ya da Avrupalı da
fındığı yemese ölmez, gerektiği zaman bunu ithal etmeyebilir; ama
hiçbir insan et, süt ve yumurtadan vazgeçemez, onsuz yaşayamaz. a
bakımdan, acaba neden et, süt ve yumurta L:mel mallar arasından
çıkartılmış durumdadır? Biliyorsunuz et, süt ve yumurtaya destekle-
me politikası uygulanmamaktadır. Sayın Bakan cevap verirken, ger-
çekten katılıyoruz, dediler. Bu konuyu tezeIden inceleyeceğiz, dediıer.
Sayın Müste~ar da oradaydılar.

Sayın ÜLKEN, Atatürk İktisadi Yaklaşımı adı altında bize
tarımsal ve hayvansal üret;mle birlikte iktisatla bu konular arasında
ilişki kuran konuşmalarına başlayacaklardır.

Sayın aZANKA YA, Atatürk İlkeleri ışığında Ekonomik Kal-
kınma ve Tarım Politikası,

Sayın ARAL, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Hayvancılık Po-
litikalarında Gelişme,

Sayın HERAL da, Canlı Hayvan. ve Ürünleri İhracatı konu-
larında bize bilgi sunacaklardır.

Hepinizi tekrar saygılarla selamlarken, konuk olm,~l;ı.rı nedeniyle
sayın ÜLKEN'e hoşgeldiniz diyor ve sözü kendilerinc bırakıyorum.

Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN (İ. Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üye-
si) - Sözlerime başlarken bana bu konuşma fırsatını ve şansını veren
Veterin~r Fakültesinin sayın yöneticilerine ve bu Paneli hazırlayan
diğer yöneticilere şükranlarımı sunuyorum.

Atatürk'ü gerek eyl~m planında ve gerekse düşünce planında
incelerken, iktisadi görüşlerinin. odaklandığı noktanin doğrudan
dOğl'UY?iktisadi kalkınma olduğunu, ana amacın iktisadi kalkınmayı
gerçekleştirmek olduğunu herşeyden ön.ce belirtmek gerekir. \

Ana ::ı.maç iktisadi kalkınmadır. Bunun yöntemi, araçları nasıl
olaeaktır? Bu durumu incelerken ortaya çıkan model gerçekten in-
sancıl, gerçekten çağdaş, hepsinden de önemlisi, tutarlı bir model ola-
rak ortaya çıkıyor ve insanı şaşırtacak şckilde aralarında korkunç bir
bağlılık sözkonusu olabiliyor.
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Atatürk'ün iktisadi kalkınm:ı. görüşünü iki planda ele almak ge-
rekir. Birincisi ulusal planda, ikincisi uluslararası planda. Ulusal
alanda ve uluslararası alanda ele alırken, bunların yine karşılıklı, etki
ve tepki örgüsü içinde ele alındığını söylemek gerek. Yalnız ulusal
alanda değil, uluslararası planda da bu ilişkileri daima gözetmek
gerek. Çünkü göreceğiz ki, temelinde insanın yattığı, insana yönelik,
insan sevgisinin t-~mcl alındığı bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bu
bakımdan, Atatürk'ün iktisadi kalkınma görüşünü evvda ulusal
planda ele almaya başlayalım.

İktisadi kalkınma olayı bir bütündür. Atatürk'e göre iktisadi
kalkınmayı gerçekleştirmek, bu bütün içinde ele alınarak bütün ke-
simlerin ve ortaya çıkacak karşılıklı sorunların etki ve tepki örgü için-
de gözetilmesine bağlıdır. Nitekim gerek zamanımızda gerekse çeşitli
dönemlerde çeşitli ülkelerde ortaya çıkan bunalımların ve uygulanan
iktisat siyasetlerinin başarısızlıkla sonuçlanması veya başarı derece-
lerinin düşüklüğü bu olgunun unutulmasına bağlanmalıdır. İktisadi
kalkınma olayının ekonomik karakteri içinde bu olgunun, bir bütün
içinde düşünülmesinin ihmal edilmesi başarı derecesini daima düşi.ir-
nıektedir. O bakımdan, çeşitli kesimler bütünü oluşturur ve bu bütün
iktisat siyasetlerinin başarısızlıkla sonuçlanması veya başarı derece-
lerjnin düşükıÜğü bu olgunun unutulmasına bağlanmalıdır. İktisadi
kalkınma olayının ekonomik karakteri içinde bu olgunun, bir bütün
içinde düşünülmesinin ihmal edilmesi başarı derecesini daima dü~ür-
mektedir. O bakımdan, çeşitli kesimler bütünü oluşturur ve bu bütün
içinde yer alan kesimlerin iktisadi kalkınmaya olan etki ve tepkilerini
kar;ılıklı olarak zamanımızın elverdiği ölçüde sırayla açıklamaya
çalışacağım.

Bütünü oluşturan bu kesimlerin ilki tarım kesimidir. Tarım ke-
simi üzerinde sayın OZANKA YA arkadaşım daha uzun konuşacak.
Ben daha ziyade iktisadi kalkınmada tarım kesiminin rolünü ve bütün
içindeki aldığı yeri belirtmeye çalışacağıl11.

Gerçekten Atatürk'ün tarıma verdiği önem son derece büyüktür.
Genellikle ülkenin içinde bulunduğu yoksuııuğu ve uğradığı felaketi
tarımın ihmal edilmesi olayına bağlar. Ve kendi ifa.desiyle sık sık
kendi ifadeleriyle de huzurunuza geleceğim; özünü verebilmek ve
herhangi bir saptırmayı önlemek için "Türkiyenin asıl sahibi ve efen-
d.isigerçek üretici olan köylüdür." derken doğrudan doğruya bu önemi
belirt rnek istemektedir ve burada, o zamana kadar tarım kesiminde
çalışanların genellikle yaygın olan hor görülmesi ve ikinci planda tu-
tulması davranı5ınl, olayını dev;:ım1ı itmck i~temektediı:.
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Ben Atatürk'ün tarıma verdiği önemi kısaca dört grupta şöyle
sıralayabilirim. Birincisi, topraksız çiftçi bırakmamak. İkincisi, iş
araçlarını arttırmak, iyileştirmek ve korumak. Üçüncüsü, tarım böl-
gelerine göre özel düzenlemeler yapmak ve dördünciisü çok iyi ve
ucuz ürün elde etmek ...

Atatürk'ün tarım konusunda devamlı olarak amaçlad.ığı yahut
da yönetmek istediği unsurlar bu şekilde çok kısa olarak toplanabilir.

Yalnız, tarıma verdiği bu büyük öneme nı.ğmen Atatürk'ün
düşünce planında sanayile~me, iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesi
için bir zorunluluk halindedir ve iktisadi kalkınmayı sanayileşmenin
gerçekleşmesine ve bunun bir zorunluluk olduğu i£'ldesindc ısnı.rla
durur. Hatta tarimdaki ge1i~menin tarımsal sanayi biçiminde olmasİ
gerektiğini de 1924. yılında vurgulamaya başlıyor. O bakımdan, ta-
rıma verdiği büyük öneme rağmen, sanayileşme aslında ülke kalkırı-
ması için zorunludur. Son derece açık olara k şu ifadeleri kullanıyor:
"En başta vatan savunması olmak üzere, ürünlerini değerlendirmek
ve en kısa yoldan, en ileri ve refahlı Türkiye ülküsüne ulaşabilmek için
sanayileşme zorunluluktur." Kendi ifadesinde "mecburiyettir" diyor.

Burada kısaca temel noktalarını topl<Jmaya çalııayım.

Sanayi1e~.me herşeyden önce bir zorunluluktur. İkinci ol<>.rak,
büyük-küçük her çeşit sanayie ülkenin ihtiyacı vardır. Üçüncüsü, bu
sanayi kuruluşları kurulacak ve işletilecektir. Dördüncü~ü, bu kuru-
luşların kullanacakları hammadde, işçi, teknisyen V.s. gibi elemanlar
ülkede bulunmalıdır büyük ölçüde ve nihayet, en ilni sanayileşme
en ileri ve refahlı Türkiye'ye ulaşmak için en' kısa yoldur. Ayrıca
buna ilaveten, ülkenin savunması dahi buna bağlıdır.

Atatürk ~anayilcşrpenin önemini vurgularken, diğer yandan da
bunun nasıl gerçekleşebileceğini ve Devletin bu konuda nasıl bir
öncülük görevini üstlenmesi gerektiğini de devamlı olarak vurgular.
Bunun için ilk elde, sanayileşme planlı bir bic,~imdeeIr alınmalıdır.
Planlı sanayileşme, ekonomide Devlet müdahalesinin birinci ayağını
oluşturur. Planlı sanayileşmenin aracı da doğrudan doğruya iktisadi
devlet teşekkülleridir. O halde Devletin iktisadi müdahabinin içeri-
ğini planlı sanayilqme ve günümüzde kamu iktisadi te~ebbüsleri
dediğimiz kurumlar oluşturmaktadır.

Bu amaçla bu yöntem kullanılırken Birinci Beş Yıllık Sanayi
Planı hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Bunun tarihi i 934'tür.
Birİnci Beş Yıllık Sanayi Planı aslında çok önemli iki özeııiğe sahiptir.



Birincisi, dünyada gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkeler açısından
kullanılan ilk plandır. Bunda herhangi bir abartma sözkonusu de-
ğildir. Duygusal da değilim. AltıT'.ı çizerek ısrar ediyorum, dünyada
azgelişmiş ülkelerin kalkınması için, sanayileşmesi için uyguladıkları
ilk plandır.

Tabii akla şu gelebilir: Plan uygulamasına 1928'de Sovyetler
Birliğinde geçilmiştir. Fakat dikkat ederseniz gelişmiş ülkelerden bah-
setmiyorum. Dünyada azgelişmiş ülkeler içinde ilk uygulanan plandır
diyorilm. Aslında i 928 tarihi daha önce olmasına rağmen, Sovyetler
Birliği'nde uygulanan plan gelişmiş bir ekonomiye uygulanan plandır.
Çünkü Çarlık Rusyasının bıraktığı ekonomik miras son derece büyük-
tür ve Çarlık Rusyası dünyanın dördüncü büyük sanayi devletidir.
Onun için, devrine göre azgelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkede
uygulanan plan değildir. Dünyanın dördüncü sanayi devletine uygu-
lanan bir plandır. Buradaki plan azgelişmiş ülkede uygulanan bir
plandır ve dünyada uygulanan ilk plan özelliğini taşımaktadır.

Planın ikinci özelliği, inançlı bir tutumun sonucu olarak çıkıyor,
zamanından önce bitiriimiş ve gerçekleşme oranı % 100 olan bir plan-
dır. Çünkü İkinci Beş Yıllık Plan 1937 tarihini taşır. tık plan, zama-
nından önce, üç senede bitirilmiştir.

Devletin ekonomik hayata müdahalesi açısından bir özelliği
daha vurgulamak gerekir. Bunun gözden kaçırılmaması da önemlidir:
O da, ulusal ekonomide oluşturulan kamu iktisadi kesimi ve özd
kesim birlikte yer almaktadır. Kamu kesimi-özel kesim beraberliği
vardır. Onun için buradaki esas öz, ana maksat, bu beraberliğin ko-
runmasıdır. Yoksa hiçbir zaman ne kamu kesiminin, ne de özel kesi-
min mutlak bir hakimiyeti ekonomide kesinlikle sözkonusu değildir.
Ayrıca, kamu kesimi -özel kes;m beraberliği derken, kamu kesimi-
özel kesim dengesi de sözkonum değildir. Dengede yanyanya pay-
laşma vardır. Azgelişmiş bir ülkenin kalkınmasında devlet müdaha-
lesinin ağır basması, Birleşmiş Milletler iktisatçıla'n da dahil bütün
iktisatçılar tarafindan devletin ağı~ basması kabul edilir. İlk deparı
vermesi \;e hızıandırması açısından. Onun için, burada bir denge
değil, ama daima kamu kesimi-özel kesim beraberliği vardır ve hiçbir
zaman birinin mutlak hakimiyeti de sözkonusu olmayacaktır.

Şimdi tarım, sanayi ve bütünün diğer kesimleri arasında önemli
olan altyapı geliyor. Atatürk iktisadi kalkmmanm temel unsurları
arasında altyapıyı da çok önemli saymakta ve çeşitli darboğazıann
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altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını çok açık olarak söylüyor.
Nitekim bugün çeşitli ülkelerde ve ülkemizde bunalımdan çıkmayı
7.orlaştıran nedenlerin başında altyapının yetersizliği gelmektedir.
Enerji yetersizliği, yol, liman yetersizliği, bugün bizim daha fazla
olabilecek bir potansiyelimizi kullanım alanına gölürmede büyük
ölçüde engellemektedir. -

Atatürk'ün bu konudaki anlayışı gerçekten şaşırtıcı. Kendileri
şöyle diyorlar: "Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar,
demiryolları, limanlar, kara ve deniz ula~ım araçları ulusal varlığın
maddi ve siyasi kan damarlarıdır, refah ve güç araçlarıdır."

Bütünün diğer kesimleri arasına, milli eğitimi; eğitim, bilim ve
tekniği katmaktadır. Atatürk'ün eğitime verdiği önem, ülkenin ikti-
sadi kalkınmasını hızlandıran ve temelini sağlamlaştıran en temel
-kendi deyişiyle "en asIi"- unsurlardan biridir ve devamlı olarak bü-
tün yaşamı süresince bunu vurgulamıştır. Aynen kendi sözlerinden
aktarıyorum: "Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim umllerinin
ulusumuzun gerileme tarihinde en önemli bir neden olduğu kanısın-
dayım." Arkadan şunu söylüyor: "Eğitim bir ulusu ya özgür, bağım-
sız, onurlu, yüksek bir topluluk biçiminde yaşatır, ya da bir ulusu
tutsaklık ve yoksulluğa götürür." O bakımdan, eğitime yaşamının
sonuna kadar verdiği önemi buralarda bulmak son derece mümkün-
dür. Kendisine göre bunun sebebi de açık: "Çünkü eğitimde hızlı,
yüksek bir düzeye çıkaeak bir ulusun yaşam savaşında maddi ve ma-
nevi bütün güçlerinin' artacağı kesindir." diyor.

Atatürk eğitimin temel niteliklerini iki noktada topluyor. Birin-
cisi, sosyal yaşamımızın gereksinmesine uygun olması, ikineisi, yüz-
yılın gereklerine uygun olması, çağına uygun olması.

Bundan sonra, Atatürk'te temel kural -aslında hepimizin bildiği-
ana amaç, çağdaş olmaktır. Çağdaş olmanın yolu da bilim ve tek.
nikten geçiyor. Şöyle ki, "Dünyada herşey için, uygarlık için, hayat
için, başarı için en gerçekyol gösterici bilimdir ve tekniktir," diyor.
Bu konuda çok kesin kararlı. Hiç yoruma meydan vermeyecek biçimde
kararlı. Şöyle diyor: "Ulus, bugünkü uygar ulusların yaşam düzeyi
ve araçlarını içerik ve biçim açısından olduğu gibi kabul etmeye kesin
olarak karar vermiştir." Dünyada çeşitli uluslar olmasına rağmen
Atatürk'ün düşünce planında tck bir uygarlık vardır ve dolayısıyla
uygarlık dünyası tektir, birdir ve bu uygarlık dünyasına girmek zo-
rundayız. O bakımdan, kendi sözleriyle, "Uygarlığa girmeyi arzu-
layıp Batıya yönelmemiş bir ulus gösterilemez."
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Şimdi burada karşımıza, bazı yorumların yüzeysel şekilde ele
alınış şekilleriyle hatalı olabilecekleri çıkıyor. Atatürk'ün yukarıdaki
sözünde iki özellik vardır. Birincisi çağdaş olmak, çağdaş uygarlık
düzeyine ulaşmak. Burada aydınlanması gereken nokta, Atatürk'-
ün burada Batıcı olma, "Batıcıdır" niteliğine sahip değildir. Yani,
Atatürk bazı yorumlarda buna dayanılarak Batıcıdır deniliyor. As-
lında Atatürk Batıcı değildir. Atatürk uygar dünyada dünyacıdır.
Ancak, kendi döneminde uygar dönemi Batı temsil ettiği için "Batı"
tabirini kullanmaktadır. Aslında asıl amaç, doğrudan doğruya, uygar
dünyaya katılmaktır. Eğer uygar dünya Uzakdoğuda, Japonya'da
olsaydı "Uzakdoğucu" mu demek gerekeeekti. Hayır. O bakımdan
"Uygar dünyacı" demek gerekir ve bu bakımdan, "Batıcıdır" de-
mek, aslında çok yüzeysel bir tanımlama olabilir.

Dikkat etmişseniz ikinci özellik de, "Uygar ulusların yaşam dü-
zeyi ve araçlarını içerik ve biçim açısından olduğu gibi kabul etmeye
kararlıyız." derken -Bunu 1925 yılında söylüyor- aslında yapacağı
devrimlerin ilk filizlerini, ilk uçlarını rahatlıkla gösteriyor ..

Bunun dışında bütünü oluşturan kesimlerden birisi dc, iktisatçı-
ların psikolojik yapı dedikleri, halkın bilincinin iktisadi kalkınmada
oynadığı rolü çok iyi belirtmesidir. İktisadi kalkınma hareketini hız-
landırmak, iktisadi kalkınma hareketine ilk hızı öncelikle vcrebilmek
için bu konuda halkın bilincinin uyandırılması ve halkın devreye
sokulması gerek. Halkın iktisadi kalkınmaya inanması gerekir. Bu top-
lu bilincin, kalkınma bilincinin yaratılmaması, bu psikolojik yapının
uyandırılmaması halinde iktisadi kalkınına hareketinin güdük kal-
maya mahkum olacağını çok açık biçimde devamlı olarak söyler.
Halkın aynı kalkınma inancına sahip olmasını ülkenin savaştaki du-
rumuna benzetiyor. Büyük Nutukta savaş için söylediği sözler ikti-
sadi kalkınma için de geçerlidir. Büyük Nutukta şu anlatJmla dikkati
çekiyor: "Onun için, bütün Türk Ulusunu cephede bulunan ordu
kadar düşünce, duygu ve eylem yönünden ilgilendirmcIiydim. Yal--
l1!Z düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evde, tarlasında bu-
lunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bü-
tün varlığını mücadeleye adayaeaktı!'."

Halkta da iktisadi kalkınma inancının doğması ve kökleşmesi
için ilkin alınan önlemlere güven duyması gerekir. Kendi sözleriyle,
"Ulusal iktisat hayatında çok güçlü ve değerli bir neden vardır ki, o
da halkın Devlet önlemlerine karşı güven duymasıdır."



ATATÜRK'ÜN DO(;UMUNUN 100. yıLı 3:35

'Bunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra J 937 yılında bu zihni-
yctin gerçekleştirilebildiği inancın ı şöyle dile getiriyor: "Büyük da-
vamız, en uygar ve cn refahlı ulus olarak varlığımızı yükseltmektir.
Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli bir devrim
yapmış olan büyük Türk Ulusunun dinamik idealidir. Buna dayanarak
kalkınmanın hareketi hızlanmıştır." Benden büyük olanların hatır-
layacağı gibi, anılardan ve kitaplardan okuduğumuz J933 yılındaki
Cumhuriyetin LO ncu Yıl Kutlamaları son derece inanılmaz bir coş-
kunuıı bütün belirtilerini taşır. Kendi büyüklerimizden LO ncu yıl
kutlamalarını inanılmaz bir öykü gibi anlattıklarını duyarız. Bu he-
yecan, bu bilincin uyanması gerçekleşmiş demektir.

Bunların dışında, biliyorsunuz kalkınmakta olan ülkelerin en
büyük sorunu gelir düşüklüğü ve gelir düşüklüğüne dayanan tasarruf
yetersizliği ve tasarruf yetersizliğinin kalkınmadaki büyük stratejik
rolü.

Atatürk bu bakımdan iç tasarruf1arla ülke kalkınmasının ağırlık
nok1ası taşıyacağını, fakat dış tasarruf/arın da bu konuda yardımcı ola-
bileceğini söyler. İzmir İktisat Kongresini Açış Nutkunda Atatürk,
Osmanlı İmparatorluğunda ortaya çıkan gerilemenin nedenleri ara-
sında kapitülasyon çok geniş tahlilini yapar ve Osmanlı Hükümetinin
ve Osmanlı ekonomisinin tamamen bağımlı bir sömürge niteliğini
büyük ölçüde bunlara bağlar. Bu konuda geniş bir tahlili var. Fakat
onun hemen arkasından, bütün bunlara rağmen "Yabancı sermayeye
karşı kesinlikle düşman değiliz." tabirini kullanır. Onun için bu yolda
Atatürk'te asıl ağırlık daima iç çabalardadır. Ama dış tasarrufıar da
dış yardım v.s. şeklinde kullanılabilir, borçlanma şeklinde. Ama dış
tasarruf1arın alınmasını üç noktada toplar. Birincisi, halkın yaşam
düzeyini yükseltmesi; ikincisi, bayındırlığı ve üretimi arttırması;
üçüncüsü yeni gelir kaynaklarının geliştirilmesine yararlı olması.
Bu amaçlarla yabancı sermayeye karşı olmadığını söyler. Bu amaç-
larla alınır. Yalnız bir de temel kural var; o temel kural, karşılıklı
saygı ve yararlanmadır. Karşılıklı saygı ve yararlanmaya dayanan,
bu amaçları gerçekleştirecek bir yabancı sermaye daima sözkonusu-
dur. Çünkü bağımsızlığı mali ve iktisadi bağımsızlıkla eş anlamlı al-
maktadır.

Bir de bunların dışında, iç ekonomide çeşitli tahribatını çok iyi
sezinleyebilecek şekilde, enflasyonun ortaya çıkmayacak biçimde para
politikası, bütçe politikası, maliye politikası yatırım politikalarının
kullanılmasıdır. Burada fazla ayrıntıya giremiyorum. Yalnız bu nok.



tadaki hassasiyetini şöyle föyleyeyim. Türkiye'nin bağımsızlık savaşı
enflasyonsuz yürütülmüştür.

Görüyorsunuz, ekonomi bir bütündür, bütünün unsurları; ta-
rıın, sanayi, altyapı, eğitim, bilim-teknik, zihniyet, iç ve dış tasarruf
v.s. Bütün bunlar sonuç ve neden ilişkiIeri ilc ortaya çıkar. Bakınız
kendisi bunu kesin oIarak nasıI ifade ediyor. Aynen kendi sözleridir:
"Derhal bildirmeliyim ki, ben ekonomik hayat deyince tarım, tic?xet,
sanayi faaliyetlerini ve bütün bayındırlık işlerini birbirinden ayrı
düşünülmesi doğru olmayan bir bütün sayarım. Bu nedenle şunu da
hatırlatmalıyım ki, bir ulusa bağımsız kimlik ve değer veren siyasi
varlık makinasında, devlet, fikir ve ekonomik hayat mekanizmaIarı
birbirine bağlı ve birbirleriyle uyumludurlar. O kadar ki, bu organ-
lar birbirine uyarak aynı uyum içinde çalıştırılmazsa, hükümet ma-
kinasının motor gücü boşa harcanmış olur, ondan beklenen tam ve-
rim elde edilemez." Bunların bir bütün oIduğunu, bunlarır. karşılıklı
etki-tepki içinde örgütün çalışuğı, eğer böyle oImazsa yapılacak ç.a-
haların boşa gideceğini bu kadar açık ve rahatsızlıkla söyleycbiliyor.
t şte bunun için iktisadi kalkınma son derece önemlidir ve bunun için
Atatürk iktisada son derece büyük önem vermiştir. Çünkü bu alanda
bir başarısızlık, kendi ifadeleriyle, ulusu yoksul ve perişan eder. Hatta
kendi ülkesinde bile mahkum ve esir kılar diyor. O bakımdan Ata-
türk için iktisadi kalkınma, kendi ifadeleriyle, bağımsız ve özgür
Türkiye'nin daima daha güçlü, daima daha refahlı Türkiye idealinin
belkemiğidir. Onun için iktisada büyük bir önem veriyor, onun için
"Yeni Türkiye Devleti iktisadi bir devlet olacaktır" demiş, Ekonomi
her~eydir, bağımsız ekonomi çağından başka birşey değildir derken
hep daha özgür, daha refahlı, daha bağımsız bir Türkiye'nin gerçek-
leşmesinde ekonominin temel etken olduğu inancını taşıyordu.

Bütün bunların dışında, kişiye kişiliğini veren, kişiye saygınlığı
arttıran açık rejim içinde olmasını daima öngörmüştür. Açık rejim
dediğimiz demokrasi içinde iktisadi kalkınmasını başarmasını daima
önermiş, toplumun doğrultusunu o şekilde çizmiştir ve nitekim bugün
Atatürk Türkiye'si dünyanın azgelişmiş ülkeleri içerisinde kalkınma-
sını açık rejimle birlikte yapmaya çalışan tek ülke kalmıştır. Bunun
onuru Atatürk Türkiye'sine aittir. İşte Atatürk'ün iktisadi kalkınmayı
açık rejim içinde gerçekleştirme görüşlerini inceleyen ünlü tarihç.i
ve filozof Tonbee'nin Atatürk hakkında şu çok dikkat çekici sözünü
belirteyim. Şöyle diyor: "Bir insan ömrünün boyutları içinde Fransız
İhtilali ve Sanayi İhtilali çakışmışUr." Fransız İhtila1i açık rejim yö-
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nöndcn, sanayi ihtilali ~aııayilcşmenin sağlanması yönündeı:bir in-
san önuünün boyutları içinde çakışmıştır. "Atatürk'ün yaşam boyun-
da hunların gcrçekleştirilmcsi sonuçtur".

elusal planda bu modelortaya çıkarken, uluslararası planda
yine karşılıklı etki ve tepkinin ve ulusal çabaların uluslararası çabalar-
la tamamlanması,. Kendi ortaya çıkardığı modelin örnek olacağını
ve bütün a~gelişmiş ülkelerin kaçınılmaz olarak bu modeli b~nimsc-
yeceğinden son derece emindir. Bu güvencesiyle zaten ünlü sözünü
söylüyor: "Bugün ufukta nasıl doğduğunu görüyorsam, uzaktan .bü-
tün bu uluslarm uyanışını da öyle görüyorum." demiştir.

Uluslararası plana geçtiğimizde, Atatürk'e göre dünya ekonomi-
sinin bütünleşmesi sözkonusu. Çünkü iktisadi kalkınma için her ül-
kede harcanan çabaların akıllı \'C iyi düşünülmüş, ulus1<ı.rarasıtoplu
önlemlerle tamamlanın<!sının zorunlu olduğuna inanıyorum, diyor.
Ulusal çabalar uluslararası çabalarla karşılıklı olarak tamamlanacak.
Yalnız bunun bir koşulu var: Her ülke karşılıklı saygı ve sevgi sınır-
larını kesinlikle aşmayacak. Dünyanın bir bütün olduğunu, dünya
ekonomisinin bu bütünleşme içinde gelişmesi gerektiğini söylerken
şu çok dikkat çekici ifadeyi de kullanıyor: "Dünyanın fihın yerinde bir
rahatsızlık varsa bana ne, dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa,
tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar
uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak gerekir." Çünkü bütün hun-
larde. çağdaş uygarlığa girmek sözkonusu. Demin de bahsettim. Bu-
rade. da diyor ki, zaten Osmanlı İmparatorluğu bu çağdaş, tek uygar-
1ığe:ı.girmediği için, giremediği için, yahut girmeyi başaramadığı için
çökmüştür, haritadan silinmiştir. Kendi ifadeleri; çünkü Osmanlı
İmparatorluğunun düşüşü, kendisini Avrupa uluslarına bağlayan
bağları kestiği gün başlamıştır. Bu bir hata idi; bunu biz tekrarla-
mayacağız. Tck uygarlığa giriş noktasında.

Burada uluslararası planda kurulan uluslararası örgütler hakkın-
da da çok gerçekçi bir teşhisi var. Ulusların eşitliğini gerçekleştirmek.
Örneğin Birinei Dünya Savaşından sonra kurulan Milletler Cemiyeti
için şu ifadeyi kullanıyor: "Milletler ccmiyetinin güçlüler için bir baskı
aracı haline gelmeyerek, uluslar arasında uyum ve ~enge sağlayacak
bir örgüt haline gelmesi." Bugünkü Birleşmiş Milletlerde de aynı
sorun ve hastalık var. tşte veto hakkı diyor, kaldırıyor V.s. Halbuki
Atatürk, bu Milletler Cemiyeti güçlüler için baskı aracı haline gel-
memelidir diye daha 1924- yılında söylüyor.



Sonuna doğru bütün bunlarda insan sevgisinin ortaya çıktığını
görüyoruz. Çünkü herşey imana yöneliktir. Bütün refah, toplumun
refahı, kişinin refahı daima sağlanma~ı, bütün çabalar bunu yarat-
malıdır. O bakımdan, yalnız kendimiz için değil, evvela karşımızda-
kini insan olarak almamız gereklidir. Burada çok ilginç bir benzetme
yapıyor: İnsanlığın tümünü bir vücut ve bir ulusu da bunun bir par-
çası saymak gerekir, diyor. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan
diğer bütün kısımlar etkilenir. Nasıl ki, parmağım ağrıyol', bana pe
diyemiyorsak, dünya ekonomi~inin bütünleşmesi açısından bir vücu-

. da benzetmesi ve onun için dünya refahının sağlanması refahın bir-
likte gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bunun lojik sonucu gidiyor yaV2.ş
yavaş: "Uluslar olanaklarını sadece kendilerine ayırmamalıdır lar."
diyor. "Uluslar işgal ettikleri toprağın gerçek sahibi olmakla beraber,
ınsanlığın vekilIeri olarak da o topraklarda bulunurlar. Onların servet
kaynaklarından hem kendileri yararlanıl' ve dolayısıyla bütün insan-
lığı yararlandırmakla da yü~ümlüdürler. Çünkü asılolan insanlığın
mut!tiluğudur ve bu mutluluk hiçbir zaman savaşla sô.ğJanmaz."
Asker kökenli, savaş sanatını en inceliklerine kadar biliyor. Fakat
savaştan nefret eden. bir düşünceye sahip. "Savaştan uzak durmalıdır.
Çünkü ulus hayatı tehlikeyle karşılaşmadıkça savaş bir cinayeüir."
diyor. Savaş ne zaman zorunlu olur? Sava~, ulus için zorunlu ve ya-
şamsalolması halinde yapılır. Onun dı~ında bir cinayettir. Çünkü asıl
olan barıştır, asılolan barışın sürekliIiğıdir. İşte buradan hareketle
"Yurtta barış, dünyada barış" diyor.

Öz, insan sevgisidir. Nitekim İsmet İnönü'nün, "İnsanlık ideali-
nin aşık ve mümtaz siması." sözü belki bunu en iyi biçimde özetli-
yordu. Aslında gerçekten Atatürk'ten kaynaklanan Türk Devrimi
insana yöneliktir. İnSanı yücelten bir öze sahiptir.

. Efendim, çok tqekkür ederim.

BAŞKAN- Efendim, sayın ÜLKEN'e teşekkür ederiz.
Şimdi sayın OZANKA YA'ya söz veriyorum.

. .Prof.Dr. Özer OZANKAYA (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi) Sayın dinleyiciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün
için geçerliliğinisürdüren önderliği temellerinde engin insan sevgisi
ve özgürlük tutkusu yatan şu iki kökten ..kaynaklanmaktadır: bu iki
temeli belirtmeden önce, burada Sayın Ulken'c gönülden katıldığımı
be~irteyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük yapan, aslında engin in-
san sevgisinden ve sınırsız özgürlük t}ltkusw1dan yola s.ıkmış olmasıdır.

Söz konusu iki kaynak şöyle belirtilebilir: Bir yandan bilimsellik,
öbürü. de üstün yönetim sanatı.
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Herşcyden önce bilimsel yöntemin geçcrlilik ilkelerine uygun olu-
şu var. Bu bilimsel yöntemin geçerlilik ilkeleri dediğimiz zaman neyi
kasdettiğimizi somut bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Bilindiği
gibi çağımız toplumu gcrçekten yaşamın bilinebilir her yanına ilişkin
bilgilcri uygulamaya aktarmanın bir yükümlülük haline geldiği top-
lumdur. çağırnız toplumunun artan merkezileşmiş karakteri karşı-
sında, örr>.eğinyönetimin, örneğin hükümetlerin, kamu kesimi yaşa-
mında herhangi bir yanılması yıkımlı sonuçlar verebilir. Sayın Profe-
sör DIken, doğrudan doğruya Atatürk'ün deyimleriyle bu gözlerni
yansıttılar. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten çağın bu özelliğinin
bilincindedir: Yaşaının bilinebilir her yanına ili~kin bilgileri uygu-
lamaya koymakbir zorunluıu"ktur, bir yükümlülüktür. Çünkü günü'-
müz toplumunda hükümetlerin herhangi bir konudaki yanılmaları
yıkım h sonuçlar verebilmektedir.

O zaman hemen şu gözlemi yapmak durumundayız. Bilim her-
şeyden önce yöntemdir, değerli dinlf)iiciler! Herhangi bir zaman 'nokta-
sında, herhangi bir konuda biriktiriImiş bilgiler topluluğu olmaktan
çok fazla -odur da aynı zamanda ama ondan daha çok- doğru düşünme
yöntemidir. Mustafa Kemal Atatürk'ü kalıcı kılan ve günümüze ışık,/
tutucu gücünü de vercn, bilimsel düşünüşün bu yöntem ilkelerine'
özenle uym2.kta olmasıydı. O z:ı.man bunların neler olduğunu izninizle
özet olarak belirtmek istiyorum.

Bir defa nesnellik, bilimin vazgeçilmez gereğidir. Olan olguyu
eksiItmeden arttırmadan, çarptırmadan bozmadan olduğu gibi göz-
lemlemek ve çözümlemclcrimize katmak bilimin vazgeçilmez .gere-
ğidir. Bunu kendisi özellikle tarih ilc. ilgili ôlarak belirtir ama genel
bilim anlayışı da budur. Tarihle ilgili olarak söylediği gcrçcktcn dün-
ya literatürüne örnek olacak değerdedir. Diyor ki "Tarih yazmak,
tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazs<ı:, de'-
ğişmeyen hakikat birgün insanlığı şaşİrtıcı bir mahiyet alabilir."

İkincisi somut gerçekliği mvtlaka gözlemlemek gerekir. Çünkü kuram-
sal açıklamalar hiçbir zaman ilgili oldukları olay türününher
belirişini, o belirişindcki özgürlüklerle tanıtmaya, yetmez. Başka za-
manlar ve başka yerler için oluşturulmuş olan açıklamaların, kendi
zamanımız ve toplumumuz için bütün yönleriyle gcçerli olmayacağını
bilmek gerekir. Bu da bilimin vazgeçilmez bir ilkesidir. Bunun içindir
ki, gene Atatürk'ün kendi gözlerniyle, diyor ki, "İnceleme ve araştır-
malarımıza alan olarak kendi ülkemizi, kendi özelliklerimizi ve ge-
reksinimlerimizi almalıyız." Durumun bizde böyle olmadığından.



yakınırken de şunları söylüyor: "Aydınlarımız belki bütün dünyayı,
bütün başka ulusları tanır. Ama kendimizi bilmeyiz." Burada yapı-
lacak olan şey, kesinlikle kendi toplumumuzun somut gerçeklikle-
rini (realite) nesnel ve yeterli bir biçimde tanıma olanağını vere-
cek bilimsel araştırma kurumlarını kurmak, geliştirmek, destek-
lemektir. Bilimin görevi de budur. Bu bakımdan, seçkin toplulu-
ğunuzun önünde TÜBİTAK'ın, Doğa ve Fizik Bilimleri alanında
çalışmalar yapan bu kurumun bir de benzerinin, örneğin, Türkiye
İnsan ve Toplum Bilimleri Kurumunun kurulması zımanı gerçekten
çoktan gelmiş bulunmaktadır.~u kurumun kurulmasını, yani Türk
toplumunun insan ve toplum yaşamına ilişkin verilerini bilimsel ölçü-
lere uygun olarak saptayıp biriktiren bi; kurum olarak kurulmasını
gönülden diliyorum. Çünkü ara.ştırmaların kurumlaşması zorunluluğu
karşısında bulunuyoruz.

Bilimselliğin bir ba~ka özelliği, hem konuları toplumsal bütünlük
içerisinde alabilmek, hem de birimler halinde inceleyebilmek ve bunlar arasındaki
bağlantıyı kUrabilmektir. Hem konuları tarihsel gelişimiyle inceleyebil-
mek hem de eşzamanlı olarak, yaşadığımız zamandan kaynaklanan bazı
yeni etkenleri çözümlemeye katabilmek, yani sefikronik ve diyakro-
nik denilen bu iki yaklaşımı, makro ve mikro denilen bu yaklaşım-
lan birbiriyle bütünleştirmek de bilimselliğin vazgeçilmez gereğidir,
geçerli sonuçlaravarabilmenin gereğidir. Mustafa Kemal Atatürk
gerçekten bu geçerli tutumun tarihsel değerde örneklerini vermiştir.
Atatürk'ün tarih alanındaki bilgilerininçok derin oldugVunu biliyoruz.

/'
Tarih alanından örnek veren şu sözleri bu konuyla doğrudan doğruya
ilişkilidir. Diyor ki, "Bir ulusun yönetimiyle görevlendirilen kimselel'in
insanlık tarihini ve özellikle ulusal tarihini çok okumuş ve sindirmiş
olmaları şarttır. Başarılı olmanın birinci şartı burada yatar."

Değerli dinleyicilerim, nihayet bilimselliğin bir başka ö7elliği
de, sahip olunan kavramlann açık seçik tanımlamalara kavuşturulmuş
olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün, örneğin Panelimizin konusu
olan "kalkınma" kavramına verdiği anlam bu bakımdan öğreticidir.
Doğrudan doğruya ekonomik etkinliklere ilişkin dü;üncclerinden
tutunuz dış politikaya, eğitimden kadın haklarına,. ulaşım ve iletişim-
den güzel sanatlara değin, çağdaş bir toplumu oluşturan etkinlik alan-
larının herbirine ilişkin olarak düşündükleri ve yaptıkları çok belirgin
ve bütüncül bir kalkınma kavramına ve anlayışına sahip bulunduğunu
göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya görüşü böyle ,bir
kalkınma kavramı ekseni çevresinde örgütlenmiştir.

340 A.Ü. VETERİNER FAKÜLTESI



ATATÜRK'ÜN DOGUMUNUN 100. YILI 341

Denilebilir h Atatürk'ün kalkınma anlayışı, başta sanayi olmak
üzere -burada da sayın Ülken'e gönülden katılıyorum- tarım d~ı
etkinliklerin, yani sanayiin, eğitimin, sağlığın, ulaşımın, ticaretin, kül-
türün, bilimin ve sanatın oluşup gelişmesi, ama tarımın da bunları
olanaklı kılmak üzere, durmadan daha yetkin araç ve gereçlerle, dur-
madan daha ileri ve verimli yol ve yöntemlerle yapıl~ası. Ve tüm
bu etkinliklerin ve bu verimlilik sağlayıcı yöntem ve tekniklerin yurt
yüzeyine dengeli bir biçimde dağılmasının sağlanması. .. Atatürk'ün
kalkınma kavramı özetle böylece tanımlanabilir. Böyle bir kalkıııma
tanımı da günümüz toplum ve insan bilimlerinin geri kalmış ülkelere
ilişkin olarak ancak 6o'lı ve 7o'li yıllarda varabilmiş olduğu tanımdır.
Ona da işaret etmek isterim.

İzninizle ben sayın Ülken'in Atatürk'ten almış olduğu sözlerden
bir cümleyi burada tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu konu ger-
çekten vurgulanmaya değer. Diyor ki, "Derhal bildirmeIiyim ki ben
ekonomik hayat denince, tarım, ticaret, sanayi faaliyetlerini ve bütün
bayındırlık işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir
bütün sayarım. Tarım ve sanayi hareketlerimiz birbirini kollayan ön-
lemlerle yapılmaktadır. Ülkemizin zenginleşme yolunu herşeyden
önce tarımda ve tarım sanayiinde arıyoruz."

Atatürk'ün kalıcılığını sağlayan özelliklerden ikincisi, yine engin
insan sevgisinden ve özgürlük tutkusundan kaynaklandığını belirt-
miş olduğum, üstün yönetim sanatıdır değerli diııleyiciIcr. Üstün bir
siyaset ve yönetim sanatına dayalı olarak başarılarını gerçekleştirebil-
miştir. Bir devlet kurmak gibi, kalkınmayı sağlamak da bilim işi olduğu
kadar aynı zamanda bir yönetim ~anatı işidir. Çünkü kalkınma, top-

.-- lumdaki kaynakların belli biçimlerde tahsis edilip kullanılmasından
tutunuz, insanların başka insanlara, işlerine, zamana, doğaya, top-
lumsal çevreye ve bizzat kendi kendilerine ilişkin anlayışlarında ve
alışkanlıklarında köklü değişimleri gerektiren ve kaçınılmaz kılan bir
geniş kapsamlı süreçtir. Böyle geniş kapsamlı bir süreci yönetim sanat-
ında üstün başarılar göstermeden gerçekleştirmek mümkün değildir.

Atatürk'ün üstün önderliği, işlevselliğini şu açılardan da sürdür-
mektedir. Burada da belki değişik deyimlerIc bclirteceğim ama, Sayın
Profesör Ülken de değinmiş oldular. Bir defa Mustafa Kemal Atatürk'-
ün üstün yönetim sanatı, aynı şeyi değişik koşullarda, değişik açılardan
görmek ilkesinin uygulanabilirliğini kanıtlamasıdır. Kendi deyişiyle,
değişmenin durağan ve değişmez kaideleri yoktur.
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Yine asıl hedef olan bağımsız, demokratik, çağdaş bir ulusal top-
lum gerçekleştiı me amacını hiçbir :zaman terketmeksizin uzlaşmaların
güzelliğini de görüp gösterebiimiş olması yine üstün yöneticilik sa-
natının bir başka yönüdür. Ünlü Fransız düşünürü Paskal der ki,
'''in~an büyüklüğünü bir uca dayanarak değil, kaç uç varsa hepsine
birden değinerek gerçekleştirir. " Yani bir uzla~manın. güzelliğini gös-
-terebilmek meselesi. Deyim yerinde ise, gerçeklik, doğru, aynı zaman-
dahem taş gibi sert, ama aynı zamand.a hem de gül gibi yumuşaktır.
Bunun bilincinde olarak da davranabilmek. İşte yönetim sanatı
dediğim budur ve bu kalkınma hamlelerini başarıya götürmede son
derece işlevsel bir tulumdur.

Atatürk'ün Tarıma İlişkin Düşünceleri:

Atatürk'ün kalkınma anlayışında tarımın yeri ve önemine gelin-
ce. Tarıma ilişkin görüş ve önerilerinin, açıkladığım sistemli kalkınma
'anlayışı içinde uyumlu yerini al!l1ı~olduğunu söyleyebiliriz. Bu görüşü
.özetle belirtmek gerekirse, genel olarak kırsal alanlarda emeğin, top-
rağın ve araç-gereçlerin verimliliğir.i hızla ve. köklü bir biçimde yük-
seltmek ilkesinde toplanabilir.

Önce bu yaklaşımın gerçek bir kalkınmayı sağlayıcı nitelikte ol-
duğunu belirtmeliyiz. Çünkü, tarım alanında kullanılmayan bu \,e-
Timlilik potansiyelini harekete geçirmek, yeterli ve dengeli dağılımlı
bir sanayileşme için zorünlu olan özgürce kullanabileeeğimi7. kay-
nakları yaratmayı sağlayacaktır. Sanayileşme Atatürk'ün kalkınma
anlayışının vazgeçilmez bir. bölümü olduğuna göre ve sa,nayileşme de
etkin bir biçimde, gcrçek bir biçimde, ancak kendimi7.in özgürce kul-
lanabileeeğimiz kaynaklara s<,.hipolmamız ölçüsünde gerçekleşcbile-
.ceğine göre, tarımdaki bu potansiyeli harekete gcçirebilmek, emeğin
ve toprağın düşük olan verimliliğini yüksek bir biçimde ve hızla art-
tırmak, bize sanayileşme alanında gereksinim duyduğumuz kaynakları
yaratacaktır. Kimse o zaman şu demiryolunu yapma, şu barajı yapma
'diyemeyecek. Özerkçe ve özgürce kullanabileceğimiz kendi kaynak-
lanınızdan sanayilcşmemizi gerçeklcştircbileceğiz, toprağın ve emeğin
düşük olan verimliliğini yükseltcbildiğimiz ölçüde. Bu anlamdadır ki
bu yakhcşım genel bir kalkınma sağlayıcı nitelikte görülmektedir.

Nitekim Atatürk'ün kalkınma stratejisi, en ,büyük ve güvenilir
potansiyelin, tarımda emeğin ve toprağın verimliliğini arttırma ala-
nında yattığı yolundaki doğru gözleme dayalı şu sözlerini anımsatmak
istiyorum: "Ulusumuz çiftçidir. Ulusun çiftçilikteki emeğini çağdaş
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ekonomik önlemlerle en yüksek düzeye çıkarmalıyız." diyor. "Köy-
lünün çalışması sonunda elde edeceği emek karşılığını onun kendi
çıkarına olmak üzere yükseltmek, ekonomik politikımızın temel
ruhudur," diyor. "Bu nedenle, bir yandan çiftçinin çalışmasını
geliştirecek bilgiyi verip, onun teknik araçları kullanmasını sağlayarak
makinanın yaygınlaşmasına çalışırken, öte yandan onun emeğinin
sonuçlarından yüksek düzeyde yararlanması için gerekli ekonomik ön-
lemlerin alınması da zorunludur. Şimdiyedeğin yapılan ekonomik
yolsuzluklar, çağdaş teknik araçların olmayışı, pazarlama biçimini'n
çiftçiden yana bulunm:ıması Ye hükümetin çıkardığı ya~alarIa çiftçiyi
koruyamaması gibi engellerin tümüyle ortadan kaldırılması zorunlu..-
dur."

Yine Atatürk'ten bir düşünce: Diyor ki "ilkönce sağlam araştır-
malara dayalı bir tarım politikası saptamak ... " Biraz önce ar?ştır-
manın önemine işaret etmiştim. Ulu Önder, "İlkönce sağlam araştır-
malara dayalı bir tarım politikası saptamak ve onun için de her köy-
lünün ve bütün yurttaşlann kolayca kavrayabileceği ve severek uy-
gulayabilcce,ği bir tarım düzcni kurmak gerekir. Ülkede topraksız çift-
çi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemlisi de, bir çiftçi ailesini geçin-
direbilen toprağın hiçbir neden ve biçimde bölünemez bir ni~eIik taşı-
ması'dır. "

"Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işlctebilecekleri toprak geniş-
liğini, arazinin bulunduğu ülke bölgelerinin nüfus yoğunluğu ve top-
rağın verim derecesine göre sınırlamak gerekir." ,

"Tarımial makinaların ortaklaşa kullanımı çiftçinin v?zgeçe-
meyeceği güzel bir alışkanlık halin.e getirilmelidir. Ben de çiftçi oldu-
ğum için bilirim, el emeği güçtür. Birleşiniz. Birliklerle makinalar alı-
nız. Bugünkünden on kat, yüz kat daha çok ürün alırsınız." diyor.

Değerli clinley!cikrim, sonuç olarak, Atatürk'ün kalkınma ha-
reketinin bütünlüğü içinde tarım? verdiği bu yer, bu yoldaki önerileri
bugün de kalkınmamız için geçerliliğini koruyan anlayış ve öneriler-
dir. Bunlar şur?da sayacağım temel sorunlarimızın çözümü için hala
zorunlu olan önerilerdir, bugün de uygulanması zorunluluğu devam
eden önerilerdir. Çünkü bir defa, ger.cl olarak toplumsal ve ekonomik
kalkınmaya, özcllikle de etkin bir sanayileşmeye tarım kesiminin
katkısını sağlamak için bu önerileri gcrçekleştirmek zorunludur.

İkinci olarak da sanayileşme, hızla artan kırsal-nüfusumuzun faz-
lasını verimli biçimde emecek ölçüde gelişinceye değin kırsal alan-
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.ların kentlere nüfus itişini, tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte şu bo~uk
kentleşme dediğimiz olguyu hafifletip yavaşlatmak için de bu önerileri
uygulamak gerekir. Gizli ve açık işsizliği azaltmak için de bu önerileri
uygulamak gerekir. Kırsal nüfusun refah düzeyini yükseltmek için de
bu önerileri uygulamak bir zorunluluktur.

Bu gerekleri yerine getirebilmek için yapılması gereken işıeri d(:
~öylece belirtebiliriz. Önce Yoğun Tarım başlığı altında toplanacak
sulama, gübre kullanımı, tür ve cins ıslahı, bitki ve hayvan sağlığı ile
ilaçlama, bunların verimli olarak kullanılmasını sağlayacak eğitim ve •
tanıtma hizmetleri, toprak parçalanmışlığının önlcnme~i, pahalı tarım
irtakinalarının verimli kullanımının sağlanması, toprak ve su kaynak-
larının, ormanıarın ve meraların korunup geliştirilme~i; kredi, sula-
ma, gübreleme, araç gereç, ilaç, tohumluk, damızlık gibi girdilerin
uygun fiyata sağlanabilmesi, ürünlerin değer fiyatına satıla bilmesi
için gerekli pazarlama olanaklarının oluşturulması; üretim pazarl<ı.-
ma, kredi ve tüketim kooperatiflerinin özendirilip desteklenmesi, ve
tarımsal üretimin kendinden önce ve kendiriden sonra gelmesi zorunlu
olan sanayilerle, örneğin ilaç sanayii ile gübre sanayii ile, yada doku-
ma, ayakkabı, deri, kundur«. sanayisiyle, gıda sanayisiyle bütünleşti-
rilmesi ..• Genelolarak da, tarımsal üretimi üreticinin ve tüm ekono-
mimizin yararları ve gereksinimleri doğrultusunda yönlendirecek bir
demokratik üretim planlamasının başlatılması ...

Atatürk'ün düşüncelerini bu bütünıüğü ile uygulayabildiğimiz
ölçüde, ondan uzaklaştığımız için bunalıma dönüşmüş bulunan birçok
wrunlarımız gibi, tar,ım ve hayvancılık sorunlarımızı da geçerli çö-
zümlere kavuşturabileccğimif inancındayım.

Beni dinlediğiniz için hepinizi saygıyla şelamlar, te~ekkür ederim
efendim. '

BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın Oz,ankaya.

Efcndim gcrçekten sayın Ozankaya da sayın Ülken'le birlikte
iç içe, birbirini tamamhıyan fikirlerle, güzel Türkçeleriyle birlikte bıze
bu Panelin bir başka dilimini sundular. Teşekkür ederiz.

Üçüncü konuşmacımız, Veteriner Fakültemizin sayın Doçenti
Sadi Aral, Cumhuriyet Önccsi ve Sonrası Hayvancılık Politikalarında
Gelişme adlı konu~malarını sunacaklar.

Doç. Dr. Sam ARAL (A.Ü. Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Ben sözlerime Büyük Atatürk'ün bir vecizesiyle başlamak istiyorum.

/



ATATÜRK'ÜN DOGUMUNUN 100. YILI 3ıs

Atatürk, "Bağımsızlık benim karekterimdir" der. Bunu söylerken Türk
Ulusunun en büyük ferdi 'olarak, Ulusunun önemli meziyetlerinden
olan bağımsızlık tutkusunu da dolaylı olarak tüm dünyaya ilan etmiştir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşının hemen arkasından, daha Cumhuri-
yeti dahi ilim etmeden, askeri ve siyasi alanda kazanılan uluslararası
başarıdan hemen sonra Türkiye'nin iktisadi sorunlarını gündeme
getirmi~tir. Çünkü Atatürk askeri ve siyasi alanda kazanılan başarı-
ları!}, ekonomik alanda sağlanacak başarılarla bütünleştirilmedikçe
gerçek anlamda bir bağımsızlığın gerçekleştirilemeyeceğini görüyor
ve biliyordu.

Özellikle tam bağımsızlıktan ne anladığını kendi sözlerinden
ifadeye çalışacağım:

"Tam bağımmlık denildiği zaman bittabi siyasİ, mali, iktisadi,
adli askeri ve kültürel ve bunun gibi her komıda tam bağımsızlık ve
tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımdan herhangi birinden mahru-
miyet, millet ve memlekette gerçek anlamda bütün istiklalinden mah-
rumiyeti demektir."

Görüldüğü gibi, Qsmanlı Devletinin duraklama ve gerileme dö-
neminden itibaren uzun yıllar büyük bir bilinçsizlik ve ilgisizlik so-
nucu ortaya çıkan ve ulusal bünyemizde derin ekonomik yaralar
açan sorunların çözüm yollarını aramak, bulmak, ulusumuzu çağdaş
ülkeler düzeyine çıkarmak Atatürk'çü ekonomik politikanın hareket
noktasını teşkil etmiştir.

Sosyal ve ekonomik kalkınmayı varolabilmenin önkoşulu sayan
Atatürk, "Zamanımız tamamen bir iktisat devrinden başka birşey
değildir" sözüyle özetlemektedir. Yine o'nun belirttiği gibi, Yerıi
Türkiye'yi layık olduğu düzeye getirmek muhakkak ekonomimizi
ön plana almak gerekmektedir.

Atatürk askeri ve siyasi alanda kazandığı ba~arıyı herşeyden önce
halkıyla bütünleşerek gerçekleştirmiştir. Askeri ve siyasi alanda halkı-
nın desteğiy le, halkını özverisiyle bu başarıları elde etmiştir.

Kanımca Atatürk a~keri ve siyasi alanda sağladığı baprıyı, eko-
nomik alanda da sağlamak için halkıyla bütünleşme gereksinimi
duymuşt~r. Özellikle ekonomik meselelerdeki çözüm yaklaşımıyla
askeri alandaki yaklaşımı büyük bir benzerlik arz eder. O bakımdan,
bağımsızlık ve kalkınmanın, her~eyden önce özkal'naklara dayandı-
rılması fikrinde daima ısrar etmi~tir.



Atatürk'ün genel ekonomi politikalarına ilişkin görüşlerini sayın
hocalarımız gayet açıklıkla belirttiler. Ben özellikle Atatürk'ün ta-
rımsal ekonomimiz konusundaki yaklaşımlarına biraz daha açıklık
getirmeye çalış2.cağım.

Atatürk tarımdan bahsederken özellikle kırsal alandaki yapıyı
belirli ölçüde tanımlamıştır. Kırsal alanın sosyo-ekonomik yapısını da
ortaya koyarken ?ynen şunları söylemiştir: "Memleket=miz ziraat
memleketidir. Bu itibarla halkımızın ekseriyeti çiftçi ve çobandır.
Binanaleyh en büyük kudreti, kuvveti bu sahC'.da gösterebiliriz ve bu
sahada mühim müsabaka meydanlarına atılabiliriz." O zaman bile;
kırsal alanda gerek bitkisel, gerekse hayvansal üretim açısından
Türkiye'nin potansiyelini gayet iyi görmüş ve değerlendirmiştir.

Atatürk Türkiye'nin tarımından bahsederken kırsal alandaki genel
yapıyı kastettiğini sanıyorum. Çünkü "halkımızın ekseriyeti çiftçi
ve çobandır." demekle kırsal alandaki bu sosyal yapıyı tamamlayan
ekonomik uğraşının bir yerde bitkisel üretim diğer yanda hayvansal
üretim şeklinde olduğunu vurguladığı inaneındayım.

Başta da ifade ettiğim gibi Kurtuluş Savaşını takiben bir taraftan
Lozan görüşmeleri deve.m ederken, Cumhuriyet dahi ilan edilmeden
ekonomik sorunların çözümü için Atatürk Türkiye Birinci İktisat
Kongresini toplamıştır. Bu kongrede kalkınmanın mümkün olduğ~
kadar öz kaynaklara dayandırılması, özellikle sanayileşmenin tarım-
da, yani kırsal alanda bitkisel ve hayvansal üretim alanında sağlana-
cak rasyonelleşme sonucu elde edilen tasarruf1ara dayandırılması ge-
rektiğini ileri sürmüştür. Ziıa kalkınmanın öz kaynaklara dayandırıl.
masının hayati önemini o günkü dönem içinde değerlendirerek sa-
nayileşme için gereken tasarnıfun btiylik ölçüde kırsal alanda sağla-
nacak rasyonelleşmeye bağlı olduğunu görmüştür.

Cumhuriyetten ,önceki Osmanlı döneminin; Ülk(~nin gerek bitki-
sel üretimine, gerekse hayvansal üretimine yönelik hizmetlerine bir
etkinlik kazandırdığını söyleyemeyiz. O n~denle Cumhuriyet öncesi
dönemde mevcut haralarımız hayvansal üretim açısından saray'ın
bir takım gereksinimlerine cevap vermiş, bunun ötesinde Ülkeye ve
çevresine gerekli etkinliği sağlaYJmamış olduğunu söyleyebiliriz.

Cumhuriyetin 1923-1950 yılları arası dönemini incelersek şunları
görürüz: Cumhuriyet döneminde kırsal alanda sosyo ve iktisadi re-
fahı sağlayacak rasyonelleşmenin tedbirleri Türkiye Birinci İktisat
Kongresinde karar altına 'alınmıştır. Türkiye'de kısa i alandaki sosyo-
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ekonomik sorunlar, çözüm yolları üç sektör üzerine oturtulmuştur.
Bunlardan birisi, bitkisel üretim sektörü ilc ilgili sorunlar ve çözüm
yolları ile bunu destekleyecek bir alt bölüm, tarımda makinalaşma;
diğeri hayvancılık sektörü; bir diğeri de ormaneılık sektörü sorun ve
çözüm yollarıdır. Kırsal alanda ekonomik yapının üç temel sektör
üzerine oturtulduğunu o zamandan görüyoruz. Nitekim buna paralel
olarak Cumhuriyet Türkiye'sinde Atatürk döneminde 1937 yılında
3202 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Yasası çıkarılmıştır.

Tarım Bakanlığının Vazife ve TeşkiIat Yasasında bitkisel üretimle
ilgili görevIer Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne; hayvansal üretimle
iIgiIi görevIer, Türkiye Birinci İktisat Kongresinde aIınan kararların
ışığında ve onunla bağdaşacak şekilde Veteriner İşleri Genel Müdür-
lüğüne; OrmancılıkIa ilgili sorunların çözümü görevi de Orman İşleri
Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Gerçekten Atatürk'ün 1938""yılında aramızdan ayrılışına kadar
kırsal alanda bitkisel ve hayvansaI üretime yönelik hizmetlerde ve üre-
timde belirli bir rasyonelleşmenin sağlandığını görüyoruz. Ancak 195°
yılını izleyen dönem dış yardımın ülkemizde iyi değerlendirilemediği
dönl"m olmuştur: Sayın Ülken'in de belirtiği gibi Atatürk yabancı ser-
mayeye karşı çıkmamıştır. Ancak, O; herşeyden önce alınan yc.bancı
sermayenin ulusal üretimde etkinliği artırması rasyonelleşmeyi sağ-
laması ve karşılıklı çıkar ve yararlara saygılı olması gerektiği şartını
öne sürmüştür.

İşte i 950 yılını izleyen dönemin üIkemize gelen dış yardımIar
bitkisel üretime ağırlık veren politikalarla birlikte, Türkiye Birinci
tktisat Kongresinde alınan kararlardan ve Atatürkçü ilkelerden de
belirli ölçüde ödünlerin verilmesine, hayvancılığın gerilemesine neden
olacak bir politika uygulamaları dönemi olduğunu görüyoruz.

Bu dönemde makinalaşmayı yanlış anlayan ve yon ..mlayan po-
litika, ülkede ekilebilir toprakların dışında çayır ve mera alanlarını
tahrip etmiş, ancak tarıma açılan alana parelel olarak üretim artışı
sağlayabilmiş, hatta sağlanan bu üretim artışı çoğu zaman istikrarını
koruyamamıştır. Bunun sonucu doğadaki bitki, hayvan ve orman
dengesi bozulmuş, izlenen tarım politikası hayvancılığın ve ormancı-
lığın aleyhine gelişmiş ve bu şekiIde ülke büyük öIçüde bir erozyon
tahribatına da maruz kalmıştır.

İzin verirseniz ülkemizde 1923-1980 yılları arasında Türkiye'deki
makinalaşmayla iIgili bir kaç veri vereceğim. ı940 yılında ülkemizde
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i066 traktör varken bu sayı 1975 yılında 243 066'ya yükselmiştir.
Aynı yıl Türkiye'de bin hektara düşen traktör adedi 24.2 olmuş ve
aynı yıl bir hektara düşen beygir gücü 1,2 ye yükselmiştir. Oysa aynı
yıllarda Dünya ortalamalarını traktör açısından Türkiye ile kıyas-
larsak, Dünya ortalaması bin hektara 12.1 traktör ve bir hektara düşen
beygir gücünün ise 0.6 olduğunu görürüz. Anlaşılacağı gibi ü.lkcmizde
tarımdaki bu bilinçsiz makinalaşma, verimliliği artırmak bir yana
ülkeyi bir traktör mezarlığı haline getirirken bitkisel üretimde rasyo-
nelleşmeyi de sağlayamamıştır.

Yine bu dönemde uygulanan politikalar, özellikle destekleme
açısından bitkisel ürün, hayvansal ürün fiyat ilişkisini büyük ölçüde
bitkisel ürünlerin ldıine çevirmiş, bu destekleme politikaları Türkiye-
de hayvancılığın temel girdisi olan yayla ve meraların tahribatına da
geniş ölçüde neden olmuştur. Daha fazla zamanınızı almamak için
bu konuda bir kaç veriyi sizlere sunmakla yetineceğim.

Örneğin 1946-1950 döneminde ekilebilir alan 9 130 000 hektar-
ken, 1951-1955 arasında 12 562 000 hektara (Artış yüzdesi 37.6)
1961-1965 arası 15 246 000 hektara, 1966-197° arası ise 15 562 000
hektara, r97r-r975 döneminde ise bu 'artış r6 083 000 hektara ulaş-
ınıştır.

Tarımda birim alanda vcrimi artırma politikası yerine, hayvan-
cılığın temel girdisini oluşturan mera ve yaylaların tahribatına neden
olan bu yanlış destekleme politikaları ülkeyi; insanı aç, hayvanı aç
hale getirmiştir. __

r963- ig8 r Planlı Kalkınma döneminde ise durlimu şöyle özet-
leyebiliriz. Kalkınmayı sayın Ülken'de belirttiler. Özellikle Atatürk'ün
ekonomi politikasının tcmeli somut üretimi gerçekleştirecek bir politi-
kadır. Kalkınma, kıt kaynaklarla rô:,syonelleşmenin sağlanması, eko-
nomik kaynakların harekete geçirilmesi meselesidir. Planlı dönemde
izlenen tarım politikası, tarımla ilgili öngörülen hedefler ve gerçekleş-
me durumunu dcğerlendirdiğimizdc, 1923-195° döneminin dışında,
1950-1960 döncminde hayvancılık aleyhine izlenen yanlış tarım poli-
tikalarının 1960~1963-1981 dönemindc dc benzer şekilde devam etti-
ğ'ini söyleyebiliriz.

Örneğin kalkınma planı dönemlerinde hayvansal üretim hedef-
leri vc gcrçcklcşrne oranları aşağıdaki şekildedir. Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planında hedef 5,6 gcrçckleşme 2.6; İkinci Beş Yıııık Kal-
kınma Planında hedef 4,8 gerçeklcşme 4.0; Üçüncü Beş Yıllık Kalkın-
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ma Planında ise hcdef 5, gcrçcklcşme 1.7 olmuştur. Nüfusumuzun bu
'dönemlcrde yılda ortalama % 2.7 dolayında arttığınıda dikkate alır-
sak, planda değil gcrçekleşen, öngörülen hedcflerin dahi yetersiz kal-
dığım görürüz. Bu kalkınma hızı ve anlayışılUn Atatürk'ün hedef
gösterdiği çağdaş medeniyet düzcyine bizi ulaştırmaya olanak vcr-
meyeceğini belirtmck isterim.

Planlı döneme ait olmayan bir rakam vererek planlı dönemdeki
öngörülen hedefler ve gcrçcklcşmeleri karşılaştırmak istiyorum. Ör-
neğin 1957-1961 yılları arasında et üretiminde yıllık artışın 2.4, süt
üretimimizde yıllık artışın 2.3 oranına ulaşabildiğimizi görüyoruz.
Buradan plana karşı olduğumuza değil ancak bu plan anlayışı içcrisin-
de Türkiye'nin kırsal alanda rasyonelle~mesine ve planda öngörülen he-
deflerin gerçekleştirilmesine olanak bulmadığını ifade etmek istiyorum.

Atatürk'çülük çağda.la~ma demektir. Atatürk'çülük statik değil,
dinamik bir kavramdır. Atatürk tüm yaklaşımlarım bilimsel ve tek-
nik kriterler üzerine oturtmaya çalışmıştır. Çağdaş gelişme özellikle
artan sosyal ve iktisadi refah hayvansal ürünlere karşı talebi giderek
artırmaktadır. Oysa Sayın Dekan'ın sabahki açış konuşmasında da
belirttiği gibi bugün Türkiye'de kişi başına tüketilen tahıl 238 kg,
kişi başına düşen et miktarı ise 20-22 kg. dolayındadır. Görüldüğü
gibi Türkiye çağdaş beslenmenin gerisinde bulunmaktadır.

Hayvancılığı, mikro-ekonomik açıdan ele aldığımızda tarım iş-
letmelerinden farklı bir yapı gösterdiğini büyük bir açıklıkla ortaya
koyabiliriz. Herşeyden önce hayvancılık başlıbaşına sanayi tipi bir
üretim özelliği göstermektedir. Özellikle üretimin dönemsel olmayışı
ve üretimin bir yıllık bir süreç içerisinde devam edebilmesi, rekolteler
şeklinde üretim yapan bitkisel üretim işletmelerine göre büyükbir
farkını ifade eder. Bu yapısıyla hayvanciIık, tarımdan daha çok bir
sanayi işletmesi özelliği taşır. Sektörü; benzer olan işletmelerin oluş-
turduğu bir bütün şeklinde tammlarız. Yani bitkisel üretimi oluşturan
kesimi, tarım sektörü. olarak hayvancılık işletmel~rinin oluşturduğiı
kesimi de bir hayvancılık sektörü olarak belirlemenin zamanı çoktan
gelmiştir. İnanıyorumki Atatürk'ün yaklaşımı da bu yönde olmuştur.

Durumu bu şekilde plan, planlama ile makro V~ mikro ekonomik
açıdan ortaya koyduktan sonra şimdide 24 ocak kararları karşısında
hayvancılığımızın karşılaştığı sorunlara gelmek isterim.

Bildiğiniz gibi 24 ocak kararlarıyla birlikte genel ekonomik ya-
pıda iyileşmeye, düze çıkmaya yönelik önlemler alınmıştır: Ben bu
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önlemler paketinin genel ekonomik anlamda ne getirip ne götürebile-
ceğinin, geniş kapsamlı, hatta yetki ve sorumluluğumu da aşan bir
konu olması nedeniyle tartışmasına girmek istemiyorum. Ancak, duru-
mu kendi ihtisas alanım açısından biraz değerlendirmeye çalışacağım.

Başta et olmak üzere hayvansal ürünlerin destekleme kapsamın-
dan çıkarılması ve piyasa ekonomisi koşullarında teşekkül edecek fi-
yatlara göre üretim ve tüketirnin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde des-
teğe ve himayeye muhtaç olan bir sektörü çok olumsuz yönde etkile-
miştir. Uygulamanın önümüzdeki dönemde devam ettirilmesi sek-
törün dah<!-da irrasyonclleşmesine neden olacaktır. Geçtiğimiz 7. nci
Hayvancılık Kongresinde gerek Süt Endüstrisi Kurumunun, gerekse
Et vc Balık Kurumunun üretici karşısında fiyatlar açısından yaklaşı-
mını büyük bir üzüntü ile izlemiş b'ulunuyoruz.

Bir işletmede sadece 26 lira üretim maliyeti olan bir litre süte
SEK'in uyguladığı fiyat, kalite primi de dahil, baştan ı7-18Iira, sonra
30 lira dolayındadır. Bir serbest piyasa ekonomisine geçişin önde ge-
len kuralı bu ekonomik sistemin çalışması113 olanak verecek tüm ku-
rumlarının da gerçekleştirilmiş olmasıdır. Özellikle hayvansal ürünler

i
arz ve talebini üretim piyasasında incelediğimizde bu piyasa hayvan-
sal ürün fiatlarının monapol olmasa bile oligopol bir piyasa düzeninde
oluştuğunu görürüz.

Bir tarafta hayvansal ürünlerden Devlet desteğinin çekilmesi diğer
taraftan fiyatların oligopol bir piyasa düzeninde teşekkül etmesi, buna
ilave olarak bitkisel ürünlerde desteklemenin hala devam ettirilmesi
halinde kırsal alandaki sosyo-ekonomik yapısının gerileyecegi, hayvan-
sal üretiminde daha da irrasyonelleşeceği inancındayım. Zira doğadaki
bitki-hayvan dengesinin bozulması, hem ekonomik. açıdan hem do-
ğanın varlığını saglıklı devam ettirmesi açısında önemli bir sorun ola-
rak ortaya çıkıyor.

1937 yılında çıkarılan 3203 sayılı Yasa ile hayvancılık hizmetleri-
nin yetki ve sorumluluğu Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne veril-
miş ve hayvancılıkta sağlık, teknik ve ekonomik alanda ger,çekten
halka etkin kamu hizmetleri götürülmüştür. Çağdaş gclişmele~le bir-
likte yeni ihtiyaçlar hayvancılık alanında yeni kamu ve kamu iktisadi
teşebbüslcrinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Ancak 3203
sayılı Yasa çerçevesi içerisinde, karşılıklı yetki ve sorumluluklara da-
yalı yeni çağdaş örgütlenmelere sonraları gidilmemiş, büyük ölçüde
bağnaz düşünce ve yetki tecavüzleriyle kurulan kamu ve kamu ikti-
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sad i teşebbüslcrinden beklenen etkinlik sağlanamamıştır. Dolayısıyla
tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili kamu hizmet hirimleri arasında
büyük bir dengesizlik ortaya çıkmı~tır.

Bir sektörde rasyonelleşmede önde gelen faktörlerden biri özel
kesimin örgütlendirilmesi, gerekse bu kesime gidecek hizmetl,~rde
kamu kesiminin örgütlendirilmesidir. Örgütlenme hcrşeyden önce
sosyo-ekonomik bünyemize uygun ve çağdaş olmalıdır. Uygun olma
yan yabancı ülke modelleri alıp kendi bünyemize uyguladığımızda
geçmişin acı sonuçlarını yinelemiş oluruz kamsmdayım. O bakım.,
dan Türkiye'nin hayvancılık potansiyelini dikkate alan ulusal bes-
lenmeye, ulusal kalkmmaya olan katkısmı düşünerek Türkiye şart-
larına özgü bir örgütlenmeye gitmek gerekmcktedir. Özcllikle Ta-
rım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tarım, hayvancıllık ve 01'-

mancılığın rasyonelleşmesine yönelik etkin bir örgütlenmeye gitmeye
gerek vardır. Ancak, fonksiyonel bir örgütlenme yerine sektörel
bir örgütlenme ve scktörlerarası makro ve mikro ekonomik düzeyde
ilişkileri dikkate alan bir planlamanın daha çok başarılı olacağı inan-
cmdayız. Hayvancılıkta olsun, tarımda olsun bugüne kadar rasyo-
nelleşmenin sağlanmayışının başlıca nedenini, uygulanan kalkınma
planlarında, hayvancılığı tarımın içerisinde gören plan stratejileri
oluşturur. Biraz önce bahsettiğim nedenle artık sanayiin ta kendisi
olan hayvancılıkla tarım arasında makro ve mikro ekonomik düzeyde
sektörel bir ilişkinin sağlanmasında çağdaş bilimsel zorunluk vardır.
Aksi halde Türkiye'nin ne tarımı ne de hayvancılığını kalkındırmaya
olanak yoktur. /'

İşte bu nedenlerle, fonksiyonel' değil, ancak sektörü üretimden
sanayiinden pazarlamasına kadar bir bütün içinde ele alan fakto-
re! bir örgütlemenin Türkiye'de Atatürk'ün ilkeleri ışığı altında

_ Türkiye tarımından beklediği hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacağı
inancındayım.

Hepinizi saygıyla selamlarım.

BAŞKAN - Teşekkür ederim sayın AraL.

Efendim, sayın Aral biraz daha spesifiye olmak suretiyle hay-
vancılığa ağırlık vereı-ek, Türkiye'de Cumhuriyetten önce ve Cum-
huriyetten sonra uygulanan politikalara değinmek suretiyle bize bu
konuyu gayet güzel ve sade bir dille anlattılar.

Toplantıyı açarken de belirttiğim gibi, fikir oluşturan ve fikir-
lerinin analizini yapan üç öğretim üyesinin açıklamalarından sonra



Ülkemizdeki mevcutlar şöyle. Geçmiş on senelik durumlar ve
yapılan bir projeksiyonla 1980-1985 senelerinde ulaşılacak mcvcut
lar muayyen varsayımlardan hareket etmek suretiyle şu neticelere
ulaştı. İlk okuyacağım koyun keçi toplamıdır. İkinci okuyacağım sığır
ve manda toplamıdır. Aslında bunlara ait i 980 senesi rakamlannı

Bir ikinci nokta, pazarın gelişmesi konusudur. Buna gözatabil-
mek içinde dünya canlı mevcutlarına ve stoklarına bakacağız, birkaç
rakamla kısaca dünya et üretimine bakaeağız, dünya ticaret hacmine
bakacağız; buradan, dünya pazarından çevremizdeki pazara geçe-
ceğiz ve bunların imkanları nedir, neye hitap edebiliriz ve bir de
bölge ~"ekabcti var mı, yok mu, ona da kısaca temas edeceğiz.

Bunlara temas ederken, demin de arz ettiğim gibi, bunları im-
kan nisbetindc tahsis edilen zamana gayet kısa olarak sığdırmaya çalı-
şacağıni. Bu konulara temas ederkcn genellikle rakamlar vereceğim.
Ben rakan:ıların konuyu biraz karıştırdığını, konuyu biraz tatsız etti-
ğini bilen bir kimseyim. Ancak rakamlarla irtibat kurduğumuz tak-
dirde konunun daha iyi açıklanacağına kani olduğum için bu yolu
seçtim. Eğer rak;ımlar sizi sıkarsa pcşin olarak özür dilerim.

şimdi inadan oıtıı bir konu;macımız, lnıııu iCl"aCIolarak nasıl gör-
düğünü ve ne gibi hedeflere ulaşacağımızıanlatacaklar. Buyurun.
Sayın Heral

Dr. İsmail HERAL (Ticaret Bakanlığı Müsteşarı) - Sayın
Başkan, sayın dinleyiciler, 'sayın TRT mensupları, bu güzide toplu-
luk önünde bana konuşma fırsatı veren Tertip Heyetine huzurunuzda
teşekkürlerimi sunarım. Bunun Büyük Atamızın doğumunun 100

ncü yılında olması da bcnim için ayrı bir şereftir.

Kcnumuz canlı hayvan ürünlerinin ihraç durumu ile ilgili. Bana
verilen zaman içinde şu program dahilinde beyanda bulunacağım.

Canlı hayvancılığın sınırlar!ııı tahdit edelim. Büyükbaşta sığır
ve bir miktar da manda olmak üzere ikisinin birleşimi; küçükbaşta
da koyunla keçiyi ifade etmiş olacağım.

Bir dda. ülkemizdeki canlı hayvan mevcutlarına, sonra kasaplık
gücümüze, tüketime bakacağız ve netice olarak ihraç potansiyelimize
bakacağız. Bu ihraç potansiyeli karşısında fiili ihracımız nedir, ona
bakacağız ve hangi ülkelere ihraç etmişiz, pazarımız nedir; kısaca
bunlara bakacağız.

A.Ü. VETERİNER FAKÜLTESi3:;2
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da ifade ettiğim takdirde Ig81, Ig82, Ig83 için okuyacaklarım:ı da bu
paralelde ifade etmiş olacağım.

Ig80 yılında l<;üçükbaş 65,1 milyon, Ig81'de 65,9 milyon ba~,
Bunun 47,6'sı koyun, 18,3'ü keçidir. Keçi rakamları sabittir. Be~sene-
için 18,3 milyondur. Ig82'de 66,7 milyon baş, Ig83'te 67,5, Ig84't~
de 68,4 milyon baş koyun ve keçi bugünkü üretim temposuna göre
beklenmektedir.

Buna mukabil büyükbaşlarda i milyon olan manda adedi aşağı
yukarı sabittir. Ig80'de 17 milyon, Ig81'de 17,3 milyon, Ig82'de 17,7
milyon, Ig83'de 18 milyon, Ig84'te 18,4 milyon baş olacaktır.

Görüldüğü gibi sürü adedinin az da olsa bu beş senelik projeksi-
yon içerisinde bir miktar artacağı hesap edilmiştir. Tabiatıyla demin
arz ettiğim bazı varsayımlara istinad etmek şartıyla, bu varsayımlam
istinad etme hadisesi de, DPT ve DİE'nin bazı araştırmalarda kullan-
dıkları rakamları kullanma neticesi ortaya çıkan hususlardır.

Bu sürü mevcudunda kasaplık hayvan gücümüz nedir? Rakam-
larımızı yine şöyle ifade edeceğim. Bu mevcutların koyun mevcudunun
% 38'i kasaplık güç, keçide % 37 ve sığırda da her sene değişen, %
ıg'dan ileri senelerde % 22'ye doğru giden bir yüzdeyi kullandık.
Bu rakamlar bizim değil, DPT Müsteşarlığının rakamlarıdır.

Kasaplık hayvan gücü Ig80'de 24,6 küçükbaş, 1981' 24,9, Ig82'de
25,2, 1983'te 25,5, Ig84'te 25,8 milyon başa çıkıyor. Bu sürüden kesi-
mi veya ihracı mümkün olan rakamlar.

Büyükbaş hayvan kasaplık gücü Ig80'de 3,2 milyon, Ig81'de 3,4
milyon, Ig82'de 3,6 milyon, Ig83'te 3,8, Ig84'te 4 milyon baş olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Sürü mevcudumuz ve kasaplık gücümüzü tespit ettik. Şimdi
bunlardan içeride tüketeceğimizi ifade ediyorum. Ig80'den Ig84'e
kadar sırasıyla 827 000 ton, 873 000 ton, 921 000 ton, 97° 000 ton
ve Ig84'te de i oıg 000 ton muhtemel tüketim öngörülüyor, bu de-
min arz ettiğim rakamlara istinaden. Bu tüketim artışında nüfus
artışı, gelir artış hızı ve talep eğrisinin müessir olduğu belirtilmektedir.

Mevcutlar, kasaplık güç, üretim (eksi) tüketim, (eşittir) ihraç
potansiyeli. Bakalımihraç potansiyelimiz ne kadar kalıyor. Ig80'i
bıraktık, Ig81 yılından itibaren küçükbaşta Ig84'e doğru gittiğimiz
takdirde ihraç potansiyeli 1,6 milyon tondan başlayıp 2,1 milyon,
2,3 milyon, 2,6 milyon başa doğru gi~jyor. Bu rakamlar 65 milyonda



-Et durumu:.

- Eti: birbirinden farklı iki istikamette görüyoruz. Birincisi koyun
eti, ikincisi sığır eti. Koyun etinin fevkelade inkişafa doğru gittiğini,
fakat sığır etinin qirazzor inkişaf ettiğini, hatta geçmişte fazla mik.
tarda: ihraç edilmediğini de görüyoruz. Şöyle ki; yine i !::I7o'den i 981'e
doğru sırayla okuyorum' 2700 ton, 5100 ton, 4400 ton, 6300 ton,
6200 ton, '8600 ton, 2700 ton, i 70o ton, 3200 ton, 2700 ton, 5500 ton
1980 yılinda ve 198.1yılının Lo ayında 13974 ton. Birden bir~ ikibuçuk
misIine ulaşmış .. Eu koyun eti. ,

_Sığır etine geliyoruz. 1970'den sırayla 247 ton, 66 ton, 438 ton,
30 -ton, 372 ton, 32 ton, 4 ton, dört sene yok ve bu sene tekrar i o
ayda' 1200 ton.

- Görülüyor kı geçmişte sığır eti ihracatı olmamış. Okuduğum
66 tönlar,200 tonlar doğrudan doğruya tecrübe mahiyetinde, belki

1;6 ki, yüzdesi bir hayli dü~ük sayılabilir, % 2,5 civarındadır. Büyük
bir kısmını tüketiyoruz.

Buyükba~ hayvan potansiyelimiz de 1981 ilc 1'984 arasında ~öyle:-
'270 000;-29° 000, 37° 000 ve 47° ooo'dir. Gittikçe artan bir durum.
Sürü mevcutlarmuz, kasaplık güç (eksi) tüketim, (e~ittir) ihraç po-
tansiyeli. Bu bir tablo. Bu tablo karşısında ihraç etmi~i:ı. Müsaade edü-
scniz i 970'lc 198 ı arasında i 2 senelik rakamlara ba kalım. Yalnız şunu
arz edeyim, 1981 rakamları on ~ylık rakamlardır.

Burada koyun 197o'de 357 000, ve yıl sırasına göre 450 000;
293 000, 4 12 000,232000, 2 i 6 000, 286 000, ıso 000, 4,62000, 346000,
83° 000, ve 198ı'de de şu anda i 064000 ki son iki aylabirlikte 2 mil.
yona varacağı ümit edilmektedir. Çünkü özellikle son iki ayda tahsis-
leri fazla vermiştik. Bu rakam geçmiş senelere göre kat kat fazla olan
bir rakamdır.

Keçi, adedi de çok tahavvül etmektedir. Senede 77 bin ile 25°
bin', arasında deği~mektedir.

Büyi.\.kbaş carilı hayv'an ihracına baktığımızda, en yüksek olduğu
sene 67 bin,baş. 6,5' milyon Dolarlık bir ihracatımız var, o da 197 i 'de.
Son senel~rde,ı 976' da 895 başa inmiş. 1977 yılında yok, bir sene 8 biıı
baş, I979'da yok, 1986'de yokve 198 ı'dc şu anda 12 bin baş şeklinde
görülüyor. Canlı hayvan ihrac~ndan ıo ncli aya kadar elde fiilcn elde
edilen 'miktar 150 milyon dolardır.

354 A.Ü. VETERİNER FAKÜLTESi
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de bir p~zara girme teşebbüslcri olup, orada kalmış. olan teşcbbüsler-
dir. Nitekim 1981 senesi hariç son dört sene içinde sığır eti ihracatımız
yok. Buna mukabil 1981 senesinin ilk on ayındaki rakam bir hayli
büyük ve ümit verici. Tecrübeden fiili ihracata geçtiği gösteriliyol':
Bunun daha da çoğalacağını biliyoruz, ümit ediyoruz. Et ihracatında
da 49 milyon dolarlık olmak üzere, ~u anda ıo ncu aya kadar 200
milyon dolarlık bir ihracat tahakkuk etmiş. Bu, geçmiş sendel'in çok
çok üzerinde misliyle ifade edilecek bir atılım yılı olduğu görülüyor.

Geli~en bu ihracat nerelere yapılmış?

Bu geIi~{'n ihracatın tamamına yakını Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka pazarı dediğimiz civarımızdaki pazara ıyapılmıştır. i 97° ile i 98 i '

senesi arasında çeşitli zamanlarda ve çeşitli miktarlarda ihracat yap-
tığımız bu ülkelerin isimlerini okuyorum.

Canlı koyun ve keçi ihracatı: Abuda bi, Bahreyn, Dubai, İran,
Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Sudan, Suriye, i i ülke. 197° ile 1981
seneleri arasında i i sene içinde ihracat yapılan şu biraz evvel oku-
duğum değerlerin ülkeleri.

Canlı sığır; Bahreyn, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Sovyet
Rusya, Suriye, Ürdün.

Et ihracatı yaptığımız ülke, ki son sene hariç tamamı koyun
etidir; Irak, İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan,
Ürdün'dür.

Peki, buraya kadar bugünü, 1981'i ifade ettik. Acaba ilerisi nasıl
olabilir; bu devam eder mi veya çoğalır mı, azalır mı? Bu suali ken~
dimize sorduğumuzda müsaadenizle bir iki cümleyi biraz uzatarak
neticeye gelmiş olalım. Şöyle ki, dünya canlı mevcutlarına bir baka~
lım; bugün dünya canlı mevcutlarını; sığır i milyar 2 i 2 milyon ol-
duğunu görüyoruz. Bizim i 7,3 milyon miktarımız dünya sığır mev-
cudunun % I,43'ü. Koyun i 0'27 859 000 mevcut, 1978-1979 rakam-
larıdır. Bizim mevcudumuz 47 milyon olduğu için dünya koyun mev-
cudunun % 4,58'i mevcudumuz olarak bizde demek. Keçi aynı vazi-
yette; 4. i o milyon dünyada var. i 8 milyon da bizim mevcudumuz
olduğuna göre % 4,34 gibi bir rakamı karşımızda görüyoruz. Buna
ilaveten dünya ct üretimine bakıyoruı. Dünya et üretimi 24° milyon
158 bin ton sığır eti, 364 milyon 733 bin .ton koyun. eti olmak yekün
604 bin 891 ton. bir üretimini dünyada görüyoruz. Bizim et üretimimiz
900 bin ton civarında olduğuna göre % 1,4'ünü teşkil ediyor.



Bu yapı içinde dünyadaki gerek canlı hayvan ticaretinin, gerek et
ticaretinin hacmi nedir, ona bakalım bu mevcutlardan sonra. Dünya-
da canlı hayvan ticaretinin rakamları şöyle; sığır 7 milyon i 89 bin
baş, 3 milyar 32 milyonluk bir hareket, bir ihracat veya ithalat, nor-
malolarak ikisinin eşit olması lazım. Yoldaki hayvanlar veyahut da
serbest bÖlgeye çıkarılanlar hariç. Koyun ve keçide i 5 milyon baş.
Sığırın 7 milyon baş olmasına rağmen koyun keçi i 5 milyon 44 bin
baş. 814 milyon dolar da ondan olmak üzere toplam bütün dünya can-
lı hayvan ticaretinin dolar olarak ifadesi 3,846 milyar dolarlık bir hare-
ket ve ticari hareket.

Bunun dışında ete bakıyoruz; et ticareti de, canlı hayvan dışın-
daki et ticareti de i 6 milyar 425 milyon dolarlık bir ticari hareketi, bir
ithalat, bir ihracat hareketini görüyoruz. İkisinin yekünü 20,3 mil-
yarlık bir canlı olsun, et ~anayii mamulü olarak olsun, 20,3 milyarlık
bir hareket görmüş oluyoruz. Peki bu büyük rakam içinde acaba bizim
bölgemizde ne var, .müsaade ederseniz biraz ona ge\miş olalım. Bizim
bölgemizde demin saydığımız i 6 ülke arasında, yani Ortadoğu
ülkeleri, İran'dan başlayıp Irak, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Umman, Mısır, Sudan, Libya,
Tunus ve Cezayir olmak üzere 16 ülkede durum şöyle; canlı sığır ta-
lebi 390 bin ton. Bu bütün dünya ticaretinin % 5,4'ü. Canlı koyun ve
keçi, burada çok önemli bir vurgulama yapmak mecburiyetindeyiz;
9 milyon 240 bin baş. Bu dünya koyun ticaretinin % 61'idir. Bir
diğer husus taze sığır eti; i60 bin ton. Taze koyun eti i40 bin
ton olmak üzere bütün dünya et ticaretinin % 4'ü civarında olan
bir rakamdır. Etrafımızdaki yapıda bu. Özellikle bu yüzdeleri vur-
gulamaktaki maksadım, civarımızda çok büyük bir pazarın olduğu.
Bunu ifade etme bakımındandır. Aslında demin ne kadar ihraç ediyo-
ruz ve 1980-1981'de bir hayli yüksek rakamlara çıktı diye ifade
ettim. Bizde hakikaten çok önemli bir atılımdır. Çünkü bu sene
"'"200 tahakkuk etmiş vaziyette- beklenen 300 milyon dolarlık bir et
artı canlı hayvan ihracı, yıl sonu itibariyle beklenen 4,5 milyar do-
larlık genel ithalatımız içinde % 7 gibi çok önemli bir rakama Var-
mış oluyoruz ve bu da ilk 5 klasik maddemiz arasına bir tanesinin

. dahagirmesini, bir yeni maddemizin gırmesini ifade etmektedir.
Bu kadar önemli bir atılım olmamakla beraber, yine de önemli bir
pazarın tam kenarında veya ortasında olduğumuzu görmüş oluyoruz.
Bu hususu vurgulamak için özellikle temas ettim.

Bu pazara kimler hitap edebilir, kimler dünyada ihracatçı, kim-
ler ithalatçı? Ülke veyahut da kıta olarak 1-2 rakamı değerlendirelim
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müsaade ederseniz; etten başlıyoruz. Afrika'nın ithali ve ihracı başa
baş, aşaşağı yukarı. Ekonomik bir değer değiL. Bir kaç yüz bin ton
civarında ithal ve ihracı var.

Kuzey Amerika'nın -et tabii, bu et ihracatı- i milyon 62. bin
tonluk bir ithalatı var. 900 bin tonluk da bir ihracatı var. Aşağı yu-
karı başabaş. Kendi aralarında bir alıp verme şekline gidiyorlar.
Cenubi Amerikada ithalat çok az, ihracat 685 bin ton var. Bu 685
bin ton 476 bin tonunu Arjantin ihraç ediyor, sığıreti, 120 bin tonunu
Brezilya ve 60 bin tonunu da Venezüella. Diğerleri mütefetrik. De-
mek ki, sığır etinde özellikle donmuş sığır eti konusunda Arjantin v.e
Brezilya'nın önemli bir yeri, müessiriyeti dünya ticaretinde mevcut.

Avrupaya geliyoruz. Biraz şaşırtıcı rakamlar çıkıyor. 7 milyon
512 bin metrikton olan dünya ticaretinde 3,9 milyon ton ithalatını
Avrupa yapıyor. 3,9 milyon tonunu ihraç ediyor. Tabiatıyla kendi
arasında da ithal ihraç var. Ayrıca dışarıdan ithal edilip donmuş et
ithal edip reşmit dediğimiz taze eti de ihraç etme ve eksport veyahut
da net ihraçatçı veya ithalatçı olma durumuna geçmek tekniğini. kul~
lanıyordemektir. Acaba Avrupada bu rakamlar nerelerden geliyor?
Avrupada büyük ithalatçı 7°°. bin tonla İtalya, 800 bin ton Batı Al-
manya, 7°° bin Fransa, 67° bin ton Büyük Britanya, İngiltere. Ona
mukabil Avrupada ihraç eden ülkeler d~minki ülkelcı'e tekabül eden'-
den başlayacağım; 195 bin ton İngiltere ihracatçı, 400 bin ton Bati
Almanya ihraçatçı, Danimarka çıkıyor karşımıza; ithalatçı olmadığı
halde .460 bin ton gibi büyük bir rakam ihraçatçı durumunda. Bel-
çika 27° bin ton ihraçatçı, Hollanda 890 bin ton ihracatçı olarak karşı-
mıza çıkıyor ki, Hollanda'nın ithalatı yok; Fransa, İngiltere gibi
hem ithal eden hem ihraç eden ülke değiL. Avrupada gördüğümüz bu.

Asyaya bakıyoruz; Asyada ı,5 milyon tonluk bir ithalat var.
Bu bahsettiğim ithalat ve ihracat rakamları taze, artı çilt dediğimiz.
artı prozın dediğimiz 3 gruba ait rakamlar. Genel rakamlardır. Bila:'
hara bunların yüzdelerini söylemiş olacağız. Bu 7,512 .milyon tonda:
4,250 bin tonu taze, bakiye 3 milyon tonu da dondurulmuş etti •. Ge-
nellikle dondurulmuş ct bilindiği gibi tüketim sahalarıdünya pazar-
larında hattı üsvanın genellikle kuzeyinde ve cenubunda olan büyük
üretici ülkeler. Demin Aıjantin'e temas ettim; Yeni Ze1enda,
Avusturalya gibi Cenup Yarıll1küresinde olanlar Kuzey'e taşırken,
mesafenin uzak ve bir de sıcak iklimIerden geçmesi dolayısıyla ticari
istikamette. dondurulmuş et götürmektedirlcr.
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J
. Biraz da canlı hayvanIara bakalım. Canlı hayvanIarda sığırda

fazla bir. hareket görüImüyor. Gerçi rakamı 7 189 000 adet. Dünya
ticaretine çıkan 3 miIyarlık bir konu ama, daha ziyade yakın ülkeler
veyahut da grupIar birbirine ithaI-ihraç şekliyle çıkartmış oluyor.
Bu yine Avrupa'da görüIüyor, Afrika'da görülüyor. Mesela Avrupa'-
nın canlı sığır ithaIatı baş oIarak 3,5 milyon baş. İtalya 2,3 milyon
baş, Batı AImanya 230 bin, Fransa 230 bin ve SSC~ 135 bin baş oImak
üzere en büyük rakamı ifade ediyor. Avrupadaki ihracatçı ülkeler de
şu şekilde: Fransa i 48 ı 000 baş (çok büyük bir rakam) İngiltere 506
bin baş, İrlanda 3°0 bin baş, Batı Almanya 4°° bin baş oImak üzere
bu pazarı payIaşmış oIuyorlar.

Canlı koyun pazarına bakalım. Demin arz ettiğim rakamda,
dünya canlı koyun ticaret hacmi 15 044 000 baş idi.

Bu konuda Mrika'da 2,2 milyon baş ithalat, ki Libya 70ı bin baş,
(bizim saharnızdadır o da) Nijerya 225 bin baş, Cenubi Afrika 250
bin baş ve Fildişi 550 bin baş ithalat yapmaktadır. Buna mukabil
Mrika'nın ihracatı 3,4' miIyon. Çok daha fazla. Bu sahada da Çat
14° bin, Mali 338 bin, Mozambik 600 bin, Namibya 250 bin ve So-
maIi i milyon baş, Sudan 44° bin baş oImak üzere Afrika'da büyük
ihracatçı olarak görünüyorlar.

Kuzey ve Güney Amerika'da hareket yok. .Müsaade ederseniz
ikisini Asya ve Avrupa ile tahlil etmiş olalım. En büyük rakam Asya'.
da, 15 milyon içinde 8,7 milyon baş ithalat var. Bunu ithal eden ül-

Asyada'ki 1,5 milyon tonluk ithalat şöyle oluyor: Suudi Arabis-
tan 183 bin ton, Japonya 604 bin ton, İran 108 bin ton -ki bizim böl-
gelerimiz- Hon-Kong i 13 bin ton, Yemcn 40 bin ton, Irak 48 bin ton.

Diğer bir küçük kıta kalıyor, Okyanus'ya. Onun ithalatı çok
cüzi, 3°-4° bin ton kadar. Ona mukabil, ihracatı 1,8 milyon ton.
Bunun da i milyon 60 bin tonunu AvusturaIya, 753 bin tonunu da
Yeni ZeIenda ihraç etmektedir.

Burada taze ct için vurguIamak istediğim husus şudur: Avrupa'-
da ihraç etmeden ithal eden ülke 705 bin tonIa İtaIya'dır. Aklımıza
hemen İtaIya büyük bir pazar olur diye gelmesi Iazım, çünkü AET'nin
içindedir. Bir Batı Almanya'nın 40ı bin ton bir Hollanda'nın 800
bin ton, bir Danimarka'nın 460 bin ton eti var. Pazar oIabilir, fakat
mücadeleli bir pazar demektir. Özellikle Ortak Pazar içi-dışı pre-
feransIar sistemini gözden uzak tutmamak Iazım, önem vermek la-
zım.
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keler; İran 2,5 milyon baş, Bahreyn 214 bin baş, Ürdün 394 bin baş,
Kuveyt i, i milyon baş, Lübnan 365 bin baş Suudi Arabistan 3,2 mil:
yon baş ve Birleşik Arap Erriirlikleri 183 bin baş, Yemen 124 bin baş,
Sudye i 24 bin baş otmak üzere toplam olarak bu rakamlar 8, milyon
721 bin baş.

, ,

Bunların ihracatına bakalım. i 251 000 baş. Buna pek önemli
bir gözle bakmıyoruz. Başta Asya'da 448 bin baş ile Moğolistan ol-
mak üzere Suriye ve bizim de iki sene evvelki rakamımız 450 bin baş:

Avrupaya baktığımızda bir hayli hareketli rakam görüyoruz.
Avrupa'nın ithalatı 3,5 milyon baş.-Batı Almanya'nın ithalatı 600
bin baş, İtalya i 154 000 baş ithal ediyor. Yine büyük bir ithalatçı.

, Dikkat buyurulursa İtalya ihracatçı değiL. Önemli bir ülke. Fransa
490 bin baş. Buna mukabil Avrupa'nm ihracatı çok önemli. En 'bii~
yük koyun ihracatçısı. İhracatı 6,2 milyon baş. Bu nereden çıkıyor~
1,5 milyon baş Bulgaristan, 1,6 milyon baş Romanya, 4°° bin baş
Doğu Almanya. Yani Balkanlarda önemli rakipler var ve aynı şekilde,
demin bahsettiğim o büyük pazara yakın. Macaristan 100 binbaş,
Batı Almanya 280 bin, Polonya 34° bin ve İngiltere 446 bin baş olmak
üzere rakamlar bu şekilde ortaya çıkmış oluyor.

Küçük fakat ihraç rakamı çok büyük olan bir kıta '3,9 milyon
başla Okyanusya geliyor. Avusturalya 3,9 bin baş, Yeni Zelcnda 3°
bin baş olmak üzere pazarlara hitap ede,n ülkeler olarak görünü;yor.

Biz şimdi özellikle koyun ve keçi ithal hacminin Kuzey Mrika
ve Ortadoğu diye tarif ettiğimiz o 16 ülkenin ithalinin 9 24° 000 baş
olduğunu vurgulayıp ve dünya ticaretine çıkan canlı koyun adedinin
de 15 milyon olduğunu hatırlarsak % 61'in bu bölgeye girdiğini gö-
rürüz. Bu bölgeye hitap eden ülkelerin büyük olanlarını da kısmen
şurada ifade ettik. Bu durumda bölge rekabetine de aşağı yukarı en-
direkt olarak girmiş olduk. Israrla ifade ediyoruz, Balkanlar bölgeye
önemli ölçüde küçükbaş hayvan satabilecek pazarlar şeklinde görü-
nüyor. Şunu da arz edeyim, bizim koyunumuzun karkas ağırlığının
i 8 kilo civarında, yani mükemmele yakın bir şekilde olması ve gerek'"
se lezzet ve tadının çok tutulur olması mutlak olarak bizi ön plana
atıyor. Nitekim bugünkü değerlendirmemde rakamları daima miktar
üzerine tevcih ettim. Bunun kaqılığında değere götürmedim. Değerde
dış piyasada, canlı hayvanda olsun, et piyasasında olsun lehimize çok
öhemli rakamlar var. Şöyle ki: Bir ton canlı koyunun fiyatı takriben

'2500-2600 dolar civarında. Bir ton koyun etinin ihraç fiyatı .fakriben



3200-33°0 dolar civarında. Bir ton sığır etinin ihraç fiyatı takriben
25°0-2600 dolar civarında. Bunlar kı~men FOB'dir. kısmen CtF'dir.
Fakat uzun mesafe olmadığı için FOB ve CİF arasında i00 doları
ilave edip yahut ta çıkarmak icap eder bu genel değerlere. Haddi za-
tın da donmuş veya çiğ olan etler bugün için 1900 ile 2000 dolar ci-
varındadır. Donmuş etin ortalama dünya fiyatı 203° dolardır, taze
etin de 2300 ôolardır. Halbuki bizimkilerin fiyatı300e doların üzerin-
dedir. Binaenaleyh, rekabet bakımından bir tabii yapıya sahibiz.

Şuraya gelmek istiyorum. Varsayımlarımız şöyleydi: sürü adet-
leri canlıda -keçi hariç- 1,7 artış, büyükbaşlarda %.2 artış esasına
göre olan rakamlara istanad etmekteyiz. Bu rakamlara göre konuştu-
ğumuzda 1981 ihracatı önümüze müsbet olarak çıkıyor. Şunu da ifade
edebiliriz. Eğer bu şekil de artış devam eder ve sürü miktarımızı, kasap-
lık gücümüzü, dolayısıyla tüketimden sonra kalacak olan ihraç po-
tansiyelimizi artırırsak, ki benim saham değil o, konuşarnam, artar
veya eksilir diyernem; şartlı olarak konuşuyorum, arttığı takdirde
etraJımızda çok iyi bir pazarın olduğunu beyan ediyorum. Bu şahsi
ve arz ettiğim rakamlara dayanan bir görüştür.

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunu-
yorum efendim.

BAŞKAN - Efendim, Sayın Herai;;' gerçekten çok teşekkür
ederiz. Konuşmasına başlarken, rakamlar pek tatlı değildir, ben su-
nacağım, belki sabırla dinleyemezsiniz dediler. Evet, rakamlar belki
pek hoş değildir ama, rakamsız da yapamayız. Çünkü rakamlarla
aneak hedefe varabiliriz. Onun için, kendilerine bu ilginç rakamlardan
ve ihracat konusunda yaptıkları açıklamalardan dolayı çok teşekkür
ederim. Sabrınız ve ilginiz için de sizlere teşekkür ederim.

Efendim, Panelimizin değerlendirmesi şu:

Birbirini tamamlayan dört gözde konuşmacımız Atatürk'ün
ekonomik anlayışını, Atatürk'ün ekonomik planları ve uygulamalarını,
hayvancılığımızın Cumhuriyetten önce ve Cumhuriyetten sonraki
durumunu ve bugünkü durumunu dile getirdiler. Sayın Heral'ın da
açıkladığı gibi bugün yalnız hayvancılıktan 200 000 000 dolar civa--
rında -ki lO ncu ay itibarıyle- bu da tüm Türkiye ihracatının % isi
gibi bir oranda bir gelire sahip olmuştur. Demek ki, yıllardan beri
bizim bu konuya ağırlık verip gerektiği yerde sesimizi yükseltmemizin.'
bir nedeni varmış. Çok geç dahi olsa semeresini burada almış bulu-
nuyoruz.
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Atatürk bir iiktisatçı değildir, bir askerdi. Sayın konuşmacıları-
mızın çok güzel bir dille açıkladıkları gibi, Atatürk gerçekçiydi,
Atatürk halkını tanıyan bir insandı. O nedenle, harbi bitirir bitirmez
1923 yılında esas harbi, iktisat harbini kazanmak için İzmir İktisat
Kongresini düzenlemiş ve tarımı, bayındırlığı, sanayii, hayvancılığı~
birbirinden ayırmayan, ayrılması mümkün olmayan bir görüş!c
ortaya getirmiştir. Atatürk bilime önem vermiş, Ziya Gökalp'in bilim
tarifini Türkiye'de uygulamıştır. Ziya Gökalp dcr ki, "Bilim ne fıkıhı,
ne mecelleyi ezberlemek, ne de Batıyı kopya etmektir. Bilim, yöntemi
.öğrenip ülkede uygulamak demektir." Atatürk, bilime saygılıoluşu,
evrensel görüşü, insanlığı sevmesi, halkını tanıması nedeniyle başarı-
ya ulaşmıştır ve aramızdan ayrılışına kadar Türk ekonomisi daima
attıda yürümüştür, enflasyon olmamıştır.

Panelde önemli olan sonuca varabilmektir. Sorusu olan yoksa
ben hepiniz adına bir konuya değineceğim.

Bizim bugüne kadar vurgulamanm~ ve savunmalanmız şu mer-
kezde: Hayvancılık yüzde yüzüyle veteriner hekimlere ait d(~ğil ama,
yüzde altmış veya yüzde yetmişinin bize ait olmadığını hiç kimse in_O
kar edemez. İ~te yüzde otuz ve kırkı aramızda iktisatçılar ve tarım-
cılar da vardır, onlara aittir. Biz onlarla her zaman birlikte çalış-
maya ve bu ülk'''ye hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Ben sayın Clken ve birlikte cevaplarlarsa sayın Ozankaya'ya
şunu sormak istiyorum: çoğu ülke1cı'de bir işçi bir saatlik üc'retiyle bir
veya birbuçuk kilo et alma olunağına sahiptir. Oysa Türkiye'de bir
saatlik,ücrctiyle bir işçi ancak i 25 gram et aLtbilmektedir. Bu durum
karşısında ve bir kaç yıldır Türkiye'de yüzde yüze varan bir oranda
seyreden enflasyon karşısında ve özellikle sabit gelirlikl'in çok olduğu
Ankara ve benzeri iııerde ct, süt, yumurta gibi insan beslenmesinde
vazge~:ilmcz olan gıda maddelerinin temel maııar arasına alınmayı~ın.ı
bir iktisatçı olarak nasıl karşılarsınız Sayın Ülken veya Ozankaya?
Bu soruyu dinleyiciler arasından da belki sormak isteyen olabilirdi,
fakat mikrofon benim elimde olduğu için ben sizin adl,ll1za sorduın.

Prof.Dr. Yüksel ÜLKE~ (İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üye-
si) - Sayın Başkan, teşekkür ederim, eğer izin verirseniz sorunun
cevabına geçmeden önce paT\cl yöntemi şeklinde alışılagelmiş du-
rumda bir kaç dakika bazı noktaların vurgulanmasına çalışaçağım.

BAŞKAN - Gayet tabii. Onu ben unuttum, özür dilerim. Din-
lcyieilerimizin sabrı varsa, konuşmacıların karşılıklı olarak sora eak-
ları sorülar panclimizi daha değerli biryola götürür.



Prof.Dr. Yüksel ÜLKE:\" - Zatı aliniz de buyurdunuz, bir belli
sonuca gitmek ve somutlaştırmak yönünden yararlı olacaktır. Çok
kısa bir vurgulama yapmaya çalışacağım ki bazı şeylerin iz bırakması
gerekebilir.

A~ıında şunu vurgulamaya çalıştık. Gerçekten dünya büyükleri
arasında yer alan Atatürk'ün farklı bir özelliği vardır. Bu farklı özel-
lik, iktisada verdiği önemdir. Bu çok ilginç bir özellik. Bunu gerek
düşünce planında, gerek eylem planında görüyoruz. Düşünce planın-
da, anlatmaya çalıştık, söylediği çok önemli sözlerin ve gerçekçiliğin
tanımı olarak belirttiğimiz sözlerin yanında eylem planında iki dav-
ranışını belirtmeyi yararlı buluyorum:

Birincisi, sayın Aral arkad?-şım da bahsetti, İzmir İktisat Kong-
resinin toplanması. Bu kongrenin içeriği ve çıkardığı sonuçlar bir
yana, sadece toplandığı tarih açısından değerlendirmek ve o şekilde
bir sonuca ve yoruma gitmek ayrı bir özellik taşır. Kongre i 7 Şubat
1923 tarihinde toplanmıştır ve henüz Cumhuriyetimiz ilan edilmemiş-
tir. Nihai askeri zaferin sonuçlanmasından ancak beş ay geçmiştir.
Bir özellik daha var, daha Lozan Anlaşması imzalanmamıştır, hatta
o ara kesilmiştir. Kongre bu durumda toplanıyor, şubat ayında top-
lanıyor ve geniş kapsamlı, iki bin küsür kişinin davet edildiği bir top-
lantı oluyor,ıı 35 kişi katılıyor. O zamanki ulaşım şartları da göz
önünde bulundurulursa şubat ayındaki hava şartlarında bu kongrenin
toplanması büyük bir başarıdır. Çünkü Bandırma'da kalan bir çok
delege vardır. Hatta Bornova'dan İzmir'e geçemeyen çok delegenin
olduğu yazılıdır. Yani evvela İzmir İktisat Kongresini bu açıdan de-
ğerlendirmek gerekir.

Atatürk'ün çeşitli anılarda doğruluğu kanıtlanan bir davranışı
var. Zaferi kazandığı zaman kendisine, işte artık rahatsın, rahat uyu
Paşam, diyorlar. Atatürk gülüyor. Çocuk tabirini kullanıyor biliyor-
sunuz; "Çocuksunuz. Asıl şimdi işimiz başlıyor" diyor. Eylem planın-
da çok dikkati çeken birinci davranış pu. İkincisi de, pek o kadar
popüler değiL. Bu da, İstiklal Savaşı süresinde, savaş sonrasında uygu-
lanacak iktisat politikasının ne olabileceği konustı.nda bir komisyon
oluşturuyor. Bu da iki yönden önemli. Birincisi, savaş dağdağası için-
de, iktisadın savaş sonrasında ne olacağını düşünmesi. Demekki ka-
fasında devamlı olarak hep bu var; ikincisi, savaşın sonucu hakkında
son derece kesin bir kanaate sahip olması. Aksini düşünemiyor. Ve
bu komsiyon, Başkanımızın da belirttiği gibi, Ziya Gökalp'in Başkan-
lığında toplanıyor. Beş kişilik bir komisyondur bu ve Ankara Garının
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kör bir hattındaki eski bir vagon içinde toplanılır. Zaman zaman
durum savaş meydanında gevşediği zaman Atatürk gelip bizzat katılı-
yor toplantılara. Bu iki davranışın nc kadar önemli olabileceğini sa-
nırım ki çok somut delilleriyle görmek mümkündür.

Atatürk'ün tipik özelliği gerçekçiliğidir. Ben kitabımızda ger-
çekçiliği anlamını vermek için zamanlama ustası tabirini kullandım.
Herşeyin olabileceği sınıra kadar daima düşünür. Onun için dikkat
edin, Atatürk'ün hayatında başarısızlık yoktur. Çünkü ancak olabile-
ceği yapmaya çalışır, olamayacağı belli bir süre erteler ve olabileceği
zamana aktarır. Onun için çok tutuldu bu tabir, onun için tekrar
ediyorum, özür dilerim zamanlama ustalığı gerçekçiliğini belirten
önemli bir özelliktir.

Biraz tarım-sanayi dengcsi üzerinde durayım. Burada tarımın
ihmal edilmesi sözkonusudur. Atatürk; tarımın ihmal edilmemesi,
çünkü ülke kalkınmasının tarımdan başlayabileceği kanaatine sahip-
tir. Çağdaş iktisadi düşünce de budur. Yani tarımı geliştirmeden
sanayileşmeyi yapamazsınız.

Fakat bundan, tarım£al karakterini korumuş bir ülke olarak ka-
lacaktır Türkiye anlamını da çıkarmamak gerekir. Ancak" tarımı
ihmal etmemek, o şekilde, bütünlük ilkesi içerisinde sanayileşmenin
gelişimini hızlandıracaktır. Türk sanayiinin zaman zaman büyük
bunalımlara girmesini tarımın ihmal edilmesi açısından almak la-
zımdır.

Size burada çok ilginç bir rakam vereyim. Çünkü dünyada bir
benzeri yok. Tarımın nasıl ihmal edildiği anlamına söylüyorum:
Türkiye'de bugün tarımın GSMH'dan aldığı payortalama olarak %
23-25'tir. Sanayi kesimi de o kadar alır. Burun farkıyla şimdi biraz
sanayi geçiyor. Bu cşit paylara rağmen barındırdıkları aktif nüfus,
çalışan nüfus bakımından korkunç bir dengesizlik vardır. Sanayi kesi-
minde aktif nüfusun % II-I2'si çalışır, GSMH'dan % 25 alır; tarım
kesiminde % 60 çalışır, gene % 25 payalır. Yani bunun iktisadi an-
lamı çok açıktır. •

Sayın başkanımın sorusuna gelince, Gerçektcn ilginç bir soru.
Biliyorsunuz Türkiye'de çeşitli kararlar alınıyor ve ünlü karar paketi
içinde 24 ocak kararları da var. Şunu çok rahat ve tartışmasız bir
biçimde söylemek mümkün; bunalım içinde olan bir ekonominin
bunalımdan çıkma çabalarında devlet müdahalesine başvurması
kaçınılmazdır. İstcr gelişmiş ekonomi olsun, ister azgelişmiş ekonomi



olsun; bunalımdan çıkmak isterken mutlaka devlet müdahalesine
muhtaçtır. Buradan hareketle ve bahsetmeyeçalıştığım Atatürkçü
düşüncenin çerçevesi içinde, devlet müdahalesi Atatürk'te çok kesin-
dir ve iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesinde en büyük itici güç olarak
görür ve doğrudur, karşılığı yoktur çünkü. .

Devlet müdahalesinde belirli, donmuş bir müdahaleyi anlama-
mak lazım. Ülke kalkınmasını etkin biçimde yöneltecek rasyonel bir
müdahale daima sözkonusudur. Dolayısıyla, bugün örneğin dışa
açılmak isteyen bir Türkiye'de, dış pazar patonsiyalini kullanmak is-
teyen bir Türkiye'de Türk parasını koruma mevzuatının yeri yoktur.
Bunun dışında, örneğin Türkiye'de KİT'lere sadece fiyat yoluyla
müdahale etmesi de eksiktir. Daha dün rakamları verildi. Son iki sene
içinde üretimde olan kıpırdanmada yine KİT'lerin yaptığı üretimin
yapısı çok büyük. Dolayısıyla, bunalımdan çıkmak isterken ... KİT'-
ler Türkiye'de bir olgudur. GSMH'nın % 12'sini oluşturur, imalat
sanayiinin % 40'lnı oluşturur ve iktisat politikasının etkinliğini arttır-
,mak için de bu aletten, bu büyük olgudan vazgeçmek olanağı yoktur.
Onun için sadece fiyat yönünden durmak israftır. Bunları kullanma-
mak, uygulanmak istenen iktisat politikasının etkinliğini dç düşürür.

İkincisi, enflasyon % ıoo'ü geçmişti ve enflasyonun yaptığı tah-
ribatıhepimiz görüyoruz.. Bugün enflasyonun yaptığı en büyük tah-
ribat gelirpaylaşımındaki bozulmadır. Gelir paylaşımını bozduğu
için yaptığı tahribat son derece korkunçtur ve dolayısıyla büyük uçu-
rumlar çıkıyor.

Şimdi burada 24 ocak kararlarınm- en büyük eksiği, hatta yan-
lışı belki, vergi düzenlemeleri yoluyla paylaşım mekanizmasını yeni-
den harekete gecirmekte daima geç kalmasıdır. Vergi düzenlemeleriy-
le sabit ve dar gelirliler lehine mutlaka bir düzenleme yapılması şart-
tır. Bu bir kere sosyal adalet açısından Zorunludur; ikincisi, bir de dış
piyasaya yönelemeyen, ancak iç piyasada satılması mümkün olan
m<:ılların talebinde büyük düşüş var; emisyonu arttırmadan çok tehli-
keli Ye gayet isabetli ama talebi canlandıracak yalnıL: bu yol vardır.
O bakımdan, özellikle gelir vergisinde bu oranların mutlaka düşürül-
mesi ve vergileme yoluyla paylaşımm yeniden' düzenlenmesi gerekir.

Konuya buradan baktıkmı sayın Başkanımın sorusu yerine oturu..;
/ yol' saıııyorum. Ülke halkının beslenmesi çok önemli. Benim söyleme-

me gerek yok. Hem biliniyor, hem de kötü beslenmenin insanın fi7.-
yolojik ve beyinsel yaşamında neler yarattığını biliyoruz. Enflasyonun
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gelir paylaşımını bu kadar bozduğu yerde, eğer gelir paylaşımını dü-
zenlemede de geç kalınmışsa, o zaman beslenme yönünden müdahale
gerekir. Burada sübvansiyon mu yaparsınız, fiyatını ucuz mu tutar-
sınız, v.s., insıı.n beslenmesi açısından temcl ..,.mallar olan et, süt ve
yumurta ve ben~erleridevlet müdahalesi kapsamına alınır. Bu, bu-
nalımdan çıkmak bir yana, doğrudan doğruya, bunalımın yarattığı
olumsuz sonuçları asgariye indirmek açısından da zorunludur. Sosyal
adalet açısından zorunludur, tahribatı önlemek açısından zorunludur,
insan sağlığı ve refahı açısından da zorunludur. Sanıyorum cevabın
bu şekilde bir yere oturması gere~iyor.

Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN - Biz de çok teşekkür ederiz.

Haksızlığı elden bırakmamak için sayın Heral'dan rica ediyoruL;;
bu 'konuda söyleyeceği var mıdır? Şart değildir, ama varsa ...

Prof.Dr. Meh-met SANDıKçı - (A.D. Veteriner Fakültesi Öğ-
retim Üyesi) (Dinleyici) Efendim, benim sorumdan so~ra konuşurlarsa
belki daha uygun olur.

BAŞKAN - Buyurun.

Prof. Dr. Mehmet SANDIKCI- Efendim, sayın Hera1'ın verdiği
rakamlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Gerçekten mukayeseli rakam-
lardı Veteriner camiası dıarak, hayvancılıktan sorumlu bir mesleğin
müntesipleri olarak sevindirici bir sonuca da geldi. Hayvancılığımızın
ihracatımız içindeki payının % iye ulaştığını söylediler. Bu bizler için
çok sevindiricidir. Ancak 24 ocak kararlarının getirdiği yüksek faiz
uygulaması sonunda, bu ihracatın yükselmesinde faktör olmuş mu-
dur? Bizim görüşümüze göre bu yüksek faiz oranlarının, 24 ocak ka-
rarlarının hayvan mahsullerinin artmasında büyük payı olmuştur.
Ama bu yükselme aynı oranda gidecek midir? Önümüzdeki sencler-
de aynı trende gidecek midir? Kanaatimize göre belki de gitmeye-
cektii. Gelecek sene belki gene % 7 civarında kalır, fakat önümüzdeki
seneler düşecektir veya öyle olması muhtemeldir. Bundan biz gerçek-
ten endişe duymaktayız. Çünkü bu seneki ihracat, belki de kasaplık
.olmaması gereke'n hayvanların da elden çıkarılması sonucu olmuştur.
Yani damızlığa ayrılması gereken, yani daima elimizde stok olarak
bulunduracağımız hayvanların da elden çıkarılması sonucunda bu
seneki üretimin arttığı sonucuna varıyoruz. Bunda kendileri de mütte-
fik midi~ler?

BAŞKAN -'- Ben Sayın Heral'a söz vereceğim. Yalnız sorunuzun
cevabının yarısı bizim, yarısı da sayın Hera1'ın.



Buyurun sayın Heral.

Dr. İsmail HERAL (Ticaret Bakanlığı Müsteşarı) - Efendim
ben destekleme konusuna iştirak ederim. Yalnız bir başka yaklaşım
olur mu diye aklıma şöyle bir muhakeme tarzı geliyor: Destekleme
alımfiyatı nedir? Bir ürünün arz i çok [azla olup da, muh1emelen, bazı
sezonlarda talebinin muayycn olması neticesi, acaba istenen muayyen
bir fiyatın altına düşer mi? düştüğü takdirde de, şu rakamın altına
düşmesin diye bir fiyat tespiti ...

Teknik yönden hayvaıı.cılıkta bu var mı acaba? Yani mv.ayyen
bir fiyatın altına düşme. o. İç talebin gidişi muayyen. Kişi başına
17-18 kilo. Bunu 2o-2s'e çıkartıp, talebi çok fazlalaştırıp fiyatı yük-
seltmek veyalmt muayycn bir yerde tutmak mümkün değiL. Ama
demin bahsettiğim ihracat rakamları (İç tüketim-artı-ihracat) rakam-
ları ki, genel talebi oluşturuyor, ihracat arttığı sürece kanaatirnce bu-
nun düşme ihtimali yok, yükselme ihtimali vardır. Dolayısıyle des-
tekleme mekanizmasının görevini de bir yönden üstlenir mi diye ka-
famdan bir sual geçmiş oluyor. Çünkü talep artıyor.

İkinci olarak değerli arkadaşımın sorduğu wrunun kendimle ilgili
iki konusuna değineceğim. Yüksek faiz ihracata, tesir etmiş midir?
Kanaatirnce ben birleştiremiyorum. Eğer yüksek faiz tesir etseydi
menfi olarak tesir etmişolurdu. Ama şu da var ki, ihracat kredi had-
leri bir hayli düşüktür, % 22-23-25 civarında bir rakam. Bunlardan
istifade ediliyor.

i
İkincisi, ihraç edilen malların büyük bir kısmı, özellikle büyük

rakam da küçükbaş hayvandadır, genellikle ülkemizde üç milyonluk,
beş milyonluk sürüler halinde değil, toplama neticesi derhal ihraç ta-
hakkuk ediyor ve ihracatçı için o paı~a bir iki ay içinde geriye gClmiş
oluyor. Şunu ifade etmek istiyorum; bunların ihraeat kredi süreleri de
üç ay civarındadır ve bu üç ay da onlara kafi gelmektedir. İhracat
kredileri tercihli ve düşük [aizlidir.

Kanaatirnce tesir eden diğer bir husus var; hareketli kur politi-'
kası ... Eğer kur sabit olsaydı, yalnız bunda değil, diğer ihracatımız-
da bu hareketi sağlamak çok zor olacaktı. Çünkü iç fiyatlar daimi
surette yükscldiği takdirde dış fiyatlarla rekabet edemez ve ihracat
artmaz. Bence gerek etihracatıolsun, gerekse ıo'ncuayakadar % 64
nisbetinde bir artış gösteren genel ihracatın artmasında en büyük
sebebIerden birisi ki 4,5 milyara doğru gideceği tahmin edildiğine
daha önce temas etmiştim- kanaatimce hareketli kurun uygulanması-

366 A.Ü. VETERiNER FAKÜLTESİ



ATATÜRK'ÜN DOGUMUNUN 100. YILI 367

dır. Aksi takdirde enflasyonun hızla 'arttığı, rakamların arttığı bir za-
manda eğer kur fabit kalsaydı ihracat pek mümkün olmazdı.

"İhracat treni gider mi?" ve "Damızlığın elden çıkması" ko-
nusuna. Kan~atimce gidecek. Damızlıkla değiL. Biz de aynı kanaat-

/ teydik. "Geçen seneye kadar 250-300 bin ihraç edilmiş; acaba burada
. birşey yok mu; fiyatlar niye böyle hep düşük duruyor?" şeklinde bir
sual sorduk kendimize ve geniş bir ekonomik araştırma yapıldı. Ha-
kikaten belki bunun büyük bir kısmı kaçak olarak gidiyordu ve büyük
bir rakam normal yoldan ihraç edildiği takdirde hem doların gele-
ceği, hem sürünün azalmayacağı, noktasına varıldı ve nitekim yaptı-
ğımız 5 senelik öngörüde i 98 i için 1,6 milyon baş ihraç potansiyeli
görüldü, koyun artı keçi için. O beş sene içinde 2,4'e kadar çıkıyor.
Geçmiş sendel'deki farkları da çıkarttık. O ne oldu? Ya sürüde kaldı
fiyatı aşağıya çekti, veyahut da kaçak gitti. Başka bir ihtimal yok.

Geçen sene koyun vc keçi yi tahminle 934 bin başa çıkarttık ki o
da bir evvelki senenin 2,5 misli fazlasidır. Bu sene de geçen senenin 2

misli fazlasıdır. 'Böyle olduğuna göre dt:mek ki hakiki rakamlar tahmini
rakamlara oturdu. Eğer biz lüzumundan fazla ihraç etmiş olsaydık
bugün canlı hayvan fiyatları çok fazla yükselmiş olurdu. Belki~biraz
yükselmesi iyi ama birden bire çok fazla yükselmesi herhalde pek iyi
birşeyolmasa gerek ekonominiı: içinde, özellikle tüketiciyi de muayycn
bir çizgiden sonra düşündüğümüz takdirde. .. Öte yandan çizgiden
sonra düşündüğümüz takdirde. .. Öte yandan ihracat usuııerimizde
45 kilodan az olmayacak kaydı var. Bugün 45 kilodan aşağı olmadı-
ğına göre demek ki toklular v.s. gitmiyor. Bilindiği gibi 35-40 kilo
arasında olan hayvanlardır. Demek ki o gruplar mevcut.

Nitekim biz bu sene 1,6'yl ğeçtik. İkinci bir değerlendirmemizde
de geçişimiz sebebi şuydu: Özeııikle et yiyenlerin satınalma gücünün
azalması kanaatimizce kişi başına tüketilen et miktarını biraz geriletti.
Pratik yoldan hareket ettik. Köşebaşındaki kasaba gittiğimizde, 16
kilo satıyordum 9 kiloya indi diyor. Öbürünü gidiyoruz, i i kilo satar-
ken 7 kiloya düştü diyor. Yani şu kesin, et tüketiminde az da olsa bir
gerileme oldu. Belki bir eve 3 kilo girerken 2,5 kilo girdi veya giriyor.

Bunların rakamları da çok önemli. Çünkü yaptığımız ihracat
bütün sürü rakamının % 3'ü, % 4'ü nisbetinde. Fazla birşey değiL.
Halbuki geniş kitlelerdeki kişi başına i 7 kilodan 200 gramlık bir geri-
leme belki de yüzbinlerce başı ifade ediyor. Dolayısıyla bu sene 1,6'yl
şu iki mütalaa ile geçtik ve endikasyonlarımız da, fiya.tın aşırı dere-
cede yükselmemesi ve düşük kiloluların iluaeına da teşebbüs edilme-



mesi de bizim için tatbikatta bir gösterge oluyor. Binaenaleyh, tren-
dimi~ artacaktır kanaatimizce. Ben biraz fazla ümitli olurum baıen
-benim saham değil diye girmemiştim ve girernem de şahsen- sürü
adedini artırabildiğimiz takdirde bizim civarımııda güzel pazar var.
Bu artar kanaatirnce. Şahsi kanaatim. Değerlendirmem'yanlış da ola-
bilir.

BAŞKA1\" - Efendim çok teşekkür ederim.
, \

Sayın Heral'ın açıklamasına ben de katılıyorum. Ancak ikinci
konu şu: Kendisinin 30-35 kilo dediği tokluyu bi?: 5° kiloya çıkarmak
durumundayız ki bu da olanaklı. Yaptığımız araştırmaların sonuçla-
rını alıyoruz. Bütün mesele bu.

Bundan sonra Türk yetiştiricisine ve bunun sorumlusu ve koruyu-
cusu olan veteriner hekimlere düşen görev, önce sürüyü korumak,
adedi artırmak, ondan sonrada canlı ağırlığı yükselırnek suretiyle bu
ihracatıartırmak suretiyle belirli bir düzeye çıkarmaktı]".

Sayın Aral da bu konuda söz istedi. Buyurun sayın AraL.

Doç.Dr. Sadi ARAL (A.Ü. Veteriner Fakültesi Öğretim Üye-
si) - Sayın Ülkcn Hocamızın da belirttikleri gibi enflasyon tahribatı
özellikle sabit dar gelirlilerin alım gücünde önemli azalmalara neden
olmuştuı:. O nedenle iç piyasada et ve benzeri hayvansal ürünlerin
talebinde bir azalma sözkonusudur. Sayın Ülken'in görüşlerine katıl-
dığım diğer bir husus, girdi maliyetlerinde bu' dönemde meydana ge-
len yükseklik işletme maliyetlerini de olumsuz yönde etkilernesidir.
Diğer taraftan, maliyetin işletmeleri bu şekilde olumsuz etkilemesine
karşılık kırsal alanda et ve diğer hayvansal ürünler piyasasında hay-

, vansal ürünlerde arz-talep dengesi eksik rekabet koşullarında bile ce-
reyan etmemektedir. Dolayısıyla oluşan fiyat da eksik rekabet koşul-
larında meydana gelmemektedir. Hayvansal ürün piyasasında teknik
deyişle söyleyebileceğim şey, eksik rekabet değil oligopsanik bir piya-
sa düzeni ve bu piyasada teşekkül eden bir fiyat sözkonusudur; O ne-
denle, üreticinin pazarlık gücünün olmaması artan maliyetler ölçü-
sünde Fiyatları artırma olanağun vermez.

Diğer taraftan, hayvansal ürünlerin bu şanssızlığı yanında bitki-
sel ürünlerin özellikle haıa desteklenmeye devam ediımesi hayvancı-
lığın aleyhine işleyen diğer önemli bir faktördür.

Durumu ihracat açısından değerlcndirdiğimizde say-!n Heral'la
biraz ayrıldığımız husus var. İhracatta dengeli bir kur sisteminin uy-
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gulanması üreticiye yansımamış, ihracatçı kurum, kuruluş veya kişi-
lere yansımıştır. Enflasyon Metinin önlenmesi için ülkede üretimin
arttırılması ve dışsatırnın çoğaltılması ve teşvik edilmes igerektiğine
göre, hayvancılık, üretim açısından bu olumsuz gelişmelerle karşı
karşıyadır.

Sayın HeraI'a katıldığım bir husus ise, maliyetlerin bu şekilde
olumsuz yönde etkilenmesi karşısında hayvan :ıayısında bir azalma
değil, ama hayvancılıkta birim başına verimliliği arlırma, örneğin
besicilik faaliyeti çok olumsuz yönde etkilenmiştir.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

BAŞ.KAN - Çok teşekkür ederim sayın AraL.

Sayın Madenli hocamız. \

Zeki MAGDENLİ (Emekli Vet.Hek.) (Dinleyici) - Efendim
çok önemli bir konubu. Beş aşağı yukarı 47 sencdir bu konunun içeri-
sindeyim. Yaşım da 76'dır. Geçen gün bir hesap yaptım. Artık, kıyma
alıyoruz. Biliyoruz ki o i kilogramdır. Çünkü bir kilogram kemikliet
alırsanız 70o gramdır. O zaman 320 lira idi. Yine kişi günde yarım litre
süt, bir yumurta. Bir de bu Pınar'ın güzel bir yoğurdu var. O da 80 lira
imiş. Onları dört hafta.için hesap ettik, 3 bin lira ediyor. Aldığımız
emekli aylığın ın % 6o'ını kiraya veriyoruz Ondan artan paradan bu
3 bin lirayı nasıl veririz?

Sayın hocalarıınız ekonominin bir bütün olduğunu ve bu bütünün
parçalarının hepsinin bir arada bulunma.sı gerektiğini beyan ettiler
ki, bu durum bu ekonomik ilkenin Türkiye'de tam anlamıyla işle-
mediğini göstermektedir.

Burada konu şu idi: Ata:türk döneminden evvel ve sonra ekono-
mimiz ve hayvancılığımız ne idi? Daha ziyade hayvancılık tarım ke-
simi içinde yer aldığı için, sektörler arasındaki münasebeti, sayın
Aral'ın da belirttiği gibi, burada açığa vurmak mümkün olmadı. Ben-
daima yönetici olarak bulundum. Yönetici olarak gördüğüm man-
zara şu ki, maalesef biz Yüc:e Atatürk'ün mirasını iyi kullanarnadık.
İkincisi de, hakikaten tarım politikası içerisinde hayvancılık bir üvey
evlat muamelesi gördü. Bugünkü sistem içerisinde de bunu açıkca
görüyoruz.

Potansiyel konusuna gelince. Tarımda potansiyel daima hayvan-
cılığın lehin~ bir potansiyeldir. Hayvancılığı gelişmemiş ülkelerde de
kırsal alanda sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması mümkün de-
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ğildir. Binaenaleyh, Türkiye'de kesinlikle tarım işletmesinin içerisine
verimli hayvancılığı sokmak mecburiyeti varôır.

Sayın müsteşarımız buradalar. Sütçülük kongresi oldu, hayvan-
cılık kongresi oldu, onlara da gittik. Bu kongrelerde hayvancılık
kesimi kesinlikle bugünkü destekleme ve fiyat politikasından şika-
yetçi oldu. Muazzam bir şikayet. Ayyuka çıkar derler ya inşallah
bu feryatlar, şikayetler yönetime bir nebze etkili olur.

BAŞKAN - Efendim, sayın konuklarıınız, pek saygıdeğer konuş-
macılarımız; Veteriner Fakültesinin büyük bir içtenlikle ve isabetle,
Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yıldönümünde düzenlediği bu Pa-
nel'e teşrif ettiğiniz ve konuşmalarınızia belirli bir sonuca vardığınız
için hepinize candan teşekkür eder hepinize saygılaı- sunarım.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Başkanı General Sayın Necati
J.(ölan'ın bu Panele başarı dilekleri vardır, bunu da sizlere iletiyorum.
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Türk Veteriner Hekiınliği n. Teknik Kongresi

Fakültemiz ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 24"':25
aralık i g8 i günlerinde düzenlenen kongrenin Düzenleme Kurulu
Başkanlığını Prof.Dr. Orhan ALPAN yapmış; Sekreteryayı öğretim
yardımcılarımızdan Dr. Savaş ÜNAL ile Bekir ÖRS yürütmüş;
emekli üyemiz Prof.Dr. Mihri MİMİoOLU i. Oturum,emekli üye-
mız Prof.Dr. Hasan BAŞKAYA II. Oturum, üyemiz Doç.Dr. Sadi
ARAL III. Oturum ve Prof.Dr. Orhan ALPAN IV. Oturum baş-
kanlıkları yapmışlardır.

Kongreye sunulan ve tartışılan 5 bildiriden ı'i üyemiz Prof.Dr.
Ferruh DİNÇER tarafından hazırlanmış, birisine deüy.::miz Doç.Dr.
Ömer AKAY iştirak etmiştir.

Üyemiz tarafından hazırlanan bildiriye aiağıda yer verilmiştir.

/



TÜRKİYE'DE VETERİNER HEKiMLİK öGRETİMİNİN
BİRÖRNEKLEŞTiRİLMESİ

Ferruh DİNÇER'"

ı. Giriş

Dünyada ve Türkiye'de üniversitelerin kuruluşunu ve gelişimini
inceleyen Hirş, "geçmişin bilançosu gelecek için bir kılavuz olmalı-
dır"der. O'na göre yapılacak yenilikler ve uygulamadaki başarı aneak
önceki mevzuattan ve bu yoldaki görüş ve tartışmalardan haberdar
olmakla sağlanabilecektir. Bu nedenledir ki bu bildiri hazırlanırken
konunun dünü ve bugünü ulusal ve uluslararası boyutları ile özet biçi-
minde ele alınmıştır.

Bilindiği gibi bugün ülkemizde veteriner hekimlik öğretimi
üniversitelerin birer birimi niteliğinde olan fakültelerde yapılmakta-
dır. "Evrensel" anlamına gelen "üniversal" sözcüğünden türeyen "üni-
versite" deyiminin ve onun içerdiği "fakültelerin" çağdaş bilim an-
layışına göre ana işlevleri bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek,
bilim adamı yetiştirmek, yan ürün olarak da meslek adamı' yetiştiı-
mektir. Bu duruma göre veteriner fakültelerimizde de bilim ve meslek
adamı aynı çatı altında, ç.ağdaş bilim anlayışı ile ve evrensellik gö-
zetilerek yetiştirilmek durumundadır. Bu nitelik geçmişte ve günü-
müzde var mıdır? Gelecekte nasıl planlanmahdır?

2. Olkemizde VeterinerHekimlik Öğretimi ve Yasal Dayanaklan

Ülkemizde bilimsel anlamda veteriner hekimlik öğretimine
ı842'de başlanmış; 3'er yıllık 2 dönemden sonra ı849'daöğretim 4 yıl
olarak planlanmıştır. 1889'da Sivil Veteriner Okulu da açılmış ve
192o'de bu 2 okul yeniden birleştirilmiştir.

1933 yılında İstanbul Üniversitesi kurulunca Veteriner Yüksek
Okulu da Ankara'ya Yüksek Ziraat Enstitüsü (Y.Z.E.)'nün bir Fa-
kültesi olarak aktarılmıştır.

• Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Ankara-Türkiye.
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1939-194° öğretim yılında Veteriner Fakültesinde öğretim
süresi 5 yıla çıkarılmı~tır.

1946 yılında 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üni-
versitesi kurulmuş, 1948'de Veteriner Fakültesi de Ankara Üniver-
sitesine bağlanmı~tır.

Türkiye'de ikinci bir veteriner fakültesinİn açılmasına 1950'li
yıllarda te~ebbüs edilmiş, daha sonra Ege Üniversitesine bağlı bir
Veteriner Yüksek Okulu önerilmi~ ancak 197o'de Elazığ'da Ankara
Üniversitesi'ne bağlı bir Fakülte kurulabilmiştir. 1972'de İstanbul,
1978'de Bursa Veteriner Fakülteleri öğretime başlamışlardır.

Bu arada 27. i o. i 960' da yürürlüğe giren i i 5 sayılı yasa 4936
sayılı Üniversite Kanununun bazı maddelerini deği~tirmiş ancak öğ-
retime ilişkin yeni hükümler koymamıştır.

7 temmuz 1973 günü yürürlüğe giren 1750 sayılı Üniversiteler
Kanunu, 9. Bölümde "Öğretim ve Öğrenciler, Üniversiteye Giriş ve
Üniversite Öğrenciliği" başlığı altında ilk kez olarak öğretimle ilgili
açık, bağlayıcı hükümler getirmiştir. 53. Maddede öğretimle ilgili
şu hususa yer verilmiştir:

"Madde 53: Üniversitelerde, fakülte ve diğer kurumlarda, bu
kuruluşların özellik ve ihtiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel
bilimler, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve doktora düzeylerinde ya:
pılacak öğretim ve verilecek diplomalar üniversite veya fakülte ku-
ruUarınca hazırlanan öğretim plfmına ve bu plandaki sıra ve şartlara
göre öğretim ve sınav yönetmeliklerinde düzenlenir.

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversiter
kuruluşlar arasında yatay ve dikey geçişlerin ne yolda yapılacağı,
üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu kuruluşlar arasında öğrenci
dağılımı dengesiyle sosyal şartlar gözönünde tutularak üniversiteler-
arası kurulca düzenlenir.

Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversi-
ter kuruluşlarda öğretim, metod, kapsam ve öğretim süresi bakı-
nlIndan benzerlikler olması ve böyle bir öğrenimden sonra kazanılan
ünvanıarın aynı veya kazanılan hakların eşdeğer olması hususu üni-
versitelerarası kurulca düzenlenir."

Üniversitelerarası Kurul, 53. Madde esaslarını saptamak üzere
benzer fakülteler için komisyonlar kurulmuştur. Veteriner Fakülteleri
için kurulan komisyonun 4 bölüm içeren raporu Üniversitelerarası



Kurula sunulmuştur. Bu raporun "Eğitim Metotları" başlıklı 4.
Bölümünde şu hususlara yer verilmiştir:

'!Veteriner öğretimi yapan farklı üniversitelerde uygulanan öğre-
tim ve eğitim metotlarının değişik olacağı doğal ise de, bu konuda
fakültelerarası danışmayı, dayanışma ve temelde uyumu sağlamak
amacı ile "Veteriner Fakültesi Öğretim ve Eğitim Komitesi" kurul-
muştur. .Bu komite fakültelel'in Dekanıarı ile Fakülte Kurullarının
vereceği birer üyeden oluşur. Veteriner Fakülteleri Öğretim ve Eği-
tim Komitesine, Fakültelel'in kuruluş sırasına göre Dekanlar başkanlık
eder. Veteriner Fakülteleri Öğretim ve Eğitim Komitesi eylül ve
~ubat aylarında olmak üzere yılda en az iki kere toplanır."

Bu raporun bağlayıcı bir karara dönüştürülüp uygulandığına
dair somut bir sonuç saptanamamıştır.

6 kasım 1981 cuma günü yayımlanan 2547 sayılı "Yüksek Öğretim
Kanunu" i 750 sayılı Üniversiteler Yasası ile yüksek öğretime ilişkin
diğer ı6 yasanın tümünü ve konudaki diğer yasaların aykırı hüküm-
lerini yürürlükten kaldırmıştır (Madde 66); Kanunun Yedinci
Bölümü "Öğretim ve Öğrencilere" ayrılmıştır. 43. Maddede şu
hususlara yer verilmiştir:

"Madde 43: Yükseköğretim, harca tabi olup, bu konuda belir-
lenen amaç ve anaHkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a- Yüksek öğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihti-
yaçlarına göre yapılan eğitim öğretim ve buna dayalı olarak verilen
diplomalarla ilgili esaslar her üniversitcce hazırlanacak öğretim ve
sınav yönetmeliğinde belirtilir.

b- Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim-öğretim yapan üni-
v~rsitelerde, eğitim-öğretim, metot, kapsam, öğretim süresi ve yıl
içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğre-
nimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşde-
ğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerileri üzerine
YükSeköğretim Kurulunca düzenlenir". .

/

Buna göre bugün ve yasanın yürürlükte kalabileceği süre içinde
Türkiye'de veteriner hekimlik öğretiminin birömekliği konus~da
düşünülenler ve yapılacak işler, 4936 ve i 750 sayılı yasalarda olduğu
gibi Fakülte Kurullarının kararları ve Üniversite Senatolannın onay-
lari ile değil, doğrudan "Yüksek Öğretim Kurulu" tarafından düzen-
lenecektir.
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3. Oğretimde Birörneklik

Yukarıda verilen bilgiler incelendiğinde, 1889-1920 ,yılları ara-
sındaki Askeri-Sivil Veteriner Okulları dönemi ayrı tutulacakolursa
"VETERİNER - ÖGRETİMİNDE BİRÖRNEKLİK" konusUnun
1970'li yıllarda gündeme geldiği görülür. Yani sorunlO' ya~iIu
doldurmu~tur. Ne var ki birörnekliğin ilke ve amacında öğretimin
temel kuralları arandığından ülkemizde veteriner hekimliköğretimi
yapan kurumun üniversiter ve fakültatif temelini iyi bilmekgerekir.

Atatürk, i mart 1923~deBüyük Millet Meclisinde yaptığı konuş-
masında ~öyle demi~tir:

"Öğretim ve eğitimde uygulanacak usul; bilgiyi, insan için bir
süs, uygar bir zevk, ya da bir üstünlük aracı değil; hayatta b~rıyı
sağlayan, uygulamalı bir ara;ç haline getirmek olmalıdır";

Başöğretmenimizin bu sözleri bilgiyi verenin de alanın da uygu-
lamayı amaçlaması gereğini vurguluyor.

Büyük Önder, i mart 1924 günü Mecliste yaptığı konuşmada
"Yüksek bir Darülfünunun Milletin genel terbiyesinde, medeni ge-
li~iminde haiz olduğu kat'i tesirlere bilhassa dikkatinizi çekerirn."
demekle çağdaş bir yüksek öğretirnin ulusal ve evrensel kavramını
vermiştir.

O'nun bu ilkeleri doğrultusunda başlatılan öğretim-eğitim ça-
lışmaları Cumhuriyetin daha ilk lO yılında Batılı, çağdaş biranlayışla
ge1i~tirilmiştir. Harf Devrimi (I 928), _Dil Devrimi (I 932) ve Yüksek
Öğretirnde Devrim (Üniversite Kanunu 1933) gerçekleştirilmiştir.
3 i mayıs i 933'de "Darü?füııun" yerine "Istanbul Dniversitesi" kurulu-
yor, ıo haziran 1933 gün ve 2291 sayılı kanun ile Ankara'da "Yüksek
Ziraat Enstitüsü" (Y.Z.E.) açılıyordu. Tüm bu kurumların yönetimine
zamanın en ünlü bilim adamları getiriliyordu. Böylece Atatürk Dev-
rimlerinin bilimsel doğrultudaki birer 'adımı daha atılıyor, çağdışı
dünya görüşünden kopulup çağdaş bilim dünyasın~ giriliyordu.

Şüphe yok ki bu ortamda Y.Z.E.'ne aktarılan Veteriner Fakül-
tesi'nin öğretiminde "ulusal bilinç ve uluslararası birörneklik". ge-
çerliydi.

"Y.Z.E.'nün Kanun Layihası Gerekçesinde" kuruluş ve öğretin;ıin
amacı, özellikle, şu cüml~lerIe vurgulanmıştı:

"Türkiye iktisadiyatının temel taşını teşkil eden ziraatimizin ve
harice gönderilen muhtelif ziraat mahsullerimizin, hayvancılığımızln



,

düzeltilmesi, 'iyileştirilmesi, çoğaltılması, hastalıklardan kurtarılması
ve dünya pazarlarında iyiliğiyle, güzelliğiyle, aranıp tanınması ve
binnetice memlekete yüksek bir servetin girmesiyle Türk köylüsünde
ve Türk çiftçisinde ziraİ ve iktisadi refahın belircbilmesi için (Ziraat
Enstitüsü)nün kurulmasına ihtiyaç görülmüştür.

Müessese, bu büyük gayesine süratle yürüyüp ~rişebilmek için
Türk topraklarında memleketin tabii şartlarına uygun hakiki (bir
memleket ziraat ve veteriner ilmi)nin tessüsüne bütün kuvvetiyle
çalışılacaktır.' ,

Veteriner Fakültesi de bu amaçtan ayrılamazdı.

1946 Hükümet Proğramında Y.Z.E.'nün Üniversite ıçıne alı-
nacağı belirtilmişti. Daha sonraki çalışmalarda Y.Z.E. Fakültelerinin
doğrudan doğruya bir üniversite bünye .ve hüviyeti ilc organize edil-
miş olujJ, üniversiter. metotlarla i~lemekte olduğu vurgulanmıştır. Bu
,durum Veteriner Fakültesinin Y.Z.E. bünyesinde "üniversiteı''' yani
"evrensel" bir öğretim yapıldığını belgelemektedir.

4.' Vniversiteye Katılış ve Gelişmeler:

Üniversiter nitelikte görülen Ankara Veteriner Fakültesi I948'de
Ankara Üniversitesine katılmış oluyordu. Böylece 1946'da yayımlanan
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun öğretimle ilgili genel hususları
gözönünde tutulmalıydı.

Bu yasanın öğrencilere ilişkin şu maddeleri vardı:

. "3/a- Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli
aydınlar ve yüksek öğrenime dayanan mesleklerle türlü bilim ve uz-
manlık kolları için hazırlanmış bilgi ve den.ey sahibi elemanlar, Türk
devriminin ülkülerine bağlı ve milli karakter sahibi vatandaşlar olarak
yetiştirmek.

3/d- Araşt.ırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim
ve tekniğin ilerlemesini sağlayan hcl' türlü yayımları yapmak; yar-
dımcılara, doktora adaylarına ve öğrencilerine yapurmak."

Veteriner Fakültesinin Üniversiteye katılışı ilc öğretim proğramı
yeniden düzenlenmiş; i 949-50 ders yılından itibaren 10. Sömestre
"Hara Tatbikatlarına" ayrılmış; 1955'de ıo. Sömestre Öğrencilerine
4 dalda yapa(;akları seçim ilc (klinikler, bakteriyoloji, besin kontrolü,
zootekni) yaygın uygulama olanağı getirilmişti.

Bu görünüm ile 4936 sayılı yasanın öğrencilerle ilgili uygulamaya
yönelik ilkeleri çalıştırılmıştır.
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Ankara. Veteriner Fakültesinin öğreti~ ve sınav yönetmeliği
I960'da ve I968'de değiştirilmiş; 197o'de öğretime başlayan Elai:ığ
Veteriner Fakültesi ile I972'de açılan İstanbul Veteriner Fakültesinde
i968 yönetmeliği esas alınmıştır.

Böylece, görünüşte, 3 Fakültede birörnek öğretim uygulanıyordu.
Oysaki gercekte teorik ve pratik ayrılıklar belirginleşiyordu. Ankara
Veteriner Fakültesinde öğretime imza atanlar, ayrı fakültelerde (Ela-
zığ ve İstanbul) görevalınca ayrı nitelik ve nicelikte öğretimi doğuran
değişiklikler yapıyorlardı.

rşte bu durum "öğretirnde birörnekliğin" tartışılmasına yol açmıştı.

5. I. Teknik Kongre ve Öğretim Konusu

Bilindiği gibi 7-1 i ~ubat 1977 günleri arasında "Türk Veteriner
Hekimliği ı. Teknik Kongresi" yapılmıştı. Kongre Düzenleme Ko-
mitesi Başkanı Prof.Dr. Afif Sevinç, konuşmasında "Kongrede amacın
daha çok içe dönük bir eleştiriden geçerek tüm konuları ortaya koy-
mak; aksayan, iyi işlemcyen çalışmalarımızın, özellikle teknik yönde
nasıl geliştirileceğini, alanda çalışan meslektaşlarımızın etkin katkı-
larıyla aydınlığa kavuşturmak" olduğunu belirtmişti.

Böylece öğretim-eğitim konusunda fakülte kurul!<m dışında, fa-
kat teknik düzeyde ilk kez olarak tabanda tartışma olanağı doğuyordu.

Kongrenin "Eğitim-Öğretim ve Araştırma Alt Komisyonu" ıa-
poruncia bir "Meslek Planlama Kurulu" oluşturulması önerilerek
planın:

"Öğretim kurumlarına, öğretimi düzenleyici, birörnekliği sağ-
layıcı, kalite farklılığını giderici öneriler yapması" öngörülmüştür.
('Madde 4.).

Alt Komisyon Raporunda "Ülkemizde Veteriner HekimIik Öğ-
retim ve Eğitiminde Amaç Ne Olmalıdır" başlığı altında özetle şu
hususlar vurgulanmıştır:

"Türkiye'de veteriner hekimlik öğretim, eğitim ve araştırma
konuları ülkemizin tüm koşullarından etkilenmektedir. Kötü koşullar
ayıklanıp sağlam temel bulunmalıdır. Bu da şüphesiz öğretim, eğitim
ve bunun sonucu olarak üretimde ulaşılacak hedefleri önceden kesin
ve doğru biçimde saptamakla mümkündür."

"Mesleğimiz hem medikal, hem de ekonomik qir yapıya sahip-
tir. O halde bir yandan medikal yön ele alınıp meslektaşa olanaklar



sağlayan, öte yandan ulusal ekonomiye daha çok katkı yolları sunan
bir sistem geliştirilmelidir." '

"Üretim içinde ve bundan payalan bir veteriner hekimyarata-
bilecek öğretim ve eğitim sistemi saptanmalı ve kesinlikle uygulan:'
malıdır."

Kongrenin i Numaralı Ana Komisyon raporu da aynı konuları
içermiş ve bu rapor Kongrede tartışılıp kabul edilmiştir. Daha sonra
Merkez Konseyince Hazırlanıp, Büyük Kongre'de onaylanan TÜVE-
PO yönetmeliğinde (Mad. 9.2.1.5-9.2. ı. 7) yer almıştır.

Ancak bu maddelerin içerdiği "öğretimde birörneklik" konu-
sunda ilgili kurulu~ tarafından olu~turulup Fakültelere aktarılmış
bir öneri de tespit edilememiştir.

Kc var ki ı. Teknik Kongre, Fakülte ve teşkilat, tavan-taban
yaklajımı sağlamıştır. A.Ü. Veteriner Fakliltesinde yeni bir öğretim
ve sınav yönetmeliğinin hazırlanmasında bu yaklaşımın büyük etkin-
liği olmuştur. Yönetmelik, Fakülteler arasında öğretim ve eğitim bera-
berliği sağlayabilecek nitclikte düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin hazırlanışında ana ilkeler, teknik kongrenin öğre-
tim konusundaki öneri ve kararlarını gerçekleştirebilecek nitelikte
ve şöyle idi:

I. Fakültede öğrenim süresi 5 yıl, haftada 5 ayrı ders ve günde
5 saat ders olmak üzere ders ve uygulamalar 2'şer aylık küçük
dilimlere ayrılmıştır.

2. Öğleden sonraki saatler gerek öğrencinin, gerekse öğretim
üye ve yardımcısının uygulama, araştırma, yayın v.b. çalı~-
malarına ayrılmıştır.

3. Üçüncü ve Dördüncü sınıflarda i 'er aylık zorunlu yaz stajları
ile öğrencilere 320 saatlik ek uygulama olanağı sağlanmıştır.

4. Dersler ve konular arasında dublikasyonu önlemek, konu ve
ders önceliklerini saptamak ve bir uyum sağlamak amacıyla
"Öğretim ve Eğitim Koordinasyon Kurulu" şekillendirilmiştir.

5. Diğer veteriner fakültelerinde de aynı yönetmeliğin uygulan-
ması ile birörnek öğretim olanağı sağlanmıştır.

6- Teknik Kongre ve Yeni nnetmelik Sonrası Gelişmeler '

1978-79 öğretim yılında hem Elazığ hem de Bursa Veteriner
Fakültelerinin yönetim kadroları aynı yönetmeliği içtenlikle benim-
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seyerek "birörnek öğretimde" çok somut ve olumlu bir başlangıç ger-
çekleştirmişlerdi.

İstanbul Veteriner Fakültesi'nin eski yönetmelikte ısrarı "bir-
örnek öğretimde" somut ayrıcalıktı. Kaldı ki Ankara ve Elazığ Fa-
külteleri de zamanla yaptıkları yönetmelik değişiklikleri ile yeniden
qğretimde sistem farklılıkları yaratıyorIardı.

Bugün veteriner hekimlik öğretirnimizde şu tablo ile karşı karşıya
bulunuyoruz.

o Mevcut 4 fakültede 4 ayrı öğretim yönetmeliği vardır.

o 1975'den beri Elazığ, 1977'den beri İstanbul Veteriner Fa-
kültelerinden mezun olanların da eklendiği veteriner toplu-
munda farklı öğretimierin farklı ürünler verdiği tartışmaları
vardır.

o 1750 sayılı Üniversiteler Kanununu yürürlükten kaldıran 2547
sayılı Yüksek Öğretim Kanununda yer alan ve "birörnek
öğretimi" düzenlemesi' beklenen YükSek Öğretim Kurumu
vardır.

"-

7- Dünya VeterinerHekimlik Öğretiminde Birlirneklik

Üniversitenin ve onun ürünü olan bilginin evrenselliği ilkesinden
giderek öğretirnde birörnekliğin uluslararası düzeydeki görünümünü
de özetlemek gereği vardır.

Bilindiği gibi dünyada ilk veteriner okulu 1762'de açılmış ve 38
yılda Avrupanın çeşitli ülkelerinde sayıları 35'i aşmıştır. 19 uncu yüz-
yılda hayvan ve ürünlerinin değer kazanması, 20 nci yüzyılda hayvan-
cılığın sanayi ~ektörüne dönüşümü, i. ve II..Dünya Savaşlarında sağ-
lık ve beslenmede veteriner hekimliğin olağanüstü etkisinin anlaşıl-
ması veteriner hekimlik öğretimi yapan kurumlarda ve öğrenei ıiayı-
sında umulmaz artışlara yol açmı;tır. .197 i verilerine göre dünyada
veteriner hekimlik öğretimi yapan 24.1okul ya da fakülte vardır (Doğu
Almanya ve Milliyetçi Çin hariç). Bunların II 4'ü i 83 yılda (1762-
i 945 arası) açılmışken~ II. Dünya Savaşından sonraki 26 yıl için-
de (1946-1971 arası) 127 yeni kurum daha eklenmiştir. Bu durum
dünya veterinerliğinin yüzünü güldüren bir sonuç olmakla birlikte
"ulusal ve uluslararası düzeyde" veteriner hekimlik öğretiminde
C<birörneklik" sorununu da gündeme getirmiştir.

G~rçekten, Dünya Veteriner Kongrelerinin Proğramlannda,
Dünya Veterinerleri Birliği (W,VO) iLcW.H.O ve F.A.O'nuh oluş-
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turd~kld.rı uzmanlar grubunun sürekli çalışmalarında "Veteriner
Hekimlik ve Öğretiminde Standardizasyon" konum inccl~nmektedir.

Gerek Uzmanlar Grubunun, gerekse Dünya Veterinerleri Kong-
relerinin karar ve önerileri üye ülkelere, dikkate alınmak ve uygula-
mak üzere duyurulmaktadır.

Birörnek veteriner hekimlik öğretiminde dikkatle alınması gere-
ken ana ilkeler şu şekilde belirlenmiş bulunmaktadır:

i. Öğretim Süreleri: En az 5 yılolmalı, sınav süreleri dışında
hcl' yıl en çok 32 haftaya sığdırılmalıdır.

2. Toplam Ders Saati: Zorunlu der.;ler toplamı en az 5000 ol-
malı, bunun en az % 46'sı pratiğe ayrılmalıdır.

3. Derslerin Dağılımı: Aynı ana gruplarda ve vıllarda okutul-
malıdır.

4- Eğitim Metotları: Ayrı üniver~ite ve fakültelerde birörnek
öğretim sağlanmalı, böylece kalite farklılığını gideriei öğre-
timde temel ilkeler ~aptanmalı ve uygulanmalıdır.

5. Diplomalar ve Lisansüstü Eğitim: Mezuniyettc aynı ünvanlar
verilmeli mezuniyet sonu eğitimde de aynı yöntemler uy-
gulanmalıdır.

Batı ülkelerinde vet~riner hekimlik öğıetiminin bu ilkeler ışığınd<ı.
planlandığını görmekteyiz. Sözgelimi AET ülkelerinde bu te'm~l gö-
zetilmiştir. İtalya'da 1970-71 öğretim döneminde sürenin 5 yıla çıka-
.rılışı ve ders programlarının yenideh düzenlenişi somut bir örnektir.

Bugün dünyada belli standartlarda veteriner hekimlik öğretimi
yapan Batı Bloku, Doğu Bloku, Ortak Pazar Ülkeleri, Anglo-Ameri-
kan ekolüne -bağlı ülkeler ile tüm bu gruptaki sistemleı-den yarar-
lanan ve "karma sistem" diyebileceğimiz bir yöntemi uygulayan top-
luluklar göze ~~arpar.

Doğu Bloktan Ülkelerde: Ekonomi politik, diyalektik materya-
lizm, darvinizim, kominist partiler tarihi,

Ortak Pazar Ülkelerinde: Domuz hastalıkları, inşaat tekniği,
sevk ve idare, tropik,d hastalıklar,

Anglo-Amerikan Ekolünde: Matematik, psikoloji, sosyoloji, bi-
limsel araştırma ve tez hazırlama teknikleri, felsefe, edebiyat, beden
eğitimi,
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Kimi İslam Ülkelerinde: Tarımsal sosyoloji, İslam tarihi, din
bilgisi, askerlik gibi dersler veteriner fakültelerinin lisans öğretim
proğramlarında bulunJ1laktadır.

Görülüyor ki ülk~mizdc veteriner hekimlik öğretiminde "Ulus-
lararası Birörneklik" ilkesini gözeterek, ülkemize özgü konuları da
içeren bir öğretim programı düşünülebilecektir.

8, Tar t ı Ş ma

Ülkemizde ı889-1920 yılları arasında Sivil-Askeri Veteriner
Okullarındaki 2 ayrı öğretim dışlanacak olursa, 1933'de Y.Z.E.'ne
aktarılan Veteriner Fakültesi'nin I97o'e kadar tek öğretim kurumu
olduğu görülür.

Bu nedenle, 1970'e dek birörnek öğretimden çok, ça$daş bir eği-
tim, uluslararası birörnek öğretime yaklaşım ve başarı oranı düzeyi
aranabilecektir.

Genç _Cumhuriyetimizle birlikte başlatılan çağdaş bilim anlayı-
şına dayalı bir öğretirnin uyğulanmasında hem Y.Z.E. bünyesinde
hem de Ankara Üniversitesine katılışta fakültatif, üniversiter bir öğ-
retim proğramının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. ı 939-4° yılında
öğretirnin 5 yıla çıkarılışında, Üniversite Kanunu ve onun değişik-
liklerinde hazırlanan öğretim ve sınav programlarının içeriği ince-
lendiğinde uluslararası standardların gözönünde tutulduğu söylenebilir.

Ancak, 1950'lerclcn sonra kürsülerin çoğaItılışı ile ders sayıların-
da artışa, konularda dublikasyonlara, bunun doğal sonucu olarak da
pratikten-teoriye bir YGncli~varlığı izlenebilecektir.

Ayrıca 4936 sayılı yasanın, sonraki değişikliklerinde aynen ko-
runan, 3/a ve 3/d maddelerinde belirlenen hususların veteriner öğre-
timinde ne ölçüde gerçekleştirilebildiği de tartışma ya açıktır.

197o'de Elazığ'da bir veteriner fakültesinin açılışı ile Ülkemizde
"birörnek öğretim" gündemc gelmiştir.

Ankara'da birbirinden kopan kürsülcrin Eiazığ'da birleştirildiği
görülürse de, aynı yöneımelik benimsendiğinden aynı derslerin öğreti- -
mi sağlanmıştır. Bu durum hc"rnc kadar görünümde "birörnek öğre-
time" yaklaşım olarak kabul edilebilirsc de esasLı.ayrıcalık saptanabi-
lecektir. Çünkü Ankara'da bir kaç öğretim üyesi ve yardımcısı tara-
fından verilen, uygulanan bir ders, Elazığ'da tek sorumlu tarafından
aktarılma durumunda kalmıştır", Böylece 'Ankara'da pratik aleyhine



gelişen öğretim, Elazığ'da daha da teorikleşerek, kalite farklılıklarının
teşkilatta izlendiği konusunun, kongre ve toplantılarda dile getiril-
mesine yol açmıştır.

Aslında Ankara-Elazığ ,Veteriner Fakültelerinde farklı öğretime
yol açan etmenIeri Türkiye genelinde aramak yerinde olacaktır.

1946'da 4936 sayılı Üniversite Kanunu çıkarılırken, ülkemizde
benzer öğretim yapan ı'den çokfakülte varken (tıp, hukuk, fen, edebi-
yat v.b.) yasada "birörnek öğretime" ilişkin yaptırım getirilmemiştir.

1950-1960 arası ıo yılda Türkiye'de ünivcrsitelerin, bağlı fakül-
telerin sayılarındaki tırmanışa karşın i LS sayılı yasa ve sonraki deği-
şiklikleri ile de 4936 sayılı Ünivcısitc Kanununa bu yaptırım eklcne-
memiştir. '

Bu nedenledir ki 1973'e kadar olan dönemde "birörnek öğreti-
min" uygulanmayışı eğitim sisteminin aslından kaynaklanmıştır., '

I973'de yürürlüğc giren 175° sayılı Üniversiteler Kanunu ile
iık kez olarak ve açık-seçik "öğretirnde birörneklik" emredilmiştir.

Üniversitelerarası Kurulca oluşturulan, Veteriner Fakültelerin-
deki öğretimi koordinasyonla görevli komisyonun 197s'de hazırladiğı
raporun, yasanın amir hükmünü yerine getirmek yanında, uluslara-
rası düzeyde öneriler içerdiği ve geçerliliğini bugün de koruduğ'u gö-
rülür. Raporun uygulama saflıasma aktarılamayışı mevcut 3 fakül-
tede (Ankara, Elazığ, İstanbul) birörnek öğretirnde ilk olanağın de-
ğerlcndirilcmeyişi olarak kabul edilebilecektir. '

1972'de açılan İstanbul Veteriner Fakültesinden, daha dolgun
yerleşik öğretim üye ve yardımcısı kadrosu ile, birörnek öğretime daha
yatkın bir yaklaşım bekl~nirken, bu konuda etkin ya da katkı yapan
hiç bir somut girişimde bulunulmayış da öğretirnde ayrılığı hızlandı-
ran önemli bir etmen olarak görülebilecektir.

1977'de düzenlenen i. Teknik Kongre'nin ortam ve sonuçları
birörnek öğretirnde ikinci olanak kabul edilebilir. 1977 öğretim
yönetmeliğine ışık tuttuğu ve bu yönetincliğin~ Kongre Kararları
doğr'ultusunda ve uluslararası öneriler düzeyinde ilkelere dayandırı-
larak hazırlandığı ileri sürülebilir.

Bugün her ne kadar 4 ayn fakültede 4 ayrı nitelik ve niceliktc
öğretim ve eğitim sürdürülüyorsa da Ankara-Elazığ ve Bursa Veteri-
ner, Fakültelerinin uyguladıkları yönetmeliklerin ayrıcalıkları gider-
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meye çok yatkın, böylece birörnek öğretimi gerçekleştirmeye yönelik
bir görünüm içinde bulunduğu ileri sürülebilir.

Dünya'da veteriner hekimliği öğretiminin standardizasyonu
konusundaki çalışmaların yoğunluğu ve yapılan öneriler, ülkemizde
bugün ve yarın uyulması zorunlu kuralları en anlamlı ve açık biçjmde
ortaya koymuştur. Bu kuralların dışına taşmak uluslararası alanda
dışlanmak demektir. O halde Türkiye'de Veteriner Hekimlik Öğreti-
mini ve bundaki "birörnekliği" planlarken ulusal gereksinim yanın-
da uluslararası ölçüler de gözününde tutulmalıdır.

g. S o n IIç.

Yukarıda değinildiği gibi bugün ülkemizde "Veteriner Hekimlik
Öğretiminde Birörneklik" 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile
yeniden gündeme gelmiştir. Bu değerlendirilebilecek 3. bir olanaktır.
Yasa, her ne kadar birörnek düzenlemeyi "Yüksek Öğretim Kurulu"
na vermişsc de bu konuda görüş oluşturmak, çağdaş bilimin bir gereği,
II. Teknik Kongrenin de görevleri arasına girmiş bulunmaktadır.

o Her şeyden önce belirtmek gerekir ki 1977'de toplanan ı.
Teknik Kongrenin Öğretim ve Eğitim konusunda, yukarıda özetle-
nen,önerileri bugün için de geçerli ve yararlıdır.

o i. Teknik Kongrenin, kuruluşunu karara bağladığı "Öğretim
ve Eğitim Koordinasyon Komisyonu" esasen i 750 sayılı yasada vardı,
2547 sayılı yeni kanunda da saklıdır.

o Bu nedenle hem öğretim ve eğitim kurumlarına, hem meslek
uygulayıcılarına hem de yeni üniversite yasasında anılan düzenleme-
leri yapacak kişi ve kurumlara programlar sunmak üzere "TÜRK
VETERİNER HEKİMLİGİ ÖORETİM VE EGİTİM KOOR-
DİNASYON KURULU" şekillendirilmeIidir. Bu kurul her kademe-
den temsilcileri içermeli ve daimi bir sekretarya kanalı ile sürekli ilişki
ve iletişimi kurulabilmelidir. Benzer "Eğitim ve Öğretim Konseyleri"
Fransa, Almanya, Amerika gibi ülkelerde vardır: Yeni Üniversite
Kanununun çağdaşlığını ve bilimselliğini kamuya anlatmak için dü-
zenlenen açık oturumlarda sık sık örnek gösterilen bu ülkelerde "Ve-
teriner Hekimlikte Öğretim ve Eğitim Planları" mesleğin her ke~imin-
den oluşturulan "Öğretim ve Eğitim Konseyıeri" tarafından hazır-
lanmakta ve Üniversitelerin Yüksek Yöneticileri ve Hükümetlerce
uygulanmaktadır.



100. YIL HALK KO:\fFERA:'-JSLARI

Ankara Üniversitesi ve Ankara V"Jiliğinin işbirliği ilc Ankara
içi ve ilçelerinde" 100. Yıl Halk Konferansıarı" düzenlenmiştir. Üni-
versitenin tüm fakültelerine yapılan duyum sonu Fakültemiz öğretim
elemanları ve yardımcıları tarafından aşağıdaki konferanslar veril-
miştir.
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Ankara İli

Tarih Konuşmacı Konferans Konusu Konferansın Yapıldığı Yer

23 Nisan 1981 Prof.Dr. Afif Sevinç Layiklik ~ Mimar Kemal Lisesi
4 Mayıs 1981 Dr. Burhan Dinçer Besinlerin Kalite Kontrolü Yıldırım Beyazıt Ensdüstri

i Meslek Lisesi
18 Mayıs 1981 Doç.Dr. Ayşe Burgu Insan ve Hayvanlarda Ortak Sryreden Helmint Atatürk Lisesi

(Solııcan) Hastalıkları
25 Mayıs 1981 Doç.Dr. Nejat Aydın Zoonnzlar Anıttepe Lisesi
25 Mayıs 1981 Doç.Dr.Recep Tınar Ekinokokozun Halk Saglıgı ve Ekonomik Açı-

dan Oncrni Keçiören Lisesi
25 Mayıs 1981 Doç.Dr.Şeref Kaymaz Süt ile Insanlara Geçen Hastalıklar ve Korunma

Çareleri Atatürk Kız Meslek Lisesi
29 Mayıs 1981 Ass.Serdar Diker Antibiyotiklerin Insan ve Hayvan Saglıgındaki

Onemi ve Dikkat Edilecek Yönleri İneirli Lisesi
19 Ekim 1981 Prof.Dr.Ergün Özalp Sütün Toplum Beslenmesinde Oncrni \ Atatürk Kız Meslek Lisesi
lI6Ekim 1981 Prof.Dr.Ahmet Yurtyeri Çevre ve Insan Ilişkilerinde Gıdaların "linemi Mamak -Lisesi
26 Ekim 1981 Dr.Tuğrul ülgen Çevre Kirlenmesi ve Ekoloji Atatürk Lisesi
26 Ekim 1981 Prof.Dr.M.A.Demirer Yediklerimiz, Içtiklerimiz İncirli Lisesi
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Tarih

3 Mayıs 1981
9 Mayıs 1981

12 Mayıs 1981
15 Mayıs 1981

22 Mayıs 1981
, 23 Mayis lğ8i

i Tenimuz İg81
i Temmuz. 198[

3 Temmuzl98[
[O Temmuz 198[

9 Eylül 1981
9 Eylül [g8[,

i i Eylül 1981
i i Eylül 1981
17 Eylül Ig81
18 Eylül 1981
18 Eylül 1981

1

18 Eylül 1981
18 Evlül 1981
21 Eylül Ig8[

23 Eylül 1981
23 Eylül 1981
24 Ey1ül Ig81
24 Eylül 1981
25 Eylül 1981

28 Eylül Ig81

Konuşmacı

Dr. Nuri Çağış
Ass.:\füfit Toparlak

Prof.Dr.Orhan Alpan
Ass.Kcmal Aydıntuğ

Doç.Dr.Tahir Aksoy
'Ass:Uiilent .Mutluer
Dr.HazımGiik,ç'cn-Ass.Nafiz Yurtaydın
Hayvancılık İşletme Ek<Jnomisi ve İsta-
tistik Veteriner .. Hizmetleri Planlama
Kürsülcri Öğretim Üyeleri
Dr.Hazım Gökçcn-Ass.Nafiz Yurdaydın
Hayvancılık Işletme Ekonomisi ve Ista-
tistik Veteriner I-Iizmetleri Plan. Kürsü-
leri Öğretim Üyeleri
Prof.Dr.Mustafa Arda
Doç.Dr.Ncjat Aydın

Ass.Tevfik, Tekeli
Dr. Ahmet Yücel
Dr.Hazım Gökçen"
ASS.Nuri Çağış
Dr.Sadi Akgün
Prof.Dr.Orhan Alpan
Doç.Dr.Erol Alaçam
Hayvancılık İşletme Ekonomisi ve İsta-
tistik Veteriner Hizmetleri Planlama
Kürsülcri Öğretim Üyeleri
Doç.Dr.Tahir Aksoy
Ass.Fatih Ünal
Doç.Dr.Erol Ala~'am
Prof.Dr.Orhan Alpan
Ass.Ahmet Doğanay

Hayvancılık İşletme Ekoııomisi ve İsta-
tistik Veteriner Hizmetleri Planlama
Kürsü1eri Öğretim Üyeleri

Aııkara İlçeleri

Konferansın Konusu

Besin Zehirleıımeleri
Gevifen Hayvanlarda Mide, Bagmak Akciger
Kıl Kurdu Hastalığı ve Savafımı
Kasaplık Hayvan Yetiftirmceili,l!i
Yeni Doğan Yavrulann Hastalıkları (Septise-
miler)
Tavukçuluk Sorunları
Ulkemiide,Balık Uretim ve Teknolojisi
Sıgıdarda Sııni Tohumlama
, Ciımhuriyetin Jlk Yıllarınifa Uygulamaya Ko-
TlUlanHayvancılık Politikaları ve Bıınlarm Gü-
nümüzdeki Yeri ve Önemi
Koyunlarda Suni Yohumlama

Ulusal Kalkınmada Hayvaıuılığın Önemi
Meme Hastalıkları (Mastitisler)
TürkiJ,e' de Tavukçuluğıın Öncmli Problemleri
vc Baflıea Tavuk Hastalıkları
Evcil Havvanlarda Döl Verimi
Et ve U~ünleriniiı Beslenmede Önemi
Koyun ve S!ğırlarda Suni Tohumlama
Yurdumuzda Et Urünleri Teknolojisi
Yıırdumuzda Süt Uretimi ve Teknolojisi
Kasaplık Hayvan Yetiftiriciliği
Sağım ve Meme Hastalıkları
Cumhuriy~tin ılk Yıllarında Uygulanıaya Ko-
nulaıı Hayvancılık Politikaları ve Bunların Gü-
nümüzdeki Yeri ve Önemi
Tavııkçuluk Sorunları
Doğum ve Doi/uma Yardım
Sağı m ve Meme Hastalıkları
Sııt Sığırr.ılığı
GevifCıı lIa.vvanlarda Distamatos, Meydana
Getirdiği Ekonon;ik Kayıplar ve Savaflnıı
Hayı:iınsal Urünlerin Uretimi ve Tüketime ilif-
kin Temel Sorunlar ue Beslenme Politikamız

Konferansın Yapıldığı Yer

KızılGahamam

Şereflikoçhisar
Delice
Ayaş

Ayaş
Şereflik<içhisar
, Polatlı

Beypazarı
Ayaş

Ayaş
Beypazarı

Beypazarı .
Kırıkkale
Ayaş
Çubuk
Güdül
Polatlı'
Ayaş
Ayaş

:"olalııhan
Beypazarı
Beypazarı
Çubuk
Çubuk

Güdül

Nallıhan
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100. YILDA :FAKÜLTE'Mİz DIŞINDA DÜZENLENEN~
BİLİMSEL TOPLANTILARA KATKıLAR

/ i 00. Yıl nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşların ülkemizde dü-
zenledikleri b:ı:msel toplantılara Faküıtem:z öğrct:m elemanı ve )ar-
dımcıl"rı da katılmı~lardır.

Aşağıda bu katkıların tarihsel sıra gösterilerek dökümü yaııılıp
sunulan bildirilerin özetleri ya da asıllarına yer verilmiştir. '-..

2. Ulusal Parazitoloji Kongresi

3-5 Haziran 1981, Ankara.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamnın h:maycle~.inde Türkiye
Parazitoloji Derneği, Ege Üniver;itesi Tıp :Fakültesi, Türkiye BiIi~sel
ve Teknik Araştırma Kurumu ve Veteriner :Fakültesi tarafındandü-
zenlenen bu kongrenin 15 üyeden şekillenen "Düzenleme Komite-
sinde" Fakültemiz üyelerinden Doç.Dr. Recep Tınar ile Doç.Dr.
Şükran Dinçer bulunmuşlar; Prof.Dr. Nevzat Güralp 5. Oturumun,
Prof.Dr. Fahri Sayın 7. Oturumun ve Prof.Dr. Yılmaz Tiğin 8. Oturu-
mun b~kanlık]arını yapmışlar, ayrıca aşağıdaki üyelerimiz de 5 bildiri
sunmuş]ardır.

TÜRKiYE'DE çEŞiTLi KEM1Rlcİ HAYVANLARDA
GÖRÜLEN CaGelDIA TÜRLERi

(Fahri SAYINI, ZaferXARAER2, A1ctin AKTAŞ3, Sami TAŞÇ14.)

i Prof.Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Protozooloji Birimi Ankara-Türkiye.
2 Dr. Aynı Birimde öğretim yardımcı:;ı
3 Fen Fakültesi Zooloji Birimi öğretim yardımcısı
4 Asistan, Veteriner Fakültesi Prolozooloji Birimi Ankara - TÜ!~iye.



ANKARA'DA KÖPEKLERDE GIARDİA CAN1S'İN
rAf/LışI,VE BUNUN HALK SAGLIGI TÖNÜNDEN ÖNEMİ
(Ayşe B URGU* )

Türkiye'de Giardia kistlerine köpek dışkısındarastlandığı ilk kez
kaydedilmiştir. Laboratuvarda santrfüj flotasyon (~nS04-özgül
ağırlığı 1.28) metodu ile dakısı yapılan 237 köpek dışkısında 8 inde
(% 3.37) G. canis kistlerine rastlanmıştır.

Bir köpek haricinde, dışkı örnekleri köpeklerden bir kez alınmış,
izlenebilen enfekte bir köpekte 26 kez yapılan dışkı yoklam<,sından
15'inde (%.57.69) G. canis kistlerine rastlanmış, ı ı'i (% 42.30) negatif
bulunmuştur. Aynı köpekte pozitifbulunan 15 dışkı örneğinden 8'inde
sayım yapılmış, gram dışkıdaki kist sayısının 200-8700 arasında de-
ğiştiği ve dışkıdaki 'kist sayısının artmasında, azalmasında veya tama-
men kaybolmasında periyodik bir durumun söz konusu olmadığı gö-
rülmüştür. Enfekte bulunan 8 köpekten 5'inin i yaşında ve daha genç
old~ğu kaycİediı~iştir. .

ANKARA KEÇjSİNDE CUTICOLE MrıSASISE SEBEB
OLAN PRZHEVALSKIANA TÜRLERJYLE iLGiLi BULGULAR.
(Fahri SAYIN!, Mihri M1MiOGLU2ve Şükran DİNÇER3)

Yapılal1 çalışmalar Pr:dzevalskiana soyuna .bağlı parazitlerin An-
karakeçisinde % 94. oranında enfestasyon meydana getirdiğini ve
her hayvanda 3-43 larva bulunduğunu göstermiştir (Sayın, 1-977).
Keçilerde cu.ticole myiasise sebep olan, Przhevalskiana soyuna bağlı, 3
türün (P. silenus Brauer, P.. aegagri Brauer, P. crossi Patton)
bulunduğu, bunların Orta Asya, Akdeniz "C Uzakdoğu ülkelerinden
bazılarında görlildüğü, bildirilmiştir (Zumpt, 1965). Bununla beraber
hazı araştırıcilar (Grunin., '~962) bu 3 türün sinonjm olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Buna karşılık diğer bazı araştırıcılar (Zumpt, 1965),
bu türlerinlarva vesineklerinde şekil.aynlıklarının bulunduğunu ileri
sÜrerek bu görüşe katılmamışlardır. Nitekim bir kısİm araştırıcılar
'(Austcn; ı93I; Patton,' 1936 ve Van Emden, 1950) bu .türlerin larva
ve olgunlarında görülen şekil ayrılıklarınıbelirtmişlerdir. .

Türkiye'de bu konuyu incelemek amacıyle değişik bölgeleı'de
864° keci (Ankara keçisi ve kıl keçi) incelenmiş, bunlardan 4360 adet
3. safha 'larva toplanmıştır. Bu larvaların, ağıznoktasının yukarisında
yer alan dişcikler yönünden, birbirinden farklı oldukları görülmüştür.
4360 larvadan 1250 sinin tek sıralı, fazla sayıda ve küçük, 2010 nun
düzensiz ve az sayıda dişcikleresahip .oldukları, i 100 tanesinde ise

. '" Doç.Dr. A.D.Veteriner Fakültesi Parazi~oloji Birimi.
i Prof. Dr.. A.D.Veteriner Fakültesi Protozooloji Birimi.
2 Prof. Dr. A.D.Veteriner Fakültesi Emekli öğretim üyesi
3 Doç. Dr. A.D.Veteriner Fakültesi Protozooloji Birimı.
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dişciğin bulunmadığı saptanmıştır. Bunlar, çeşitli,araştırı,c;ıl<!'nn sıra.:.
siyle P. crossi, P. sitenils ve P: aegagri"nin 3. safha larvalarında 'bl,llundu •.
ğunu bildirdikleri özelliklerdir. .. -,

Fakat bu farklı özelliğe sahip 3 grup larvadan y'e~iştirilen toplaJ'!l
i 75 dişi ve i 25 erkek sinek arasında hiç bir fark görülmemiştir.

Her grup larvadan. elde edilen ~inek1erden 50 şer-tariesinin boyu
ölçülmüştür. Bunlarda ortalama vüc.ut uzunluğunun 13 mm, ant~nler
,<ı.rasında yer alan tümseğin 0,25 mm, interfacialum\ıp. uzunlu~nun
genişliğine oranının LO i olduğugörülmüştür. Bu bulgular, sinekler
arasında tür ayrİlığını gösteren. önemli bir farkın bulunma,dığını
göstermiştir. Netice olarak 4360 3. safha larva ile' but1lardan elde edi-
len.30o sineğin morfolojik özellikleünin incelenmesiyle, P. siltnus ile
. P. aegagri ve P. crossi'nin. sinonim olduğu görüşünün doğruluğu V~
Türkiye'de sadece P. silenııs'un bulunduğu anlaşılmıştı~.

KOYUNLARDAK! PARAMPHİSTOMUM CERVİ SCHRANK,
1970, ENFEKSİYONLARININ İMMUNPEROKSİDAZ (EL!SA)
VEEND!REK FLORESAN ANT!KOR ([FAT) TEKNiKLERiYLE
KARŞlLAŞTIRMALI TEŞHJsİ ÜZERJNDE ARAŞTIRMALAR.-,
(Metin ALABAYI)

P. cervi ile yapayenfekte edilen I-I -5' yaşlı akkaraman koyunla::'
nnda Paramphistomum enfeksiyonlarının teşhisi indirekt, immunoflo-
resan (IFAT) ve indirekt i'mmunoperoksidaz (ELISA) serolojik tanı
yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak ara~tırılmıştır.

Üçer hayvanlık 4, grubaayrılan koyunlardan ,İ 'grubu' 5~00,. ~
gruba 10000 ve 3 grubada 15000 adet metaserker verihnişvesot1 grup
ise~ontrol olarak .bırakılmıştır.

Enfeksiyondansama her iki testle yapılan serol9jik'yo~lamalarda
en erken IFAT ilc i ve 2 gruplarda 14 günde, 3"gr\lpta:ı8 g!indeve
ELlSA ile tüm gruplarda ı8. günde antikor tesbit edilmiştir. ,

Değişik sayıda'metascrker ile enfekte 'gruplar a;9-sında>~ntikor
düzeyi yönünden her iki testtede belirgin bir farklılık görülmemış
. ancak 15000 metaserkerle enfekte -grupta- IFAT testin"de diğeİ"gnip-
lara oranla daha yüksek antikordüzeyi saptanmıştır,,, "

Prepatent süre sonunda enfekte tüm hayvanlar sağıtılarak iki a~
sür~ ile testlcı:e devam edilmiştir.

II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi
22-28 Haziran 1981, Bursa. - '

, T.t. Kültür-Bakanlığı Milli Folklot Dairesi taı'~fıiıdar'ı. düzen-
lenen bu uluslararası kongrenin 7.. seksiyonunda üyemiz Prof. Dr.------" ' - ~ ~'-- "

i Dr. med.vet, A,e,Veteriner Fakültesi Parazitoloji Birimi.



i Prof.Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Veteriner Tarihi ve Deontoloji Birimi.
:2 Aynı Birim Araştirma Görevlisi.

AFYON FOLKLORUNDA VETERiNER HEKiMLİK
(Sabriye DOGANAyı)

Her mesleğin kendine özgü gelenek ve görenekICI'i, çeşitli inanış-
,ları ile halk arasında uygulanan bir şekli vardır. Veteriner Hekimliğin-
de bunun örnekleri çoktur.

, Myon, Anadolu'nun ortasındabulunması nedeniyle doğıı..,batı,
eski-yeni çeşitli toplumlara geçit ve yuıt olmuş, bunların kalıntıları
.üzerine bugün çok zengin bir halkbilgisi kaynağına kavuşmuştur.
Bu a'çıdan bakılınca Myon'da veteriner folklorunun da önemli yeıi
oldugu anlaşılacaktır.

Bilimsel yönü içeren tedavilerin yanında dini-sihrt yöntemlerle
tedaviler yapılmakta; nazar boncukları ve muskalar hayvanlarda ko-
ruyucu olacağı inancı ile ta kılmaktadır. Çeşitli hastalıkları iyileştir-
diğine inanılan "OCAKLAR" vardır. Myon'da hayvansal ürünler-

,Ferruh Dineer oturum başkanlığı yapmı~ ayrıca iki üyemiz aşağıdaki
bildirileri sunmuşlardıL '

TÜRK FOLKLOR UNDA VETERINER HEKIMLiG/N YAZILI
KAYNAKLARI (Ferruh DJNÇERl) .

'Ülkemizde modern veteriner hekimlik öğretimi 1842'de başla- -
mıştır. Bu tarihten önee hayvan yetiştiriciliği, bakım ve beslenmesi
ile hastalıkların tedavileri bu konuda yeti~miş kimseler tarafından
yapılmıştır. Veteriner Tarihi araştırmalarımız aynı görevlerin ordu
içinde de bu elemanlar tarafından yürütüldüğünü göstermiştir.

Dededen toruna ve babadanoğula geçerek uygulanan bu pratik-
le~de yazılı kaynak olarak "Baytamameler" kullanılmıştır. Bunların'
bir kısmı İslam Uygarlığı çağında g'uncu yüzyıldan itibaren yazı 1-
maya başlanmış eserlerden aynen Türkçe'ye çevrilmiştir. 18'inci yüz-
yıl ve daha sonraları ve orijinal eserlerin yalnız tedavi bölümleri
Türkçe'ye çevrilmiş ya da çoğaltılmış bu arada müsteri~ih ya da kitap
sahibi tarafından baytamameye halk ilaçları, hayvan adları hayvarı-
ların iyi ve kötü özellikleri, şiirler, rüya tabirleri ve benzerleri gibi hay-
vanlara ilişkin pek çok halkbilgisi aktarılmıştır.

Bildiride "baytarnameler" bu özellikleri ile incelenecektir.

A.ü. VETERİNER FAKüLTESİ-392
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den kaymak ve sucuğun sofralarımızda özel bir yeri bulunmaktadır.
Ülkemizde giderek azalan el sanatları içinde'Afyon'da yapılan kıl kc-
çesi ve koşum takımları foklorumuzda yaşamını günümüzde de koru-
yan örneklerdendir.

Bu bildiride Afyon halkbilgisi içindeki veterinerlikle ilgili çe~itli
konular incelenecektir. Hayvan yetiştiriciliği, hayvan takımı, hayvan
cinsleri ve çoğaltılmaları, hayvan ürünleriyle bu,nların elde ediliş ve
yapılış yolları; h<ıyvanların nişanları, donları ve dc.mgaları; hayvan
v.e halk arasındaki psikolojik bağlantılar ile hayvan hastalıkları, teşhis
ve tedavileri üzerinde örnekler verilecek ve bazı pratiklerin halkbili.
minde tarihsel evrimi değerlendirilecektir.

İstanbul Tıp Bakültesi 6. Kurultayı

~o-25 Eylül 1981, İstanbul

İstdnbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından düzenle-
nen bu kurultayda ulusal ve uluslararası düzeyde 6 kongre ile ı sem- ...
pozyum yer alml~tır. Bu kurultayada görevalan ve bildiri sunan öğre-
tim elemanı ve yardımcılarımız şunlardır:

6. Elektron Mikroskopi Kongresi:

Kongrenin "Organizasyon Komitesin.de üyemiz Prof.Dr. Mah-
mut SAaLAM görevalmış; ayrıca 20. Oturum Ba~kanIığl yapmıştiL
Şu bildiriler sunulmuştur:

ÇEŞjTLI ANTİBIYOTjKLERIN ESCHER1CHIA COLl'YE ETKJ~
sİNıN ELEKTRON M1KROSKOPIK DOZEYDE'INCELE.'NMESl
(Ersin jSTANBULLUOGLUı, Reşat AŞTJ2, Ay tekin ÖZER3)

Ampicillin ve Gabromicincı.'nın Escherichia coli üzerine olan etkisi
elektron mikroskopik düzeyde incelendi. MIC miktarlarında antibi-
yotiklerin etkisinde kalan bakterilerde hücre-büyürnesinin etkilen-
mesine karşın bölünmenin durduğu bunun sonucu olarakta uzun fila-
ment şeklinde mikroorganizmaların oluştuğu gözlendi. Antibiyotik-
!erin etkisiyle bazı bakterilerin hücre duvarlarında simetrik si~kin-
liklerin oluştuğu ve bölünme noktalarında septumun şekillenmediği
belirlendi.

i Doç.Dr. A.Ü.Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi,
2 Dr.med.vet. A.Ü.Veteriner :Fakültcsi, Histoloji Birimi.
3 Dr.med.vet. A.Ü.Veteriner Fakültesi, Histoloji Birimi.



SIVI AZOT BUHARıNDA DONDURMANiN KOÇ' SPERMATO-
ZOON'LARININ iNCE rAPISI UZERiNE ETKİSİ
(Reşat AŞTI3, Hazını GÖKÇEN4)

ı Prof. Dr. A.C.Veteriner Fakültesi Patoloji Birimi,
2 Doç.Dr. A.Ü.Veıeriner Fakültesi Patoloji Birimi,
3 Dr.med.vet. A.t:.Veteriner Fakültesi Histoloji Birimi,
.1 Dr.med.vet. A.Ü.Vcteriner Fakültesi Sun'i Tohumlama Birimi.

KUZULARDA "ENZOOTiC ATAXlE" de SANTRAL sİNiR SİSTE.
MiNiN ELEKTRONMiKROSKOPiK iNCELENA1ES!
(H. Kerim URMANı, Şenay BERKİN2), ./

Enzootic ataxie "konjcnital" ve "geç" formla rıyle Türkiye'nin
muayyen bölgelerinde görülmekted!!. Santral sinir sistemine inhisar
eden lezyonlar lokalizasyonlarına göre deği~ik tablolar gösterir.

Hasta kuzuların hemisferlerinde myelin'leşme defcktleri, retrograd
axonal dejenerasyon ve neuronal minerali7.asyonlar gözlenmektedir.

Kromatolitik ::'\ucleus ruber-ve omuriliği motor ncuron'Jardaki
~iddetıi neurofilamentöz hiperplazi axon'larındaki progressif waııer
drjenerasyonunun bir reaksiyonu olarak açıklanmış ve axonal deje-
nerasyon sonucu boşalmış olan myelin kılınarı içindeki hücreler mak-
rofaj görevini üstlenen oligodcndrositler olarak değerlendirilmiştir.
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Bu çalışmada, 4 merinos kocunun toplam 12 ejekülatında dü~ük
ısıda dondurma yön teminin çeşitli evrelerinde spcrmotazoonlarda
oluşan acrosom bozukluklarının biçimleri ve oranları saptandı.

Sperma, payet yöntemiyle donduruldu. Dondurmanın çeşitli
evrelerinden frotiler yapılarak Giemsa ile boyandı ve ı;-ık mikrosko-
punda incelendi. İnce yapı düzeyindc, donmuş koç spermatozoon'-
larının acrowm'unda şişme, madde yitimi ve dış membranıarında
b~zulma saptandı. Donmuş specmaya ait ayİn kesitlerde hem zarara
uğramış, hem uğramamı~ spermatozoon'lar görüldü.

Koç spermatozoon'larındaki acrosom bozukluk1<mnıll, spermaya
gliserol katılmasıyla arttığı ve bu bozukluklarla spermatozoon'ların
motiliter,i arasında bir ilişkinin bulunmadığı saptandı.

2. Ulusal Kültür Koleksiyonlan ve Endüstriyel

Mikrobiyoloji (KÜKEM) Kongresi

Bu kongre İstanbul Tıp Fakültesi ile birlikte İstanbul Tıp Fakül-
tcsi Mikroorganizma Kültür Kolehiyonları Enstitüsü (KÜKENS)
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ve KUltür Koleksiyonları ve Endüsti'iycl Mikrobiyoloji Derneği (KÜ-
KEM) tarafından düzenlenmiştir. Fakültemiz üyeleri aşağıdaki bil-
dirilerle katkıda bulunmuşlardır.

HAYVAN, BESLENMESiNDE PROTEiN KAYNAGI OLARAK
MİKROORGANiZMALAR. (Kemal AYDINTUeı)

Bu incelemede Tek Hücre Proteini'nin hayvan beslenmesi ala-
nındaki kullanılma dl'anakları ve bu konuyla ilişkin çözümlenmesi
gereken wrunlar tartışılmaktadır.

HAYVANSAL ve HAYVANSAL GIDA KAYNAKLI STAFiLO-
KOK SUŞLARININ PENiSİLİNAZ AKTİviTELERİ ve ANTİBi-
YOTjK DİRENÇLiLiK (jZELLiKLERl ÜZERiNDE JNCELEME-
LER (Serdar DiKER2, Ers;1l İSTANBULLUOCLU3)

Hayvansal ve hayvansal gıda kaynaklı stafilokoksuşlarının 7
antibiyotiğe karşı direnç özellikleri disk diffüzyon yöntemi ilc, penisi-
linaz ak~ivitcleri kısa sürede sonuç .veren yeni bir yöntem ile incelcn-
rrUştir. Incelenen 220 stafilokok suşunun % 60.0'ı kloramfenikole
(131), % 54.o'ü streptomisine (119), % 53.2'si tetraksikline (1'17),
% 49.0'u eritromisin;; (107), % 44.0'ü rifampisine (97), % 4o.0'ı
penisiline (87), ve % 39.0'u gentamisinc (86) dirençli bulunmuştur.
Penisilinaz aktiviteleri incelenen, penisiline dirençli 58 stafilokok su-
şunun % ıoo'ü penisilinaz (-+) bulunmuştur.

SUMAK BiTKİSİNİN MUTAJENİK AKTİvİIESi ÜZERiN-
DE INCELEMELER (Ersin İSTANBULLUOCLU4, Taner PAMUK-
ÇU5, Şenay BERKİN6)

. Sumak bitkisinin mutajcnik aktiviteye sa.hip old.uğu Salmoneıla
typhiinurium TA g8 ve TA 100 suşları kullanılar ak Ames yöntemi il~
belirlendi. Mut<ı:jenik aktivitcye neden olan maddenin belirlenmesi ve
karsinojcnik aktivitenin ortaya konması için çalışmalar devam et-
mektedir.

6.UIusal Viroloji Kongresi.
İstanbul Tıp Fakültesi ve Türkiye Virus H(l.stalıklariyle Savaş

Derneği tarafından düzenlenen bu kongreye öğretim elemanı ve yar-
dımcılarımız aşağıdaki serbest bildirilerle katılmışlardır.

i A.Ü. Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi Araştırma Gör.
2 A.ü.Vcterincr Fakültcsi Baktcriyoloji Birimi Araştırma Gör.
3 Doç. Dr. A.Ü.Vct.Fak. BaktcriyoIoji Birimi.
4 Doç.Dr. A.Ü.Vct.Fak. Baktcriyoloji Birimi,
5 A.Ü.Vct.Fak. Kimya Araştırma Görevlisi.
6 Doç.Dr. A.Ü.Vct.Yak. Patoloji Birimi.



SINCLE RADIAL HAEMOLYSiS TESTiiLE RHINOvİRUS EOLU
ViRUSUNA KARŞI ANTiKOR TARAMASı (ErdoğanFİNCi4)

i Prof.Dr. A.Ü.Vct.Fak. Virdoji Birimi.
2 Doç.Dr. Aynı Birim.
3 Dr.med.vct. Aynı Birim.
4 Prof.Dr. Aynı birim.
5 Dr. mcdsct. Aynı Birim.

Equine Rhinovirus (N.M.) Antijeninin spesifik antikorlarını
saptamak ve ölçmek amacıyla hassas ve çabuk bir metod geliştirilmiş-
tir. Ağarasc-jel'de pasif immünohemolizin uygulandığı bu metod,
kolaylıkla tekrarlanabilmesi ve tek radial immünodiffüzyonun mey-
dana gelme~'i iLc de komplement bağlantısı reaksiyonu kadar hassas~
tır.
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TORKiYE'DE SIGIRLARDA MAVi DiL (BLUE TONCUE) EN-
FEKSiYONU VZERiNDE ARAŞTIRMALAR
(Selahattin CVRTORKI, ibrahim BURCU2, AS~.man TOKER3)

Aydın Ye çevresindeki köylerde yeni doğan buzağılarda hydro-
cephali, extremitelerde deformasyon ve gebe ineklerde abort olayları
ile yavrularda ölümler yapan bir hastalık bildirilmiştir. Bu bölgeden
toplanan 2 i adet sığır kan serumundan i 9 tanesinde Türkiye' de ilk
defa Mavi diı virusuna (Tip SAı Türkiye'de koyunlardan izole edilen
suş) karşı nötralizan antikorların varlığı saptanmıştır.

Ayrıca hydrocephalili bir buzağından alınan cerebrospinal sıvı-
dan BHK-2 i hücre kültürlerine yapılan ekimler sonunda bir virus
izole edilmiştir. İzole edilen bu virusla Mavi dil (Tip SA4) pozitif
serumlar arasında yapılan nötralizasyon testi sonunda Mavi dil pozitif
serumların virusu nötralize ettiği tespit edilmiştir.

. .

YURDUMUZ KOYUNLAR/NDA ADENOvlRUS ENFEKSlYONU
0ZERİNDE ARAŞTIRMALAR (FeridunDZTORK5)

Türkiye'de izole ediImiş bulunan Koyun Adenovirus tıp 5, pri-
mer ve sekonder dana testis epitel hücresi kültürü ile primer dana böb-
reği epitel hücresine ve devamlı doku kültürlerinden de MDBK hüc-
relerine adapte edilmiş ve bu hücrelerde üretilebiImiştir.

Memlcketimizde çeşitli yörelerden 7°° koyundan toplanan kan
serumları üzerinde yapılan nötralizasyon testiyle, koyunlarımızda bu
virusa karşı % 22.29 oranında antikor bulunduğu ve pozitif nötrali-
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zasyon veren serumların titrasyonunda, Im kanların 1/3,98-1/431.6
değerleri arasında değişen nötralizan antikor kapsadığı saptanmıştır.

Bu sonuçlar koyunlarda adenovirus enfeksiyonlarının Türkiye'de
fazla yaygın olduğunu göstermektedir. .

TORKiYE'DE SIGIR VE KOYUNLARDA iNFEKSiröz BOV1NE
RHiNOTRACHEiTis-ENFEKSIYÖZ POSTOLER VULVOVAGiNi-
Tis (IBR-IPV) 0ZERiNDE SEROLO]IK ARAŞTIRMALAR
(Yılmaz AKÇAl)

Türkiye'de sığırlarda ve koyunlarda Enfeksiyöz BO\'ine Rhino-
tracheitis - Enfeksöyöz Püstüler Vulvovaginitis (!BR-JPV) virusunun
neden olduğu hastalığın yaygınlığı hakkında daha emin bilgiye sahip
olmak için yapılan bu çalışmada;

Değişik bölgelerden sağlanan 439 adet koyun serumunda mikro-
nötralizasyon ve Agar jel Presipitasyon testinde hastalık etkeni (!BR-
JPV) virusuna karşı pozitif antikor tesbit edilememiştir.

Aynı. bölgelerde hastalıktan şüpheli sığırlardan toplanan 437
adet serum ile yapılan mikronötralizasyon testinde % 54,46 oranında
(!BR-JPV) virusuna kar~ı ~ötralizan antikQrlar tesbit edilmiştir.

Mikronötralizasyon testinin düşük titredeki nötralizan antikor-
larla. çalışmasına karşın, Agar jel Presipitasyon testinin ancak yüksek
titredeki taze hiperimmün serumlar ile reaksiyon vermesi, (JBR-
JPV) .virus enfeksiyonlarında mikronötralizasyon testinin. daha çabuk
ve kesin netice verdiğini ortaya koymuştur.

Koyun serumları ile yapılan mikronötralizasyon ve Agar jel
Presipitasyon testlerinde pozitif antikodarın tesbit edilememesi, serum
toplanan bölgelerdeki koyunların (JBR-JPV) enfeksiyonuna karşı
duyarlı olmadıklarını ortaya çıkarmıştır.

Batı Anadolu TavuK Yetiştiriciliği ve Sorunları Stompozyumu
26-27 Ekinı 1981, İzmir

TÜBİTAK Veterİnerlik ve Hayvancılık Araştırma Grubu tara- "
[ından düzenlenen toplantının "yürütme kurulunda" Fakültemiz üyesi
Doç.Dr. Nejat AYDJN görevalmış, Fakültemiz ve Danışma Meclisi
Üyesi Prof.Dr. Mahmut AKKJUÇ "4. Oturum Başkanlığı" yapmış
ve öğretim elemanlarımız tarafından aşağıdaki 2 bildiri sunulmuştur.

ı Dr. med.vet. A.ü.Vet.Fak. Viroloji Birimi.



NEWCASTLE HASTALICı VE SORUNLARi (.Nejat AYDIN2)

ı Doç.Dr. A.D.Veteriner Fakültesi Zootekni Birimi,
2 Doç.Dr. A.D. Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi,

VLKEMİZ TAVUKÇULUCUNDA YENİ BOYUTLAR VF: BATI
ANADOLU TAVUKÇULUCU (Tahir AKSOYI)

Ülkemizde yumurta ve piliç eti üretimi yılda yüzde on gibi bir
hız ile artış göstermektedir. Bu hızlı gelişmenin öncülüğünü Batı
Anadolu Bölgesi yapmıştır. Tavukçulukta beklenen yeni yönelim ve
atılımların 'da bu bölge tavukçularından beklenmesi doğaldır.

Hedef, verimliliğin artması, kalitenin yükselme>i, üretim mali-
yetlerinin azalmasıdır. Bu amaca dönük olarak, kamu kesimi ve özel
sektörün uyum içinde ve iyi bir organizasyon ile çalışmaları gerek-
mektedir.

Yem, damızlık civciv temini, hastalıklardan kor~nma, barınak.
lar konusunda maliyeti azaltıcı, üretim ve kaliteyi artırıcı, bölge için
uygun teknik yöntem ve önlemler devamlı olarak araştırılıp uygu-
lanmaya sokulmalıdır. Bu alanda başarılı, yayın ve cğitimin yeterli
şekilde yapılması ile yakından ilgilidir.. .

A.Ü. VETERiNER FAKÜLTESi398

Newcastlc hastalığı, kanatlı hayvanların bir virustan ileri gelen
çok bulaşıcı ve yüksek derecede mortalite ile seyreden bir infek.,iyonu
olup genellikle, tavuk ve hindilerdc hastalanmalara ncden olur. Tür-
kiye'de infeksiyonun ilk olarak ı944 yılında geniş bulaşmalara yol
açtığı görülmüş ve sonraları ülke çapında uyğulanan aşı programları
ile hastalığın kontrol altına alınmasına çalışılmıştır. Fakat, halen yur-
dumuzda epidemik karektel'de hastalık olaylarına rastlanmaktadır.
Çeşitli laboratuvarlar da hazırlanan aşılar çok hızla gelişen ve savısı
gün geçtikçe artan kanatlı populasyonu ile bir uyum sağlayarnamak-
tadır. Bu nedenle çoğu yetiştirici aşı gereksinimini dış kaynaklardan
sağlama yoluna gitmektedir. Bu da icinden çıkılmaz bazı sorunları
karşımı:r.a çıkarmaktadır. Zira bu tarzda sağlanan aşılarda Mycop-
lasma, Newcastle virus u, Infectious bronchitis virusu, Lecucosis vi-
rusu, Laıyngotrachitis virusu, v.s. gibi birçok hastalık etkenIeri de
yurdumuza bilinmeden sokulmakta ve <ı.şılamaksuretiyle bulaştırma-

. lara yol açmaktadır. Bu bakımdan kanatlıların önemli bir hastalığı
olan Newcastleden, korunmada aşılar ve a;ılamalara gereken titizliğin
gösterilmesi gerekmektedir. Bu hastalığın sağıtımı yapılmadığından,
hayvanları Nawcastlc'den korumak, başta gelen önlemler arasındadır.
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Bu da ancak ülke çapında .bütün hayvanları zamanında aşılam?k ge-
rekli ve her türlü hijyenik önlemleri titizlikle ve devamlı olarak uygu-
lamakla sağlanabilir. Ayrıca aşı seçiminde birtakım noktaların göz-
önünde tutulması ve aşılama yaşının, yumurta durumunun ve lokal
infeksiyon varlığının olup olmadığı daikkatc alınmalıdır. Uygun bir.
aşıleı.ma programınırı. sistematik bir şekilde-uygulanması ile hayvan- i

lardan yeterli bağışıklığın oluşması her an mümkündür.

Uluslararası Atatürk Sempozyumu
2-6 Kasım 1981, Ankara

Devlet Başkanımız Orgeneral Kenan EVREJ',;'in Koruyucu Baş-
kanlığında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tcı.rafından düzenlenen bu
toplantıda "Atatürk'ün Düşünce ve Uygulamalarının Evrensel Boyutları"m
konu alan bildiriler sunulmuş ve tartışmalar yapılmıştır. Sempoz-
yum'un Kapanış Törenini Sayın Devlet Başkanımız onurlandırmı~lar
ve UNESCO Genel Direktörü Sayın Amadou Mahtar M'BROW'a
"Fahri Tarih Doktoru" (Dr.h.c.) ünvanını takdim etmişlerdir. Bu ün-
,ıanın verilişi d?ha önce Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kararı ve
Ankara Üniversitesi Senatosunun onayı ile gerçekleştirilmiştir.

'-

Uluslararası Atatürk Sempozyumunun. Düzenleme Komitesinde
Fakültemiz öğretim üyesi Prof.Dr. Ferruh Dinçer de görevalmıştır.

2. Türkiye İktisat Kongresi
2-7 Kasım 1981, İzmir

Bu kongre "Türkiye'nin uzun vadeli geleceğine dönük istikrarlı
bir ekonomik düzenin ülkemiz gerçeklerine göre 'ayrıntıları ile belir-
lenmesi; akılcı, dinamik, pragmatik, bilimsel ve fertIe toplumun ya-
rarlarmı özdeşle~tiren fikirleri etrafında ortak bir görüşün oluşturul-
.masına katkı sağlamak" amacı i ile düzenlcnmi~tir.

Kongreye Fakültemizi temsilen üyemiz Doç.Dr. Sadi Aral delege
olarak katılmıştır. Tarım Komisyonurida görevlendirilen Dr. Aral
bu dalda sunulan bildirilerle ilgili katkıda bulunmıı~tur.

ı "2. Türkiye lktisat Kongresiııin Amacı"
2. Türkiye İktisat Kongresi Yerel İcra Komitesi.Ön Proğram, İstikı",! Ma!., İzmir.

•



i. Ulusal Zoonoz Sempozyumu "Brucellosis"
12-13 Kasını 1981, Ankara

TÜBİTAK ve Veteriner MikrobiyolojiDel11cği tarafıııdan dü-
zenlenen bu toplantı Fakültemi? Konferans Salonunda yapılmış ve
13 kasım 1981 Cuma, 18.oo'de bir koktcyl verilmiştir. 6 üyemiz "Sem-
pozyum Yürütme Kurulunda" görevalmış, emekli üyemiz Prof.Dr.
Hasan BAŞKAYA "i. Oturum", Nejat AYDIN }'V. Oturum" baş-
kanlıklarını yapmışlar; öğretim elemanı ve yardımcımız tarafından
8 bildiri sunulmuştur. Toplantının açış konuşmasını üyemiz ve aynı
zamanda anılan Dcrneğin ba~kanı Doç.Dr~ Nejat AYDIN yapmıştır.
Bu konuşma ve bildiri özetleri aşağıda verilmiştir.

AÇlŞ KONUŞMASı
(Nejat AYDIN) ı

Oldukça büyük hayvan populasyonuna sahip olan yurdumuz bir
tarım ve hayvancılık ülkcsidir. Bu nedenle ulusal ekonomimizin iste-
nilen düzeyde gelişme kaydetmesi hayvancılık sektörünün kalkınma-
sına sıkı sıkıya bağlıdır. Yurdumuz hayvan varlığı bakımından Avru-
pa'da ikinci, dünyada ise altıncı sırayı korumaktadır. 1979 Başbakan-
lık devlet istatistik enstitüsü verilerine göre ülkemizde 83 milyon biiyük
ve küçük baş hayvan ile 56 milyonun üzerinde 'kümes hayvanları bu-
lunmaktadır. Ancak bu kadar hayvan varlığına rağmen ulusal geliri-
mizdeki katkı oranı % 10 kadardır. 1974 verileri incelendiğinde tORlam
tarım gelirinin % 29,8'ihayvancılıktan sağlanmıştır. Bu gelir oranları-
nın başta hastalıklar olmak üzere hayvan besleme, yetiştiricilik, ba-
kım, idare, kontrol ve pazarlama gibi faktörlerin uygun bir biçimde
disipline edilmesiyle daha da artırılması mümkündür.

Günümüzde hayvan hastalıklarıyle savaş yöntemleri oldukça
büyük ilerlemeler kaydetmiş ve çeşitli hastalıkların teşhis, sağıtım ve
profilaksi yöntemleri üzerinde yapılan çok sayıdaki çalışmalardan
büyük ölçtide yaradar sağlanmıştı~. Ancak bütün bu çabalara karşın
iktisad~n kalkınmış ülkelerde bile hayva.1 hastalıkları üzerindeki
problemler halen önemini korumaktadır. Zira bilindiği gibi biyolojik
sistemler statik olmaktan çok uzaktır. Bu bakımdan bir hastalık kontrol
altına alındığında bunun yerini diğer hastalıklar alacak ve hastalık
etkenlerinin varyantları problem kaynağı olmaya devam edecektir.

Yurdumuzda infek:>iyözhastalıklaıın hemen her çeşidi gerek insan
ve gerckse hayvanlarc;la görülmektedir. Ayrıca üzerinde yaşadığımız
toprakların coğr?fi konumu da bir takım salgın hastalıkların sınır-
larımızdan içeri sızmasını kolaylaştıran faktörler arasındadır. Bu
nedenle infeksiyöz hastalıklar h~r an yurt sağlığı açısından en önemli

i Doç.Dr., A.D.Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi Öğretim üyesi ve Veteriner
Mikrobiyoloji Derneği Başkanı.
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bir konu olma özelliğini korumaktadır. Kitle halinde ölümlere neden
olan bu hastalıkların, özellikle hayvanlar arasında ulusal ekonomimize
verdiği zararların büyüklüğü ürkütücüdür. Diğer taraftan, insan sağ-
lığı yönünden "ZOONOZ" adı verilen ve hqyvanlardan insanlara gefebilen
Bruselloz, Kuduz, Şarbon, Tüberküloz vs. gibi hastalıkların oluşturduğu
tehlike ise; halkımızın sağlığı açısından ayrı bir önem üı.şımaktadır.

Günümüzde insan ve hayvanları yakından ilgilendiren 150'den
fazla "Zoonoz" un bulunduğu bildirilmektedir. Ancak bunlardan
50'nin üzerinde bulunan bazı hastalıkların insan sağlığı yönünden
ciddi problemler yarattığı ileri sürülmektcdir. 1977 FAO JWHO JOlE
verilerine göre yurdumuzda az, orta ve şiddetli seyreden "Zoonoz".
ların tüm sayısının 36 olduğu bildirilmekteyse de bu sayı her geçen
gün değiimcktedir. Bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu sığır, koyun,
keçi ve kanatlı gibi insanların temel gıdasını oluşturan hay\'anlarda.
görülmektedir. Yine bu verilere göre; ülkemizde viral infeksiyonlardan
başlıca Kuduz, Şap ve Kanatlı yalancı vebası v.s; bakteriyel infeksi-
yonlardan Bruselloz, Şarbon, Tüberküloz, SalmoneHoz, Ruam~ Mas-
titis v.s. ve paraziter hastalıklardan da sistiserkozis, Ekinokokus vs.
önemli zoonozlar olarak gösterilmektedir.

Bu nedenle Veteriner Mikrobiyoloji Derneği olarak Atatürk'ün
100. doğum yılı nedeniyle düzenlenip başlayacak olan Ulusal Zoonoz
Simpozyum'larında her yıl bir zoonoz işlenmek suretiyle hem ekono-
mik hemde toplum sağlığı yönünden önemli tehlikeler yaratan tüm
zoonoz'ların kontrolünün ve çözüm bekleyen sorunlarının üzerine
eğilerek elde edilen sonuçlara göre; değerlendirmeler yapılıp bütün
bu hastalıkların yurt çapında ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Bu gün başlayacak olan 1. Ulusal Zoonoz Simpozyumumuzun
konusu, bütün dünya da ve yurdumuzda da problem yaratan ve in-
sanlara, ö:;eHikle, sütic bulaşan bir hastalık olan Brucellozis teşkil et-
miştir. İki gün sürecek olan Simpozyum'da sunulacak toplain 14
tebliğ ilc hastalığın etkeni, bulaşması, yayılması, teşhis, korunma ve
eradikasyon çalışmaları üzerindeki bilgiler sunularak bilimsel tartış-
maları yapılarak bu konudaki olumlu çözümler saptanacaktır. Böylece
hem yurt ekonomisinde her yıl milyonlarca lira zarara neden olan
hastalığın kontrol altına alınması mümkün olacak ve hem de halk
sağlığı açısından gereken önlemler üzerinde önemli kararlar alınmış
olacaktır.

Komi~mamı burada sonuclandırırken simpozyumdan yurdumuz
ve halkımız için yararlı sonuçla gidilmesini diler hepinizi s;ı.ygı ile
selamlarım.



ı Doç.Dr. A.ü. Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi, Ankara - Türkiye.

BRUCELLOZls'lN TARİHÇE VE ETlrOLOJİSl (Omer AKAr) i

İnsan ve hayvanlarda infeksiyona neden olan bu gruptaki mik-
roorganizmalar morfolojik ve kültürel bakımdan birbirlerine bemer-
lik göstermektedir.

tnsan ve hayvanlarda hastalık yapan türler şunlardır:
BruceHa abortus Sığır, at, köpek, lab.hayvanları.
Brucella melitensis : Keçi, koyun, domuz, insan
Brucella suis Domuz, sığır
Brucella neotorna Ağaç ratları
Brucella oYİs Koçlarda epididimitis
Brucella canis Köpeklerde infeksiyon.
Brucella grubunda bulunan etkenlerden ilk önce izole edileni

Br. mclitensis'dir. Brucella mclitensis 1887 yılında Bruce tarafından
Malta fever'dan ölen şahısların dalaklarından izole edilmiştir. Grubun
ayrılan ikinci etkeni ise, Brucella abortus olup, Kopenhag'da 1897
yılında Bang tarafından izole edilmiştir. Bang daha sonraki yıllarda
Stribolt ismindeki araştırıcı ile yaptıkları geniş incelemeler sonucu bu
etkenin ineklerde yavru a.tımına neden o~anmikroorganizma olduğunu
ortaya koymuşlardır. Grubun diğer etkeni olan Br.neotoma ise
McCoy ve Chapin tarafından 1912 yılında Kaliforniya'da Br. suis
ise 1914. yılında Traum tarafindan abort yapmış domuzun fetus'undan
izole edilmiştir.

Brucella grubunda bulunan mikroorganizmalar morfolojik ve
kültürel özellikleri yönünden birbirlerine benzerlik göstermektedirler.
Bu gruptaki etkenler kokoid şekilde veya çok kısa çomaklar tarzında
görülürler ve 0,6-1,5 (L-muzunluğunda 0,5-0,7 (l-mgenişliğindedir.Ge-
nellikle mikroskop sahasında tek tek, ikili veya küçük gruplar tarzında
görülürler. Gram negatif, aerobik ve anaerop şartlarda üremezler. üre-
meleri için özel besi yerlerine gereksinim gösterirler. Bazılarının üre-
meleri için % 5-10 COı'li ortanun sağlanması gerekir. Sporsuz ve
ha.reketsizdirler. Katı besi yerlerinde küçük koloniler oluştururlar.
üremeleri için optimum ısı 3tC dir. Kanlı agarda hemoIiz mey-
dana getirmezler.Brucella grubu organizmalar 60°C de LO dakika
ısıtılarak veya % i 'lik fenolde i 5 dakika muamel~ edilirlerse aktivite-
lerini kaybederler.

Sütun ısıtılması veya yüksek ısıda kısa süre tutulmak suretiyle
pastöriIizasyon sırasında kolaylıkla inaktive olmaktadırlar. BruceIla
grubundaki bazı suşların antijenik yapıları aşağıdaki şekildedir.

402 A,Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ
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BRUCELLO-?,lS'lN EP1ZOÔTlrOLOJ1Sl
(Brucella abortus bang infeksiyonu)

(Kemal ArDINSUG) 1

BruceIlozis, yeryüzünde sığır yetiştiriciliği yapılan hemen her ül-
kede görülen ve büyük ekonomik kayıplara neden olan çok önemli bir
inf~ksiyondur. Ayrıca bir z.oonoz oluşu bu ön,_'midaha da artırmak-
tadır.

Hastalığın yayılışı; sürüler, bölgeler, kentler ve ülkeler arasında
çok büyük değişiklikler göstermektedir.

Brucellozis'in hayvanıarda genellikle yavru atımına, infertiliteye
ve süt veriminde azalmalara neden olur ki, hastalığın ekonomik yön-
den doğurduğu zararlar bu nedenlerle çok büyük boyutlara ulaşır.
Ayrıca sayılan bu nedenlere bağlı olarak sürülerde uygulanacak yetiş-
tirme programlarının aksamasına da yol açar. Bunlardan başka, pla--
zentanın atılarnamasına bağlı olarak şekillenen akut metritis'ler so-
nucu ölümler de oluşabilmektedir.

tnfeksiyon genellikle her yaştaki hayvanlarda görülebilirse de,
çoğunlukla seksüel olgunluğa erişmiş olanlarda gözlenir.

Brusella abortus bang infeksiyonu, koyunlarda hem doğalolarak
ve hem de deneyselolarak oluşabilmektedir. Ayrıca atlardaki bursitis
ve artritis olgularından da etken izole edilebilmektedir.

Hastalık; bizon, geyik ve diğer yabani ve evcilleştirilmiş rumi-
nantlarda da saptanmış, ancak bugüne dek yapılan epizootiyolojik
yoklamalar, bu hayvilnların sığırlar için direkt bir infeksiyon kaynağı
olmadığını göstermiştir.

Etken, gebe ineklerin uteruslarında, atılmış plazentada ve fötus-
ların. iç organlarında yüksek konsantrasyonda bulunur. Bunların

i Ar~tırma Görevlisi, A.ü. Vet.Fak. Bakteriyoloji Birimi.



1 Doç.Dr. A.Ü.Vet.Fak. Doğum ve Jinekoloji Birimi.

dı~ında dışkı ile, idrarla ve sütle de çıkartılmaktadır ki, infeksiyonun
kaynağını sayılan bu materyaller oluşturmaktadırlar.

Hastalıkta bulaşma, sindirim, solunum, deri, konjunktiva ve
çiftleşme yolları ile olmaktadır. Ayrıc,a, bulaşık araç ve gereçlerle de
infeksiyonun çıkabildiği bilinmektedir.

Boğalar mekanık olarak infeksiyonun yayılmasında genellikle çok
büyük rol oynamazlar, fakat sun'i tohumlamada kullanılan ~pcrmalar
eğer infekte boğalardan cld~ edilmişlerse bulaşma olasılığı yüksektir.

Bir zoonoz olduğunu belirttiğimiz hastalık, insanlara süt, peynir,
tereyağı ve pi~mcmi~ etlerle geçebildiği gibi, aynı zamanda hastalıklı
hayvanlarla ilişki sonucunda da geçebilir. Bunun bir sonucu olarak da
veteriner hekimler, hayvan tüccarları ve mezbaha i~cileri ar<Jsında
İnfeksiyon daha yüksek oranda gözlenmektedir.

Deneme hayvanları içerisinde de bu infeksiyona en duyarlı olan
grup kobaylardır.

BRUCELLOSİs ve lNFERT1L1TE (Erol ALAÇAM) i

Brucella grubu bakterilerin olu~turduğu bruceIlosis başta sığır
olmak üzere koyun, keçi, domuz, köpek ve atlarda, özellikle genital
organlarda, ~iddetli lezyonlar oluşturan bir infebiyondur.

İnfeksiyon yetiştirmelcre, kontrolsuz sokulan yeni hayvanlarl<'.,
bulaşık insan, köpek, yem ve tarım aletlerinin taşıması ile girer. Me-
ralardaki sığırlarda invazyon daha çok abortus yapan hayvanların
genital akıntıları ile bulaşık yemlerin ve suyun alınması ile olur. Ay-
rıca aşım veya suni tohumlama ile de bulaşma mümkündür.

Yapılan deneysel çalışmalarda konjoktival yolla bulaşmadan son-
ra organizl11aların lenfatik sistem ve kan dolaşımı ile vücuda yayıldı-
ğı saptanmıştır. Etkenler gebe ineklerde b~ta uterus olmak üzere,
lenf yumrularına, eklem, bursa, ligamcnt ve kemiklere yerleşirler.
Düvelerd eki dağılımı ise uterus dışında ineklerde olduğu gibidir.
Gebe ineklerde yapılan deneysel çalışmalarda etkenlere % go ora-
nında kotiladonlarda ve koryon sıvısında raslanmıştır.

Patolojisi:
İnek: Vterusta. İnterstitiel bir yangıdan, ulseratif endometritis'e

kadar bir yıkım şekillenebilir.

A.Ü. VETERiNER FAKÜLTESİ404
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Plasenta. Akut veya kronik bir plasentitis vardır. Kotile-
donlar normal ya da nekrotiktirler. Yangılı 've şiş olup, -ya.-
pışkan kahve-sarı renkli bir eksudat ile kaplıdırlar.
İnter kotiledoner bölge yaygın veya lokal olarak kaIınlaş-
mış, opak ve deri benzeridir. - '

Hafif diffuz interstit'ie1 bir mastitis görülür. Sütte gözle izle-
-nebilen bir değişim yoktur, ancak lökosit sayısı artmıştır.

Boğa: En çok vesicula seminalis'ler ve epididimis'ler etkilenir.
Hastalığın ilk döneminde testisler büyümüş ancak ileri d9-
nemlerde fibı:öz dokunun kontraksiyonu sonucu normalden
daha küçük hal almı~lardır. ;Birçok tibulde bazal membran
kalınla~mış ve spermatogenesis durmuştur.

Atık fetus: TüyIcnmişten, çıplağa kadar değişiktir. Çoğunlukla
kanlı bir deri altı ödemi vardır. Abomasus' içeriği bulanık
veya kırmızımtraktır. Broncho-pneumonia bulunabilir. Ba-
zı olgularda' mumifikasyon görülebilir. '

Atlarda bruceIlosis enfeksiyonuna bağlı olarak, cidago fistülü v~
,arthritis sonucu. topaılıklar şekillenir. Köpeklerde abortus ve topa 1-
Iıklar, sığırlarda özcllikle ,yaşlı ineklerdc topallık ve yavru atmalara
neden olur.

Abortus oranı sürünün gebclik oranına bağlı olarak % 5---90
arasıncıa değişir. Enfeksiyonu taşıyan inekler çoğunlukla birinci daha
az olarakta ikinci yavruların atarlar. Üç yavrusunu art arda 'atan
inek enderdir.Ancak bütün bu inckler kronik taşıyıcıdırlar....

Abortustart sonra yavru zarlan ve genital akıntılarla etken birkaç
hafta, bazen birkaç ay dışarı atılır. Keza tüm laktasyonlarda da sütle
etken atılır.

Gebeliğin son 1/3 ündeki abortuslar çoğunlukla retentio secun-
dinarum (RS) ile sonlanır. RS olgularını takiben belki de sekonder
bir enfeksiyona bağlı olarak kronik kataral yahut purulent bir endo-
metritis görülebilir:

BruceIlosisli ineklerde abortus :ve rctcntio secl,lndimirum'dan
sonra infertilite olguları oldukça sıktır.

Gebe inekler için sağıtıcı ve koruyucu birsağıtim yoktur. Ye-
tiştirmc1ere kontrolsüz hiçbir hayvanın sokulmaması, buzağıların 3-7
aylık iken aşılanmaları, seb,~bine olursa olsun atık fetus ve yavru zar-



1 Doç.Dr. A.Ü.Vct.Fak. Gıda Konlolu Birimi.

BESIN ENDtJSTRIsINDE VE BESLENMEDE BRUCELLO;;,ls'IN
(jNEMI (Burhan DINÇER) i

larının yakılması ve çevrenin % 4 Cresol gibi bir dezenfektanla dezen-
feksiyonu gereklidir. '

Eradikasyon için izlenecek yol; Devamlı kontrol, izolasyon, en-
fekte hayvanların eliminasyonu ve aşılamadır.
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BruccHozis, B. melitensis, B. abarlus ve B. suis tarafından insan ve
hayvanlarda oluşturulan önemli bir zoonotik hastaIıktır. Hastalık son
senelerde ülkeler arası ticarette hayvan ve hayvansal besinlerin dış
alım ve satımlarının artması, hayvan besleme yöntemlerinin değişmesi
ve yasaların modern ekonoıninin gereksinmelerine tam karşılayabile-
cek düzeyde olmaması gibi nedenlerden ötürü hem hayvan yetiştiri-
ciliği hem de halk sağlığı için büyük sorunlar yaratmaktadır.

Hayvancılık endüstrisine sahip ülkelerde hastalık, yavru atmalar,
ölü doğanlar, kısırlık, et ve süt veriıninde azalmalar gibi kayıp ve za-
rarlara neden olmaktadır. Neticcde toplum beslenmesinde büyük
ölçüde gereksinim duyulan hayvansal protein açığının artmasına neden
olmaktadır. Tüm bu kayıpların parasal t~tannın ise her yıl ınilyar-
larca lira olduğu bildirilmektedir.

Halk sağlığı yönünden de bruccllozis çok önemli bir hastalıktır.
Çünkü hastalık çoğu kez hasta hayvanlarla birlikte çalışan ve yaşayan
çiftçiler, veteriner hekimler, hayvan yetiştiricileri, mezbaha işçileri ve
kasaplar yakalanırlar. Hastalık bunlara ya doğrudan hayvanlardan
ya da etkin ısı işlemi (pastörizasyon) uygulanmamış inek, keçi, koyun,
manda vc deve gibi hayvanların süt ve ürünleri ilc etlerinden geçer.
İnsan brueeUozisine neden olan başlıca besin maddesi taze }leynirler
özellikle keçi ve koyun sütünden yapılanlardır. Taze sebzelerle de
aynı zamanda hastalık kaynağı olabilirler.

Besin endüstrisi ve halk sağlığı yönünden gerekhayvan ve gerekse
de insan brucellozisine karşı önlem ve kontrolların yapılması gerekir.
Bunun içinde gcnelde tıbbi koruyucu önlemler (genel aşılamalar),
vaka tesbiti, hastaları ayırma, hasta hayvanları elden çıkarma gibi hij-
yenik yönde de koruyucu önkmlerin bilinçli vc devamlı olarak uygu-
lanması zorunludur. Ayrıca başta süt ve ürünleri olı;nak üzere besin
maddelerinin çiğ olarak tüketilmelerine man i olunmalıdır.
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BRUCELLO-<:,1S'DELABORATUVAR TANI YÖNTEMLER!
(Mustafa ARDA) ı

İnsan ve hayvanlarda infeksiyonlara neden olan BruceHa cinsini
oluşturan mikroorganizmalar gram negatif, hareketsiz, sporsuz, kap-
sülsüz, mikroaerofilik ve aerobiktider. .

. BruceIla, cinsinde başlıca 6 tür mikroorganizmabulunmaktadır;
Bunlar 9 biyotipi olan Br. abortus, 3 biyotipi olan Br. melitensis, 4
biyotipi olan Br. suis, Br. ovis, Br. canis ve Br. neotorna'dır.

Teşhis amacıyla laboratuvara patolojik materyalolarak kan, süt,
vaginal svablar, aborte olmuş fetus, fötal membranıar, ölmüş veya
kesilmiş hayvanların çeşitli iç organları gönderilebilir.

Laboratuvara gönderilen marazi maddelerin muayeneleri başlıca
5 aşamada gerçeklcştirilebilir.

i- Bakteriyoskopi: Çeşitli organ ve dokulardan hazırlanan pre-
paratlar, Starnp, Modifiye Köster boyama yöntemleri ve immunofluo-
resans yöntemi ile boyanarak incelenir.

2"':" Kültür: Genellikle yavaş ve güç üreyen BruceHa cinsi mikro-
organizmaları üretmek için genel ve zenginleştirilmiş bc~iyerlerinin
yanında çeşitli antibiyotiklerin ortama katılması ile elde' edilen selektif
besi yerleri de kullanılmaktadır.

Bu besi yerlerine kandan, sütten, vaginal svablardan, fötal memb-
ranlardan ve retusun çeşitli organlarından özel tekniklerle ekimler
yapılır. .

Deney hayvani inokulasyonu: Bu amaçla çeşitli dokulardan ha-
zırlanan inokulumlar en uygun deneme hayvanı olan kobaylara
verilir. '

4- Serolojik testler: BrucelIozis'in indirek teşhisinde birçok .sera-
lojik testler kullanılmaktadır. Bunlar: Aglutinasyon, komplement
fikzasyon, Coombs testi, Rivanol ve merkaptoetanol testleridir. Bun-
lardan ayn olarak indirek hemaglutinasyon, indirek hemoliz ve ELtSA
testleri de kullanılabilir. .

5- Allerjik testler: Bu testıerin sonucu kültür ve serolojik .yön-
temler kadar güvenilir .değildir.

i Prof.Dr. A.O. Vet.Fak. Baktcriyoloji Birimi.
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BRUCELLOsls' TE BAGIŞIKLIK VE AŞILAMALAR (NejatAYDIN) ı

BruceHosis, evci! hayvanlarda (sığır, koyun, keçi, domuz vs.)
kayıplara neden olduğu gibi infekte hayvanların süt ve sütlerinden
haiırlanan gıdalar ve hatta et ile insanlara da bulaşıpinfekte ettiklen
ıçin halk sağlığı yönünden de önemli bir zoonoz'dur.

BruceHa infeksiyonlarında doğal ve aşılamak suretiyle oluşan bir
bağışiklık gözlenmektedir. Etgin hayvanlar infeksiyona- karşı değişik
derecelerde doğal immunite veya dirence sahiptirler. Bu gibi hayvan-
lar çoğunlukla bir veyaiki defa yavru atarlar ve bunun sonucundada
bağı:ıklık kazanırlar. Genç hayvanlar ise Brucellosis'e karşı oidukç-ada-
yanıklıdırlar. Fa:k~t bu durum ancak cinsel olgunluğu kadar devam eder.

Brucella grubu mikroorganizmalar öncelikle intrasdular bir
parazittir. Bu bakterilerin tercih ettikleri doku ise, R.E.S. ve özellikle
R.E.S:'nin mononuklear fagosite edici olan hücreleridir. Fakatdiğer
hücreler icinde de ürediği bildirilmiştir. Aynca bağışıklık yönünden
brucdla antijenlerinin- gecikmiş veya tuberkulin tip aşısı duyarlılık
'özelliği ile Boivin tipi endotoksin içermeleri önem taşımaktadır.

Brucellosis'e karşı organizmada bağışıklığın oluşması hücresel
işbirliği üzerindeki bilgilerin ışığı altında son yıllarda incelenmeye
başlamıştır. İntraselüler bir parazİt olan L.monocytogene3'le yapılan
ilk çalışmalarda spesifik olarak duyarlı kılınmış hücrelerle bağışıklığın
preimmunisyon tarzında başka bir hayvana transfer edilebildiği or-
taya konulmuştur. Brucellosis'te de aktif bağışıklıkta bir preimmunis-
yon olup organizmasını bu kazanılmış direncinin sellüler ve humoral
hücre topluluğu arasındaki bir ortaklığın sonucu olduğu kanı;ına va-
rılmıştır. BruceIla infeksiyonlarında konakçının humoral tepkileri
agltitinin, presipitin, bakterisidin, opsonin ve CF antikorlariyle ortaya
konulur. SeUuler immunite açısından ise BrucelHosis bağışiklığında
mononuklaer fagositler roloynamaktadır. Burada özellikle makrofaj-
ların önemi büyüktür.

Günümüzde Brucellosis'e karşı savaşta kullanılan çok sayıda aşılar
bulunmaktadır. Bütün aşılarda olduğu gibi bruceıla aşılarında, uygu-
landıklarında yüksek immunogen özellik göstermeleri ve serolojik yokla-
malarda sonuCu etkileyen antikor oluşturmamalan gibi iki temel karak-
.terin bulunması arzu edilir. Böylece inaktif ve canlı olarak hazırlanan
bruceila aşılarının iki büyük kategoride tanımlamak mümkündür.

408 A.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ
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1- Aglutinojen aşılar.
2- Aglutinojen olmayan aşılar.

Br.canis iNFEKSirONLARI (Serdar DiKER) ı

Bruceıla canis köpekleri n bulaşıcı abort etkeni olarak i g67'de
Carmichael tarafından izole ve identifiye edilmiştir. İnfeksiyonun
teşhisi büyük oranda serolojik yoklamalara dayanmasına rağmen, ilk
izolasyonundan bugüne kadar A.B.D.'riin hemen tüm eyaletlerinde,
Asya,' Avrupa veAmerika kıtasının birçok devletlerindevarlığı sap-
tanmıştır. .

Köpekler Br.canis ile doğal yolla infekte olabilen tek hayvan türü
olarak bilinmektedir. Dişi köpeklerde abortuslara neden olmamun
yanısıra, erkek köpeklerde epididiymitis, testiküler atrofi ve bazen de
kısırlık oluşturmaktadır. tnfeksiyon köpekıCı'in temasta bulunduğu
üreme döneminde daha yüksek oranda görülür. Kültürel ve biyokim-
yasal özellikleri BruceIla cinsinin genel özelliklerine benzemekle bera-
ber, antijenik yapısının farklı olması ve mukoid yapıda olması ilc diğer
bruceIla türlerinden farklı olduğu söylenebilir.

İnfeksiyonun teşhisi çoğunlukla deği~ik ~ekillcrd.:- uygulanan
aglutinasyon testi ve diğer serolojik testlerle yapılaCiimektedir. Bak-
teri izolasyonu her zaman başarılı olmaktadır. Gerek mikroorganiz-
ma111nve gerekse köpek kanının ba:r.ı özellikleri aglutinasyon test
prosedürünün gelişimini güçIcştirmektedir. Bu nedenle teşhis için gü-
venilir ve karşıla~tırmalı yöntemler seçilmelidir.

Bu infeksiyana karşı aşılc'.ma ve sağıtım çalışmalarının sonuçl".rı
tatmin edici bulunamamıştır. Hastalığın konttolü, infekte köpekleri
ser<?lojikve bakteriyolajik yöntemler yardımı ilc ayırmak ve elemine
etmekle gercckleştirilebilir.

BRUCELLOzis'iN KLiNiK TANıSı (Ziş~n EMREj2

Brusellozis'de inkübasyon süresi infeksiyonun alınış şekline ve
mikrop sayısına bağlı olarak çok değişir. Hayvan türlerinin di~ilcrindc
.görülen cn belirgin semptom genellikle gebcliğin son dörı.(~mlerinc
rastlayan yavru atmalardır. Abortus'ları uzun süreli vaginal akıntılar,
Retensiyo sekundinamm ve Metritis izler. Ortak bulgulardan bir
diğeri de eklem kapsüllcrindeki yangılardır ve çoğu kez topallık..?luş-

i Araştırma Görevlisi, A.Ü.Vet.Fak.Bakteriyoloji Birimi.
2 Araştırma Görevlisi A.l'.Vct.Fak. İç Hastalıklar Birimi.
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tururlar. Atlarda ayrıca cidago bölgesi bursaları şişer. Brusellozis
erkek hayvanlarda orşitis, Epididimitis ile özeııc~ir. Etken yine ek-
lemlerde ~işliklere, Artiritis ve topallığa neden olur.

Brusellozis tüm hayvanlarda generalizasyon safhasında düz~nsiz
ateş gösteren akut ve kronik seyirli bir hastalık qlup, kronik seyretti-
ğinde steriliteye yol açar. Yavru atma, ölüm, sütveriminde :düşüş ve
kısırlıkgibi büyük ekonomik kayıplara neden olan hastalığın klinik
açıdan teşhisi zordur. Kesin tanı ancak serolojik, bakteriyolüjik ve al-
lerjik metodlardan yararlanılarak konmaktadır.

7. Türkiye Hayvancılık Kongresi
2-4 Aralık 1981, Ankara

Türk Veteriner Hekimleri BirliğiMerkez Konseyi tarafından dü-
zenlenen kongrenin "Organizasyon Komitesinde" Fakültemiz üyesi
Prof.Dr. Ergün ÖZALP gÖrevalmış, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.
İsmet BARAN "I. Oturum", üyelerimizden Prof.Dr. Emin ARI-
TÜRK "VII. Oturum ve Prof.Dr. Hüseyin Saim KEN:OİR "IX. Otu-
rum" ba~kanlıklarını yapmışlardır. Fakültemiz öğretim elemanı ve
yardımcıları tarafından hazırlanan 3 bildiri Kongreye sunulmuştur.
Bu bildirileI'in asılları Merkez Konseyince bastırıldığından buraya
özetleri alınmıştır.

TORKirE'DE KASABLIK HArVAN VE
ET ORETiMi SORUNLARI
(Sadi ARAL! ve Ersoy CANKOrERı)

Tebliğde, kasaplık hayvan ve et üretiminde var olan potansiyel
ve darboğazlar ortaya konmuş, konu sosyo-ekonomik açıdan da ele
alınarak incelenmiştir. Bugün birim başına verimin dü~ük olmasma
yol açan etmcnler sıralanarak, kısa ve uzun vadede gcrçekleştirilmesi
mümkün olan önlemler alındığı takdirde verimde önemli iyileşmeler
sağlanabileceği vurgulannuştır. Bu yoldan yılda ortalama 280 bin ton
fazladan et üretiminin mümkün olacağı görüşüne yer verilmiştir.

Te'bliğin birbölümü de üretici sorunlarına ayrılmış, bunlardan
kasaplık hayvan üretim ve tedarik, hayvan besleme ve yem, hayvan
sağlığı, kredi ve finansman konuları ayrı ayrı irdelenmiştir. İç ve dış

[ Doç.Or.A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Birimi.
2 Doç.Dr.A.Ü. Veteriner Fakiiıtesi İstatistik ve Veteriner Hizmetlerini Planlama

Birimi,
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pazarlama sorunları ile kırsal alanda kasaplık hayvan ve et üretiminde
örgütlenmenin gereği geniş biçimde ele alınarak incelenmiştir. .

Bu incelemeler sonunda tebliğ s.ahipleri "Türkiye Hayvancılığı
önemli sorunları olan ancak önemli bir potansiyele de sahip, iktisadi
kalkınmanın en güvenilecek unsurlarından birisi durumun~adır.
Sorunlar çözümlendikçe bu sektörün Ülkemizin geli~mesinde giderek
artan bir işlevi olacağı kuşkusuzdur" yargısına varmışlardır.

MODERN TA VUKÇULUCUN GENEL rAPISI VE
TORKiYE TAVUKÇULUCUNUN SORUNLARI
(F. Tahir AKsoyı, .Nejat ArD/Nl)

. Gelişmiş ülkeler uygun teknolojiyi üreterek ve kullanarak diğer
alanlarda olduğu gibi besin maddeleri üretiminde de bÜyük a~a-
malar sağlamışlardır. Gelişmekte olan ülkeler, daha çok sayıda hay-
van varlığı bulundurmakla beraber, yeterli üretimi.yapamamaktadır-
lar. Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olmakla beraber, bu alanda
biraz farklı bir görünüm arzetmektedir. Türkiye, tüm dünya ülkeleri
arasında besin maddesi ithal etmeyen 7,8 ülkeden birisi durumunda-
dır. Ayrıca ülkemiz, besin maddeleri üretiminde dünya ortalamasının
çok üstünde hızlı bir artış göstermektedir. Daha da ötesi, Türkiye,
besin maddeleri ihraç eden bir ülke olma yolundadır. Bu arada ül-
kede üretilen yumurta ve piliç eti miktarları da kararlı bir şekilde artış
göstermektedir.

Piliç eti ve yumurta üretiminde hedefler; verimin artırılması,
ürün kalitesinin sağlanması, üretim maliyetlerinin 2.zaltılması .olarak
üç grup altında toplanabilir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, organi-
zasyon, damızlık temini, yem üretimi, uygun teknoloji ve hastalıklar-
dan koruma alanlarındaki tüm uygulamaların birbirleri ilc tutarlı bir
biçimde ve önemle ele alınması gerekir.

TÜRKİYE SÜT ÜRETiM VE TÜKETiMiNDE GENEL ECiTiM
VE TEMEL SORUNLAR (Orhan ALPAN3, Sadi AKCÜN4)

Türkiye'de sağılan inek sayısı be~ milyonun 'üzerindedir. Bu .sayı
ile Türkiye, dünya ülkeleri arasında üst sıralarda yer alır. Ancak hay-

i Doç.Dr. A.Ü.Veteriner Fakültesi Zootekni Birimi.
2 Doç.Dr. A.Ü.Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi.
3 Prof.Dr. A.O.Veteriner Fakültesi Zootekni Birimi.
4 Dr.A.Ü. Veteriner Fakültesi Besinkontrolu ve Teknolojisi Birimi.
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van başına verim düşüktür. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 61 i kg
olarak edindiği inek başına sütverimi, Veteriner İşleriGenel Müdür- -
lüğü verilerine göre 1081 kg dır. İyimser bir yaklaşımla batı Avrupa
ülkelerinde bir inekten sağlanan sül Türkiye'de dört inekten sağlana-
bilmektedir.

İnek "ütü üretimi 1950 yılından bu yana 1.4 milyon tondan 3.4
milyon tona yükselmiştir. Son 36 yıldaki ortalama yıllık artış % 5
kadardır. Bu artışın % 4 kadarı inek sayısı artışından gelmektedir.

Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan ıslah çalışmaları İkinci
Dünya Savaşı ile duraklamıştır. Türkiye'de süt üretim potansiyeli
yüksek olduğu halde yakın zamana kadar ne devlet ne de özel kesim
bu konuya gereğince eğilmemiştir. İkinci Dünya Savaşı ile duraklayan
sığır ıslah çalışmaları genel ekonomik gelişmeye paralel olarak ancak
197o'li yıllarda yeniden harekete geçmiştir.

Sığır ırkıarının ıslahında önemli bir araç olan suni tohumlama
tekniği ilc yıllık tohumlanan inek sayısı i 980 yılında 227 bin başa
yükselmiştir. Saf ve melez kültür ırk sığırların toplam varlığına göre
oranı 1980'de ı;rQ 15 kadardır. Bunların 1.4 milyonu Montofon ola:rak
,da bilinen Esmer ırk, 0.5 milyonu Holştayn ve 0.4 ~ilyonu d~Jersey'dir.

Bugün için Türkiye'nin damızlık hayvan ithaline ihtiyacı yoktur.
Gelişmenin devamlılığını sağlamak içinj kontrollü olarak, donmuş
sperma ithal edilmelidir. Geri kalan ihtiyaç iyi bir organizasyon ile
yurt içinden karşılanabilir.

Sütçok nazik bir üründür. Kısa zaman içinde işlenmeii gerekir.
Pazarlama riski yüksektir. Bu nedenle düzenli işleyen bir toplama ve
dağıtma sisteminin kurulması gerekir.

Süt sığırcılığında girdilerin ba~ında yem gelir. Türkiye'de bu
sorunun üzerine gereğince eğilinmemiştir. Sağlık koruma olanakları
sınırlıdır. Büyük ekonomik kayıplara yolaçan hastalıkların eradiksi-
yon u ciddi programlar yapılmalı ve uygulanmalıdır. Süt sığıreılığın-
da gelişmeyi çabuklaştırmak için önce devletin kendisini organize
etmesi, sonra da yetiştiricinin organizasyona yardımcı olarak onun
daha aktif bir roloynamasını sağlamalıdır.

I. Ulusal Generlk Siınposyuınu
2 - Aralık 1981, Aııkara

TÜBİTAK Temel Bilimleri Araştırma Grubu tarafından düzen-
lenen bu toplantıya aşağ.ıdaki bildiri sunulmuştur.
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çEŞiTLİ KAYNAKLARDAN ELDE EDiLEN STAFiLOKOK
SUŞLARıN DNAı TERMONUKLEAZ AKTiviTELERİ
ÜZERINDE INCELEMELERİ
(Ersin JSTANBULLUOGLU', SerdarDiKER2)

Koagulaz reaksiyonu, Staphloeoccus suşlarını diğer stafilokok ve
mikrokoklardan ayırmak için uzun süreden beri standart bir yöntem
olarak kullanılmaktadır. Fakat son zamanlarda koagulaz negatif
Staph. aureus suşlarının varlığının ortaya konması, bu teste alter-
natif veya yardımcı olacak yeni testlerin geliştidlmesi gereğini ortaya
çıkarmıştır. Bu amaçla DNAz ve Termonuklcaz testleri çeşitli ülke-
lerdeki teşhis laboratuvarlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmada insan ve hayvan kökenli 120 stafilokok su~unun
DNAZl Termonukleaz ve koagula:t: aktiviteleri saptanmış ve testIerin
birbiriyle paralellik dereceleri incelenmiştir.

İncelenen 120 suştan % 51,6 (62) koagulaz, % 55,5 (70) termo-
nukliaz, % 65,9 (79) DNAz pozitif bulunmuştur. DNAı ile termonuk-
leaz arasındaki paralellik % 78,4, DNAz ile koagulaz arasındaki pa-
ralellik % 88,6 ve termonukleaz ile koagulaz arasındaki korelasyon
ise % 88,5 tir.

Elde edilen vedler koagulaz testinin Staph. aureus suşlarının
identifikasyonunda yanlız başına yeterli olmadığını göstermektedir.
Güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için koagulaz testi ilc birlikte
bazı diğer yardımcı testlerin de uygulanması gereklidir. DNAz ve
termonukleaz testleri bu amaca en uygun yöntemlerdir.

i Doç.Dr. A.Ü.Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji Birimi.
II Aynı Birim Ara~tırma Görevlisi.
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Popülasyon Genetiği Semineri
21-25 Eylül 1981, Lalahan-Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı Sun' i Tabii Tohumlama ve Nesil
Kontrol Genel Müdürlüğü 1981 yılı Hizmet içi Eğitim Proğramı
uyarınca düzenlediği bu seminere açış dersini vermek amacı ile üye-
miz Prof. Dr. Emin ARITÜRK davet edilmiştir. Bir makale halinde
Dergimize de iletilen konu bu bölümde yer almıştır.

Genetilde Temel İlkeler
(Emin AR/TORK!)

Tarım ve Orman Bakanlığının Lalahan'da düzenlediği seminerde
"Genetiğin Temel İlkeleri" hakkında bir açış dersi vermemi isteme-
1crini memnuniyetle karşıladım.

Genetikte temel ilkeler, bana ayrılan süre içinde anlatılacak
kadar kısa değildir. Bu bakımdan ayrılan süre içinde öneliıli bulduk.
larımızın bazılarının altını çizerek, bazılarını da yalnızca başlıklarını
sıralamakla yetineceğiz.

Chicago Üniversitesi kurulduğu zaman buranın kurucu başkanı,
Harward Üniversitesi başkanına bu kuruluş gerçekten büyük bir
Üniversite olarak nasıl üne kavuşur diye sormuşlar ve başkan şu yanıtı
vermiştir: Önce birkaç yüz yıllık bir geçmişi olması gerekir.

Demekki, bir üniversitenin ya da fakültenin üne kavuşabilmesi
için bilim hayatınca ciddi ve sürekli araştırma, deney ve incelemelerle
programlaşan bir sürece gereksinim vardır.

Bilgi üretmek, teknik ve metodlar bulmak kolay değildir. Bu
yetenekli ve hevesli bir personel işi olduğu kadar sabır gerektiren bir
olgudur.

Genetik ilminin Türkiye Üniversitelerinde henüz bu aşama ve
düzeye ulaştığı ve üne kavuştuğu cesaretle ileri sürülcmez. Genetik
yönünden Türkiye'de henüz merdivenin basamaklarından ancak

i Prof.Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Birimi.
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ya birincisi veya ikincisine doğru adım atılmakta olduğunu söyle-
mekle genetikçilerimizi küçültmüş olmayız. Esasen Türkiye'de pür
genetikçilik diye bir alan henüz yaratılmamıştır. Bilindiği gibi Üni-
versiteler ana amaçlarından olan öğretim kadar araştırma ve hizmet
sunma, bilim için bilim, uygulama için metod ve en uygun yöntemler
bulmak ve yaymak ile yükümlüdürler.

Genetik alanında da aynı amaç ve gayeye yönelik girişimler doğal
olarak söz konusu olacaktır. Bu bakımdan Genetiktc Temel ilkeleri
bilmek, öğrenmek ve uygulamak için başlangıcını değil özünü oluş-
turur.

Genetik, biyolojik bilimler içinde bağımsız bir bilim konu halin-
dedir. Canlı organizma ile uğraşır. Canlıda meydana gelen değişim
ve kalıtım olaylarının nedenlerini ve bunların ilke ve yasalarını sap-
tama ya çalışır.

Demekki, Genetikte ilk ilke kalıtım ve değişim (variasyon) olay-
larını çok iyi bilmek, kavramak ve değerlendirmek lazımdır. Yeri
gelmişken ilave edelim ki Genetik hemen şıp diye bir seri canlılar, ha-
yali hayvanlar imal etmemize yarayacak değildir Buna karşın genetik
bir taraftan ıslah işini hızlandırmak için izlenecek yolları gösterecek,
diğer yandan da birçok verimsiz uygulanan metodlar üzerine "Kıy-
metsizdir" levhasıııı asacakdır.

Genetiğin temelini teşkil eden hücredeki kromozom ve genleri
bu alanın temsilcileri çok iyi bilmelidider. Fakat hayvan yetiştiricisi
için önemli olan husus kromozom ve genleri tanımak değil, onun eline
korrekt metodlar vermektir. Böylece yetiştirici genler üzerİnde oyna~
mış olur. Çünkü yetiştirici ne bir laboratuvara sahiptir ne de bu bil-
gileri edinmeye ihtiyacı vardır. Gerçekten yetiştirici için buna gerek
yoktur. Bilimsel yetiştiriciliğin temeli olan deneysel genetik onu daha
yakından ilgilendirir, ona en uygun deneme metodlarını verir.

Kursu açış dersimize genetiğin ilk ilkesinden sonra genetiğin ta-
rifi ile başlamak istiyoruz ve yeri geldikçc de diğer temel ilkeleri ko-
nuşacağız.

Genetiğin uğraş alanı yukarıda da kısaca belirttiğimiz gibi canlı
varlıklardır. Ve canlıda herşey hücrede oluşur. Gcnetikçi hücrcyi en
iyı bir şekilde tanır. Bu bakımdan genetiğin bir adı da sitogenetik diye
isimlendiriliı. Genetik denilince kısaca canlıda bulunan değişim ve
kalıtım olayları anlaşılır. Demekki; Genetiğin görevi iki temel konu

:-:::< e uğraşmaktır ve bunların ilke, yasa ve fonksiyonlarını açıklamaya



çalışmaktır. O halde genetik kavramını tanımlayabiIrnek için öııce-
likle i) Kalıtım, 2) Değişim (V~riasyon)leri bilmemize ihtiyaç vardır.

Yakın zamanlara kadar genetik yalnız kalıtım olaylarını incele-
yen bir bilim dalı olarak tanımlanırdi. Bugün elde edilen bilimsel ve-
riler ve gelişmelere göre genetiğin yalnız kalıtım olaylarını değil aynı
zamanda variasyon (değişim, farklılık) olaylarını da kapsamına aldı-
ğını görmekteyiz.

Bu küçük tarifimizle canlıyı değişim içinde bulunan kalıtsal de-
terminantların meydana getirdiği bir varlık olarak kabul etmek yan-
lış olmaz sanırız. •

Kalıtım; bilindiği gibi ortak soylara sahip bireylerin birbirlerine
benzemelerine ya da gencrasyonların karakterlerine yön veren gen
topluluğudur. Yine bilindiği gibi canlılardan döller, çoğalma yolu ile
meydana gelmektedir. Meydana gelen bu döller soylarına ve kardeş-
lerine benzerler. Örneğin atın yavrusu da bir attır. Sığınnki de öyle.
Bunlardan ne bir koyun, ne bir tavşan benzeri döloluşmaz. İşte
burada bir temel ilke daha ortaya çıkmaktadır, o da şudur: Canlılar
önceden determinc edilmiş bir model üzerine meydana gelmektedirler.
Yani hcl' canlı bir pre-determinasyona sahiptir.

Bu ilke, her tür ve ırk için söz konusudur. Bugünkü bilgilerimize
göre canlı bildiğimiz gibi dış çevre dediğimiz iklim, bakım, besleme,
konut ve yönetim gibi birçok faktörlerle iç yapı dediğimiz genotip
güçlerin etkisi altındadır. Bu iki gücün canlıyı etkilediğini ve biçimlen-
dirdiğini biliyoruz. O halde canlı dış çevre faktörleri ile iç çevre fak-
törlerinin bir ürünüdür. İç çevreyi biyolojik bir güç olarak kabul et-
mekteyiz. Kromozomlarda yer alan genlerin tümü ya da bunların
kimyasal diziliş yapıları söz konusu gücü yapar.

Değişim; kaba bir tanım la kalıtımın tersidir denilebilir. Yani
aynı soya sahip bireylerin birbirlerine benzememeye çalışmasıdır. Bu
farklılık değişim ya da variasyon olarak bilinir. Bireyler aynı ata soya
sahip o~malarına rağmen birbirlerine tıpa tıp benzemeycbilirler. Ya-
ni farklılıklar gösterirler. O halde değişimi filial generasyonun paren-
tal generasyona göre değişim içinde bulunması diye tanımlayabiliriz.
Bu kısa açıklamalarımızdan anlaşılacağı gibi kişiler bir yandan bir-
birlerine benzemeye çalışırken, diğer yandan da birbirlerine benze-
memeye çalışmaktadırlar.

Özetlersek genetik yalnız kalıtım değil, değişim olaylarını da in-
celer. Bu arada genetik farklılıktan kısaca söz etmek gerekir. Bu da
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genotipik farklılık kadar yetiştirme alanında önemlidir ve belki de
daha önde gelir. O halde genetik farklılık nasıloluşmaktadır? Bu
geniş konuyu en inceliklerine kadar burada anlatmaya gerek yoktur.
Kromozom ve gen bahsinde bu kpnu klasik kitaplarda derinlemesine
açıklanmıştır. Biz kısaca bunu yani genetik farklılığı sizlere gen i ya-
pan nucleotidlerin yapılarındaki organik bazların dizilme şekli ile
oluştuğunu ifade etmekle yetineccğiz.

- Ayrıca burada iki türlü bilgiye gerek duyulduğunu da belirt-
meliyiz. Bunlardan birisi hücreden hücreye verilen bilgi, diğeri ise
organizmanın şekillenmesini ve gelişmesini kontrol altında bulundu-
ran genetik informasyondur. Ve bunları da sağlayan genlerdir. De-
mekki kalıtımda aktif madde gendir.

Genetikte temel ilke olarak predeterminasyondan başka Men-
del'in bulguları akla gelir. Ve bu bulgular Mendelizm adı altında oku-
tulagelmektedir Kalıtımın temelini yapan mendel yasaları genetiğin
bugünkü aşamaya gelmesine neden olmuştur.

Ekleyebiliriz ki hiicreyi bugünkü kadar tanımayan Mendelin
buluşları hala geçerliliğini korumaktadır, ölmez kurallardır. Mcndel
kalıtsal özelliğin yeni döllere aktarılma mekanizmasını ve bunun fi-
ziksel temellerini açıklamaya çalışmış ve görevini de hakkı ile yapmış-
tır.

Mendelle kalıtımda roloynayan faktörleri tanımış bulunmakta-
yız. Daha sonraki genetik alanındaki ilerlemeler ilc mekanizmanın
esasını yapan kromozom ve genleri onun tabiri ile faktör olarak bil-
mekteyiz. Hatta genin yapısını oluşturan biyokimyasal. yapı yani
DNA ve RNA'lar onun buluşu içinde vardır. Fakat ortaya konula-
mamış bir gerçek olarak yakın zamana kadar gizli kalmıştır.

Mendel bulguları ile kalıtsal özellikler belirlenmiş ve gen adını
verdiğimiz determinantların hücre çekirdeğinde bulunan kromo-
zomlarda yer aldığı saptanmış gen bileşikliği, Crossing-Over, Re-
kombinasyon ve Mutasyon kavramlarının anlamları neredeyse ta-
mamlanmış bulunmaktadır.

Şüph~siz kalıtlmda roloynayan yukarıda kısaca açıkladığımız
deyimIerin temelini yapan kromozom ve genlerin yapıları ortaya çı-
karıldığı gibi kromozomlar da soma ve sex kromozomu olarak ayırt
edilmektedir. Hatta bugün kromozomlar numaralanmak suretiyle
kötü yapıların hangi kromozomla oluştuğu saptanabilmektedir.



Yalmz mendel genetiği ile kalı tsal özelliği belirleyen genlerle,
fenotipik görünüm arasındaki ilginin esası aydınlatılamamıştır.

Bilindiği gibi genlerin yapıları ve ne şekilde çalıştıkları, -fenotipi
ne yolla etkiledikleri çok yakın zamana değin karanlıktı, ~eçhul kal-
mıştı. Çok yakın de\Tede BİR GEN-BİR ENZİM diye adlandırılan
bir hipote7. kalıtıntın birçok karanlık noktasını aydınlatmıştır. Özel-
likle kalıtımla geçen bozukluklarda bir en7.imin kusurlu olduğu sap-
tanmış ve böylece adım yukarıda söylediğimiz bir gen bir enzim hipo-
tezinin kurulmasına neden olmuştur. Kalıtım--yolu ile geçen bozuklu-
ğun bir enzimin yapısı ile ilgili olduğu ve genlerin fonksiyonunun
eniimlerin yapımını kontrol etmek olduğu kabul edilmektedir. Buna
göre herbir gen ayrı bir enzimin yapımından sorumludur. Gendeki
bozukluk söz konusu genin ürünü olan en7.iminde kusurlu olmasına
neden olmaktadır. İşte değişik fenotipler bu nedenle gözükmektedir.

Neurospora Crossa, adlı mantar üzerinde yapılan deneyler me-
tabolik yolların bir dizi kimyasal reaksiyonlardan oluştuğunu gös-
termiştir. Buradaki dizinin hemen her reaksiyonunun ayrı bir enzim
tarafından yürütüldüğünü ve bu enzimlerin de her birinin ayrı, bir
gen tarafından kontrol edildiğini bu çalışmasıyla GARROD ortaya
koymuştur.

Son yirmi yıldır yapılan yoğun çalışmalar neticesi kromozomların
ve genlerin kimyasal yapıları da saptanmıştır. Bu yapı bilindi&i gibi
çekirdek içi asididir, yani nükleik asittir. Bu da bilindiği gibi nuklc-
oproteinleri yapan nükleik asitle amino asitlerden oluşur. Iraların
oluşmasında bu yapının roloynadığı artık kuşku duyulmaz bir açık-
lığa kavuşmuştur.

Gen~erin çekirdek içinde yer alan kromozomlarda yerleşik bu-
lunduklarını söylemeye gerek yoktur. Yani kalıtımın temelini kro-
mozomlar yapar ve kromozomlarda yer alan ve adına gen dediğimiz
uniteler oluşturur. Bu döllerin karakterlerine yön veren bilgi merkez-
leridir. Yani söz konusu ettiğimiz aktifmadde DNA dır. Belirgindir ki,
hu generasyondan generasyona iletilir. Kromozomların ve genlerin
artık kimyasal yapılarını bilmekteyiz. Hücre çekirdeğinde yer alan
çekirdekasidi yanİ nuklein asitte iki ana maddeden ibarettir. Bunlar-
~ biri DNA diğeri RNA dır.
- Yine bilmekteyiz ki bu temel yapıyı i) Şeker 2) Fosfor asidi 3)

Azot bazları meydana getirmektedir. Buradaki organik bazlar ise
Purin ve Pirİmidin den kuruludur. Purin grubu içinde Guanin ve
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Adenin, Pri~idin grubunda ise Citosin ve Thymin yer alır. Kısaca DNA
bir makro molekül yapıdadır ve DNA nın modeliWatson:-Crick tara-
fından çizilmiştir. Buna göre DNA helezon şeklinde bükülmüş ip
merdivene benzemektedir. Son yıllarda X ışınlarıyla yapılan,araştır-
malar ise DNA nın helezon şeklinde birbiri üzerine kurulmuş iki ip,.

- likçik ştklinde olduğunu ortaya koymuştur.
DNA kalıtım bakımından RNA ya göre daha önemlidir. Çünkü

bilgi taşıyan budur. D:NA molekülü kısaca iki polinükleotid zincirin-
den oluşur. Yapı bakımından RNA, DNA dan thymin'in yeriı:ıeurası!'
in geçmesi ile ayrılır. RNA bilgi ileticisi olarak nitelenmektedir. Görevi
hücreiçinde DNA dan aldığı haberi Ribozomlara ileterek burada ya-
pılması gerekli proteinlerin üretilmesine neden olmaktadır ..Burada hir
soru akla gelmektedir. -Genetik materyal nasıl biraraya gelmektedir?

Bilindiği üzere genetik materyal zigotta yani döllenmiş yumur-
taya ana ve babanın sahip olduğu kromozamlardan birer tanesinin
biraraya gelmesiyle oluşur. Bunu sağlayan sperm ve ovum hücreleri-
dir. Kuşlar dışında evcil hayvanlar anadan ve babadan gelenler aynı
sayıda kromozom tutarlar. Herbir kromozomun şekil ve volum bakı-
-mından birbirlerinden birazcık farklı olduklarına işaret etmek gere-
kir. Başka bir deyimle bir sığırın yumurtasındaki kromozomların hepsi
birbirlerinden az çok farklı 3° ayrı ünitededir. Yumurtadaki herbir
kromozoma karşılık bunun bir benzeri de boğa spermasında mevcut-
tur. Böylece zigotta iki takım bir araya gelerek 3° çift kromozom ya-
parlar. Bu çift hale geliş karakterlerin dağılışını hesaplamak yönünden
çok önemlidir. Özet olarak birisi dölün anasından, öbürü de babasın-
dan gelen iki kromozom biraraya gelmiştir. Dölün üreme organların-
daki hücreler sperm veya yumurta üretmek için bölündükleri zama.n
her çift kromozomun üyeleri birbirlerinden ayrılırlar ve sperm veya
yumurta hücresine girerler. Böylece sperm ve yumurta beden hücre-
lerinin taşıdığı sayının yarısı kadar sayıda kromozom bulundtırurlar.
Buna bilindiği gibi haploid adı verilir. Böylece genetik materyal bi-
raraya gelmiş ve gencrasyonlar arası köprü kurulmuştur. Yani döller
arasındaki köprüyü kuran yine kromozomlardır. Bir canlınm yumur-
tadan gerçekşekline erişinceye dek gelişmesini yöneten gerekli bü-
tün bilgiler dölden döle kromozom materyali içinde taşmırlaro

Yukarıdaki açıklamalarımızIa ıranm oluşumunda anaclan ve
babadan gelen birer genin temel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani bir
ıranın oluşabilmesi için en az iki gene ihtiyaçvardır. Bu ilkeyiMendel
ortaya koymuştur. Bilindiği gibi Mendel saf homozigot yapılarüze:-



rinde çalışmıştır. Öteki deyimi ile homolog kromozomların aynı 10-
kuslarında yer alan ve bugün DNA nın bir parçası olduğunu kabul
ettiğimiz eş genlerin roloynadığını bilmekteyiz.

Genetik dilinde bunlara allel gen ismini vermekteyiz. Bunlar aynı
tesirli veya zıt tesirli olmaktadırlar. Bu ilkede Mendelindir. Böylece
gende saklı güçler ortaya konulmuştur. Yapılan birleştirmelerde
genlerin güçleri deneyselolarak ispatlanmaktadır. Bu sonuçlara göre
genlerde Dominantlık ve ressesiflik, özelliğinin bulunduğu bir ilke
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dominant güçte olan genin ırada kendini belli ettiğini, eşinin gü-
cünün ise yine bu ırada saklı kaldığını görüyoruz. Yine Mendel deney-
leri ilc, bize eş genlerdeki güçlerin birbirlerini bastırmadıklarını, orta
bir durumda (intermedier) bir ıranın meydana geldiğini saptamıştır.

Demek oluyorki genlerde dominantlık, ressesiflik ve intermedier-
lik söz konusudur Ye ilk önce bilinenIcr de budur. Daha sonraki yapı-
lan araştırmalarda t~m dominantlık, eksik dominantlık, epistatik güç
V.s. gibi gene ai( özelliklerin bulunduklarını öğrenmekteyiz.

Ayrıca mutasyona uğramış gmleri de bu cümleden,sayrrlamız ge-
rekir.

'Bilindiği gibi canlının taşıdığı genlerin tümüne genotip adını ver-
mekteyiz. Bu genotiplerin de saf ve karışık yapıda olduklarını bilmek-
teyiz. Yani homozigot ve heterozigot deyimleri ile bu yapıyı tanımla-
mış olmaktayız.

Mendel'in çalışmaları ile ve daha sonraki, deneylerle genellikle
3 çeşit genotipin bulunduğunu bilmekteyiz.

1- Homozigot dominantlar.
2- Heterozigot dominantlal'.
3- Homozigot ressesif yapılı olanlar.

Bu üç kategori yi gösteren genotipler altı çeşit birleşme olasılığına
sahiptirler.

1- Homozigot dominant X Homozigot. dominant birleştiğinde
elde edilen döllerin hepsi hemozigot yapılıdır:

2- Homozigot dominant X heterozigot dominant gen.otip bir-
leştiğinde döl1erİn hepsi fenotip bakımından aynı fakat genotip bakı-
mından % 5° oranında homozigot, % 50 oranında da heterozigot
yapı gösterir.
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3- Homozigot dominant X homozigot ressesif birleştiğinde
döI1erin hepsi heterozigot dominanttır.

4- Heterozigot ,dominant X Heterazigot dominant birleştiği
zaman döIlerin i /3 oranında dağıldığı görülür (% 75 dominant görü-
nümlü, % 25 ressesif görünümlü).

5'- Heterozigot dominant X homozigot resscsif birleştiğinde %
50 heterozigot dominant, % 50 homozigot resscsif döl elde edilir.

6- 'Homozigot ressesif X Homozigot resscsiv döllcr birleştiği
zaman hepsi homozigot yapılıdır.

İntermedierlikte elde edilen döIler ana-baba karışımı bir görü-
nüştedir. Bunların dağılımı ise 1:2: I, dominantlıkta ise 3: i oranında
olduğunu bilmekteyiz.

Mcndel ilkeleri böylece 3 ka ide içinde tanımlanır ve artık buiı-
lar klasikleşmiş ilkelerdir. Örneğin;

1- Un.iformidet (Bir örneklilik) kaidcsi
11- Dağılma. kaidesi

ıp- Gamdlcrin bcı.ğımsızlığı kaideleridir.

Canlı tek bir ıradan. ibaret değildil'e- Sayılamayacak kadar çok
ıraya sahiptir. Ve bunların oluşması yukarıda açıkladığımız esaslar
içinde cereyan etmektedir. Şüphesiz burada karakterlere göre örneğin
Multiple allelismus, polymeri gibi durumları da unutmamak gerekir.
Iraları iki gı~upta toplayabiliriz. Kalitatif ve kantitatif olarak, kalita-
tiflerin az geniilikle, kantitatifkrin ise çok gcnliliklc meydana geldiğini
hatırlamalıyız. Normal genetik oluşumlar dışında genlerde saklı bulu-
nan bozukluklara dayanarak ve ayrıca genler arası etki ilişkileri ile
(interaksiyon) meydana gelen ıralar da vardır.

Genlerde Penetrans ve Expressivite denen güç de saklıdır. Cinsi-
yetlc ilgili ıralarında oluştuğunu bilnwkteyiz. Ayrıca ctkileri cinsiyetle
değişik genler de vardır. Kısaca genleı'deki yapısal gücü:

I) Dominans ve ressesiDik
2) İntermedierlik
3) Pleiotropism
4) Penetrans
5) Ekspressivite (görüntü derecesi)

gibi aIle) genler arası olaylarla açıklayabildiğimiz gibi alıCı olm~yan
genler arası durumların başlıcalarını da aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.



•

i - Komşu genler pozisyon etkisi

2- Tck cinsiyette etkili genler

3- Etkileri cinsiyetle değişen genler

4- Önleyici gen etkisi

5- Tamalayıcı gen etkisi

6- Epistatik gen etkisi

7- Modifiye edici gen etkisi V.s. gibi.

Görülüyor ki populasyon genetiğine ulaşmada buraya kadar
açıkladığımız genleri tanıma ilkesi yukarıda da belirttiğimiz gibi
temel teşkil etmektedir. Bunları tanımadan ya da bilmeden özellikle
hücre içi durumları iyice tanımadan yapılacak işlemler boşlukta
kalır. Islahta gerek variasyonları, gerekse ıraların kalıtsalolup olma-
dıklarını bilmek için genetikt~ temel ilkeleri iyice öğrenmeye ihtiyaç
bulunduğunu tekrar belirtmek isteriz.

422 A,Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ



100. YILDA VETERİNER FAKÜLTESİ
AKADEMİK HABERLERİ

Bu bölümde i ocak i g8 i ile 3 i aralık i 98 i arası Fakültemizde
akademik gelişmeler, yayınlar, öğretim ve eğitim durumu ilc sosyal
içerikli haberlere yer verilmiştir.

Toplam olarak değerlendirildiğinde 4 üyemizin profesörlüğe
yükseldiği; 9 üyemizin doçent olduğu, 12 asistanımızın doktoralarmı
verdiği, i i meslektaşımızın da asistanolarak Fakültemizde görev al-
dığı görülecektir. Bu süre içinde Fakültemiz Hayvan Yetiştiriciliği ve
Sağlık Bilimleri Uzmanlık Okulunda eğitimlerini tamamlayan 25 .ve-
teriner Hekim uzman olmuş; okul kadrosuna da 3 asistan atanmıştır.

Yıl içinde 5 öğretim elemanımız diğer Veteriner Fakültelerinde
bir ya da daha fazla süreler için kadroları ile görevlendirilmiştir.
(1750 sayılı yasanın 64. maddeleri uyarınca). 40. madde ile de 22 üye-
miz (ders vermek) üzere görevlendirilmiştir.

Daha önce Bursa, Elazığ, İstanbul Veteriner Fakülteleri ile Di-
yarbakır Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesinde görevalmış üyeleri-
miz de yıl içinde bu görevlerini sürdüreceklerdir. Halen buralarda
bir ya da birkaç yıl süreyle görevlendirilmiş i 2 öğretim elemanımız
bulunmaktadır. '

ıoo. Yıl içinde bir profesör üyemiz yaş haddinden, 7 profesör'
üyemiz de kendi istekleri ile emekliye ayrılmışlar, Ord.Prof.Dr. Sürey-
ya Tahsin Aygün vefat etmiştir. .' .

:şu arada 2 doçent üyemiz kadromuzdan ayrılmıştır. Halen 9
öğretim yardımcımızda öğretim-eğitim ve araştırma nedeniyle yurt
dışında bulunmaktadır.

Fakültemizde bu yıl tamamlanan doktora ve doçentIik çalışma-
ları yanında 13 adet yayınımızın bastırılması sağlanmıştır.

2547 sayılı Yeni Üniversiteler Kanunu'nun yayımlanmasından
sonraki gelişmeler içinde Fakültemiz Yönetim Kurulu yeniden şekil-
lenmiş; Üniversite Senatosuna seçilen üyemiz, senatO' temsilcilen
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olarak Üniversitelerarası Kurul'a bir üremiz de (;ni\'ersite Yönetim
Kuruluna üye seçilmiştir.

ÜniversiteIerarası Kurulca "Yüksek Öğretim Kurumuna" seçilen
8 üye arasında 2 üyemiz de yer almıştır.

Bu arada "Danışma Meclisinde" da 2'si fakültemiz üyesi olmak ~
üzere 3 meslektaşımız görevalmışlardır.

Bu bölümde değinilen haberlerin dökümü yapılmıştır.

I98I'de Emekliye Aynlan Profesörlerimiz.

Prof.Dr. :'YIahir PAl\'1UKÇU
Prof. Dr. Yaşar ALTA:\'
Prof. Dr. M.Şahin AKMAN
Prof. Dr. Osman HASSA
Prof.Dr. ~ihaı ERK
Prof. Dr. Hüseyin ERK
Prof. Dr .. Selahattin GÜRTeRK

4. 3.1981
4. 5.1981
13. 7.1981
7. 9.1981
2. i ı. t 981
2.11.1981
10.12.1981

I981'de Kaybettiğimiz Öğretim Üyemiz

Ordinaryüs Prof.Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN (Emekli): 9.12.1981

1981'de Profesörlüğe' Yükseltilen Üyelerimiz.

Prof.pr. Ferruh DİNÇER
Prof.Dr. Ergün ÖZAL!'
l'rof.Dr. Ahmet YURTYERİ
Prof. Dr. Rafet ARPACIK

(Veteriner Tarihi ve Deontoloji)
(Besin Kontrolü ve Teknolojisi)
(Besİn Kontrolü ve Teknolojisi)
(Zootekni)

1981'de Doçent olanlar ve Tezieri

<:) Arkun CANDAŞ: Silico- Dmicıılion Yöııtemi ile Konsave edilm Kemik Homogreflrrin Kö-
pekierde E,perimentel uygulıımnları Uzeriııde Çalışmalar. V." 67 s., 3+ 1981. .•

8 Ahmet ÇOLAK: Kehmı Bııraj Gölünde BuIliiııııı Balık Tı,r/rri ve Göle Egemm il1ן01 Tııtlı Su
Kifııli (Leııcisms lepidııs HECKEL, 184-3), Bıyıklı Balık (Barbuscapito pecloralis HECHEL,
1843) ve Tahta Balık (Acııııthcbrııma mıırmid HECHEL, 1843)'ir. Pomıılasyon Dinamilker:".
99 s., 7+1981.

8 Ayhan ÖZKUL: Piliç/eritı "Deneysel Gıımboro Hasldlıf1mda (Infeksi)öz Bursal Hastaiık)
DIlişali Bulgularm Histopııtololik ve Elektroı1 Mikro.<J.obik Olarak Incelenmesi. 42 S., 17+ i98 i.

8 Ömer AKA Y: Hiııdi Tiiherküloz Etket/lerinin Izolll5)'on, ldentifikasyoıı Tipletldirilmesi ile De •
. lıeySe! Hindi Tiiherkiilozııııda Allajik l'e Serolojik Yöntemlerin '-iygıılanması Uzerinde Araftımıalar.
95 S., 21.4. i 98 ı.

8 Necdet GÜZEL: BI/zalılardıı Göhek Fıtıklamıin Bai!doku-Diyq{ram ı't Periton Oto L'e Homo
Grefleriyle Oııarımı Uzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar. 51 S., 16.6. i98 ı.

• Tezlerin rota sayfaları \'e adayın üniversite doçent oluş tarihini göstermektedir.
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o Burhan DIl\ÇER: Yerli Sucuklarda Fermantasyon ve Kurumada Bilefimsel, Lipolitik ve Orgo-
noleptik Degişiklikler Ozerinde Araftırmalar. 123 s., 30.8.1gB ı.

o ;\1etin TIMUR: Yılan Baııgı (Anguilla anguilla Linnaeus, li58) Beslenmesiııde Uygulanan
Rasyonların Gelişme ve Histopatoloji Yönünden Etkilerinin Araftırılması. i 12 S., 19.11.198 ı.

o Şakir TÜNCER: Süt/en Kesilmiş MeriılOs Kuzuların Rasyonlarına Degişik Düzeylerde Katı-
lan Ore ve Anıonyum Su!fatm Besi Performansı, Karkas Özellik/eri ile Kan ve Rumen Sıvısı
Metobolikleri Ozerine Etkisi. 69 S., 20.11.1981.

o Ahmet ERGÜN: Yumurta Tavulu Rasyoıılarına Delişik Düzeylerde Katılan Kolzu Küspesinin
Çeşitli Verim Özelliklerine, Lipid Metobolizmasına, Yumurta Bozulmalarına ve Iç Organlara Etkisi
Ozerinde Araştırmalar. 7° S., 20.11.1981.

1981'de Doktorasını Verenler ve Tezleri

o Mehmet BesimÖZLEM: Tok/u ve Köpeklerde Deneysel Phenyl Afereury Aeetate Zehirlenmeleri
Ozerinde Kliııik, Hematolojik ve Patoledik Bulgulara Ilişkiıı Araştırmalar. 101 S., 2.2.1981.

o Bahri EMRE: Normal ve Kuduz Virusu Vailmiş Kıl Keçilerin Elektroensifalogramları Oze.
riııde Araştırmaldr. 42 s., 24+1981.

o Metin ALABAY: K~yunlardaki Paramp!ıistomum Cervi Schrank, 179° Enftksiyonunun Immıı-
noperoksidaz ve Indirekt Floresan Antikor Teknikleriyle Karfılaştırmalı Teşhisi Ozerinde Araş-
tımıalar. 52 s., 1.5.1981.

o Nuri ÇA(;IŞ: Yerli Sucuklarda, Olgıııılaşmada Kırmızılaşma Derecesinin Saptanması Ozerindl
Bir Araştırma. 54 S., 12.7.1981.

o Bülent MUTLUER: Hamsi Balıklarından Çefitli Kutu Konservesi Yapılması Ozerinde Tek-
noledik Araftırmalar. 54 S., 14.7.1981.

o Müjgln tZCÜR: Sa!lıklı Koyıınlardan Izole Edilm Escherichia Coli SUflarının Çefitli Özel.
likleri Ozerinde Incelemeler. 55 S., 15.7.1981.

o K.Zafcr KARAER: Ankara Ili Civarındiı Hyalomma Detritum (Schulze, 1919)'un Biyo-Eko-
lojisi Ozerinde Araştırmalar. 64 S., 23.10.1981.

o Yılmaz DÜNDAR: Normal DolU/ıı Yapmlf Iıuk/erle RetentlO Secıındinarum'lu buklerde Vita-
min E Yöıııiııden Araftırmalar. 46 S., 23.12.1981.

o Hüdaverdi ERER: Ayııalı Sazanlarda (Cyprinus carpio L.) Deneysel Aeromonas Hydrophila
Enfeksiyonunda (BakterİJ-el Hemorajik Septisemi) Oluşan Patolojik Bulguların Iııalenmesi. 42
s., 25.12.1981.

o Ayscl BAYHAN: Yıırdumuzda Uretilcıı Ticari Bcb~k Mamalarındaf.i Demir Miktarı V:r.e-
rinde Araf/ırmalar. 73 S., (Bilim Doktorlıı~u 29.12.1981).

o Gülderen YENTeRK: Yurdumuzda Oretilen Margarinlerdeki Vitamin A Miktarlan V:r.e-
rinde Araştırmalar. 90 S., (Bilim Doktorlu~u, 29.12.1981).

1981'dc Fakültem.iz Yayınları

o Prof.Dr.A.SEVli'1Ç: TiirkİJ'e'de Hayvansal Oretimin Yapısı, Potansiyeli, Geliftimu Olanak.
ları ve Önlemleri. V~teriner Fakültcsi Yayınları, 367-265, Ankara, 88 S., 1981;

o Prof.Dl'.X.GÜRALP: Helmintoloji. .vcteriner Fakültesi Yayınları, 366-266, Ankara,
ILV -t- 631 S., Ig81.
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8 Prof.Or.M.AROA: Geııel Bakteriyolqji. Veteriner Fakültesi Yayınları: 369-26j, Ankara,
521 s., 1981.

0Prof.Or.H.ANTEPLİoCLU, Prof.Or.E'.SAMSAR, Prof.Dr.F.AKIN: Veteriner Genel
, 'Şirurji. Veteriner Fakültesi, Yayınları, 3jO-26!ı, Ankara, 5o8 s., 1981.

8 Prof,Or.O,ASLANBEY: Veteriner Operasyon Bilgisi Cilı I. Veteriner Fakültesi Yayınları:
371"':269,Ankara, XII -;- 434 s., 1981.

<::) Prof.Or.E.ERSOY, Prof.Or.N.BAYŞU: Pratik Biyokinrya. Veteriner Fakültesi Yayın-
ları: 372-27°, Ankara, XIII -:- 279 s., IgBr.

8 Prof.Dr.Satl BARAN, Prof.Or.C.KÖKÜUSLU: Genel Patoloji I. Veteriner Fakültesi
Yayınları, 373-271, Ankara, 172 s., 198r.

o Prof.Or.H.ANTEPLtOCLU, Prof.Or.E.SAMSAR, Prof.Or.F.AKIN: Veteriner Özel
Şimdi. Veteriner Fakültesi Yayınları, 314-272, XVIII-j- 574 s., 198r.

o Prof.Or.Z.ERENÇtN, Or.C.KÖKSAL: Iç Sular Temel, Bilimleri. Veteriner Fakültesi
Yayınları: 375-273, Ankara, 160 S., 1981.

o Prof.Or.H.ERK, Doç.Or.E.ALAÇAM: Pratik Dogum Bilgisi. Veteriner Fakültesi Ya-
'yınları, 37,6-274; Ankara, 83 s., Ig81.

o Ooç.İ>r.N.DURSUN: Veleriner Komparalif Analomi. Veteriner Fakültesi Yayınları, 377-
275, Ankara, IX-j- 168 s., 1981.

<:> Ptof.Dr.T.KÜNUK: Pratik Fizyoloji I. Veteriner Fakülte,i Yayınları, 378-276, Ankara,
XV-j-250 S., Ig81.

e::> PrÜ.Or.H.BA$KAYA, Doç.Dr.A.MİNBAY: Kı/mN Hayvan/arı Hastalıkları. Veteriner
Fakültesi Yayınları: 379-277, Ankara, VII-;- 335 s., 1981.

1981'de Fakültemize Atanan Asistanlar

lIyas ÖZATA
Kilmil ÖCAL
Ayşe çAkMAK
ÖZnlır POYRAZ
Arif'ALTINTAŞ
ZekiALKAN
Arif KURTDEDE
Haıiık 'fESTEREC!
r-Icrih YÖNTEM
Rıfkı HAZIROeLU
Osman KUTSAL

Uzmanlık rı/ksek Oku/ıı'na.. :" ... .

Okan ERTUeRUL
Murat ERTÜRK
Orhan ÇETIN

(Farrnakoloji)
(Anatorni)
(Protozooloji)
(Zootckni)
(Biyokimya)
(Şirürji)
(İç Ha~taIıkları)
(Biyokimya)
(Anatorni)
(A.Patoloji)
(C.Patoloji)

(Fizyoloji)
(Biyokimya)
(Zootekni)

16. 1.1981

25. 3.1981
27. 3.1981
20. 4.1981
23. 7.1981
16. 9.1981
30.11.1981
:ıo.ı r. 1981
ı. 12.198i
i. 12.1981

15.12.1981

1.12.1981
1.12.1981

1.1.12.1981
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1981'de 46. Madde ile GörevlendirilenlerI (1750 Sayılı Vııiversitele; Kaııunıı)

Doç.Dr. Hayaıi ÇAMAS
Prof. Dr. FahtiSAYAi\'
Doç.Dr. Recep TINAR
Doç.Dr. Burhan DİNÇER
Doç.Dr. Hüseyin ERDİi\'Ç

14. 7.1981
16.10.1981
2.11.1981
3.II.I!)fll
3.11.1981

Bıırsa Vlliv. Veteriner Fakültesi
Fırat Vniı'. Veteriner Fakültesi
Bursa Vniv. Veteriner Faküllesi

"
"-

46. Madde Uyarmca Görev Süresi Uzatılanlar

Fırat Vııiv. Veteriner Fakültesi
Bursa Vniv. Veteriner Fakültesi

PmLDl'. Hümeyra 'öZGEN 2.2.1981

Prof. Dr. C.Nadi AYTU(; [4. 4.1981
Doç.Dr. Aydın EVREN 14. 4.198[

46. Madde UyarIDca Daha Önce Görevlendirilip Görevi Sürdürenler.

Prof. Dr. Hamza KESKİNTEPE Fırat Vniv. Veteriner Fakültesi
Prof.Dr. Rafet ARPACIK Bursa Vniv. Veleriner Faküllesi
Doç.Dr. Ahmet MİNBAY " "
Doç.br. Yalçın YILDIRHv[ "

S.S. r.B. Gw/ıcr Nesibe Sağlık Eğitim rurdu

Bursa Vniv. Veleriner Fakültesi

Fırat Vniv. Veleriner Fakültesi

lsiaTllnıl Vniv. VeleriTıer Faküllesi
Bursa Vniv. Veleriner Fakültesi.

rurdu'

"

"

"

"

"
"

"

Selçuk Vniv. Fm Fakültesi
S.S.r.B. Gevlzer Nesibe Sağlık Eğitim
Aııkara VTıh,. Ziraat Fakültesi

1981 - 1982 Öğretim. Yılında 40. Madde İle Görev Alanlar

Prof. Dr: Fahri BÖLÜKBAŞ!
ProLDr: Doğan ASLANBEY
Prof. Dr. Hayrettin ANTEPLİOGLU
Prof. Dr. Faruk AKl"'"
P~oLbr. Cemalettin KÖKÜCSLU
Prof.Dı< Ferruh DİNÇER
Prof,DI'. Orhan ALPAN
Prof.Dr~ Nazım ÖZKAZAKÇ
Doç.Dr. Baki YILMAZ
Doç.Dr. Tahir AKSOY
Doç.Dr. Selahattin CEYLAN
ProLDr. Ferruh DİNÇER
Doç.Dr. Yusuf ŞANLI
Doç.Dr. ?vLYılmaz iMREN
Doç.Dr. i\'ecdet GÜZEL
Doç.Dr. Ömer AKA Y
Doç.Dr. Yaşar UÇAR
ProLDr. Metin TAŞBAŞ
Doç.Dr. Necdet DURSUN
Dr: Müjgan iZGÜR
Dr • .Hakkı İZGÜR
DoçJ)r. Sıt,kı GÜLER

Yurd Dışında Görevli Olanlar

Abdülkadar AKC,\N
Necmettin TEKiN
Günay ALÇIGIR
Mehmet' ŞAHAL

(Zootekni)
(Dölerme)
(A.Patoloji)
(İç Hastalık.)

HIITlI/over

"
ol

••
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ı:ı r. Erol ŞENGÖR (Zootekni) Isvifre

Dr. Fikri AYDIN (Su ürünleri) Mıinih

Dr. Hilal ERGüN (Biyokimya) Ingiltere

Nesrin SULU (Fizyoloji)
Dr. Metin ALABAY (G.Parazitoloji)
:Naklen Geçenler
l?oç.Dr. Muzaffer Kaplan ÜSTDAL (Eskifehir Tıp Fakıiltesi)

Doç.Dr. Süleyman ŞENER (Istanbul Un;". Veteriner Fakıiltesi)

1981'de Uzman Olanlar:

i. Nesrin TUNCER Farmakoloji ve Toksikoloji 17. 6.1g81 /
2. Erkal KIZILTEN Hayvancılık ışletme Ekonomisi 4. [2.lg8[
3. Mahmut ASLANKAN Dölerme ve Sun' i Tohumlama [7. 6. [g81
4. Cemal LAçıN Besin Kontrolü ve Teknolojisi [7. 6. [g81
3. Orha~ GÜNEY [7. 6.lg81
6. ıbrahim BAKıcı [7. 6.lg81
7. M.Ali ARGALIOCiLU Zootekni 17. 6.1981
6. Erdo~an ŞENER 17. 6. [g81
g. Necla ÖCiÜTLü 17. 6.1981
ıo. Hidayet KEÇELl 17. 6. [g8[
ii. Nihat KALE [7. 6. [g81
12. Mehmet SEVEN [7. 6.lg8[
13. Hüseyin PEKTAŞ [.7. 6.lg8[
13. Ali BAKıR [7. 6.lg81
15. M.Ali GÖKDERE [7. 6. [g8[
16. Abdurrahman KABUKÇU [7. 6. [gBı
17. Salim TEZEL ..Klinikler 17. 6. [g81
18. Erdal ULUSOY [7. 6. [g81
ıg. Nevzat ıNAN 17. 6.lg81
20. Ali SERıN 17. 6.lg81
21. Nevzat TÜLEK 17. 6. [g8[
22. H[dır BAYüLGEN [7. 6.lgBı
23. Ali BÖCüGÖZLü Zootekni [7. 6. [gB[
24. Gülen üN Yem Maddeleri Hayvan Besleme [7. 6. [g8[
25. ıbrahim YERMAN 22.12.1981



2547 Sayılı Üı:ıiversİteler Kanununun Uygulanmasına İlişkin
Gelişme ve Değişiklikler

Yeni Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden' sonraki
gelişmeler uyarınca, yasanın öngördüğü kurulların şekillendirilmesi
amacıyla yeni seçimler yapılmı~tır.

Fakültemiz'de, öğretim elemanları aralarında yaptıkları top-
lantı sonu Fakülte Kurulunu 'oluşturmak üzere üç profesör üye ve
iki doçent üye seçmişlerdir. Daha sonra bu üyelerin ve birim başkan-
larının katılması ile oluşan Fakülte Kurulu "Yönetim Kurulu" ve
Üniversite Senatosuna gönderilecek "Senato Üyesini" seçrrii~tir

Fakülte Kliruluna Sefilen Öğretim Elemanlarımız:

Prof.Dr. Mehmet SANDIKÇıoOLU
Prof.Dr. Turan oOUZ
Prof.Dr. Atilla TANYOLAÇ
Doç.Dr. Ersoy CANKÜYER
Doç.Dr. Yusuf ŞANLI

Yönetim K,!ruluna Sefilen Uyeler:

Prof.Dr. Mehmet SANDIKÇıaOLU
Prof.Dr. Faruk AKIN
Prof.Dr. Ferruh DiNÇER
Doç.Dr. Şeref KAYMAZ
Doç.Dr. İbrahim BURGU

Universite Senat()suna Sefilen Uyemiz:

Prof.Dr. Hüseyin Saim KENDtR.

Üniversite Senatosunda yapılan seçim ile Üniversite Yönetim
Kuruluna üyemiz Prof. Dr. Atilla TANYOLAÇ Ankara Üniver-
sitesi-Üniversitelerarası Kurul temsilcisi olarak da üyemiz Prof. Dr.
Hüseyin Saİm KENDİR seçilmişlerdir.

l
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Yüksek Öğretim Kurulu'nu oluşturmak üzere Üniversitelerarası
kurul 8 temsilcisini seçmiş, bunlar arasında emekli öğretim üyemiz
Prof.Dr. Mahir BÜYüKPAMUKÇU ile üyemiz Prof.Dr. Selahattin
GüRTÜRK yer almışlardır. (Profesör Gürtürk bu nedenle cmek-
liliğini istemiş ve emekli olmuştur).

>. Yüksek Öğretim Kuruliı'rıön"diğer üyeleri de ~cçiıdikien' sonr<ı:,
atamalar Devlet Başkanı tarafından onaylanarak Yüksek 'Ögrc'fim
Kurumu çalışmalarına başlamıştır. Üyelerimizin .kısa özgeçmişleri
aşağıda verilmiştir.

-Prof.Dr.Mahi, BÜrÜKPAMUKÇU'NUN ÖZGEÇM1Şt

2 Şubat I9I2'de Diyarbakır'da doğdu. ilk ve orta okulu Diyar-
bakır'da, Liseyi Konya'da bitirdi. I933'deAnkara Veteriner Fakültesi
ne girdi ve I938'de birincilikte mezun 91du. İki ay Bandırma İlçe
Veterinerliği yapıp yedek subaylık görevi -için ayrıldı. )Terhis olunca
I94o'da Ankara Merkez Veteriner Hekim)iğine atandı: 1.3.1941'de
Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü asistanlığına başladı. 1943-
I944'de İkinci kez silah altına alındı. 3mayıs 194s'de, patoloji dalında
doktora yapmak üzere ."Ziraat Vekaleti" tarafından Birleşik Ameri-
ka'ya gönderildi. Michigan State Üniversitesinde "Exp,;rimentally
InducedWhite Miıscle Disease In Guina Pigs" adlı tezini sunup doktora-
sını tama~ladı. 12.7.1948'dc yurda döndü. Bu aşamadagösterdiği
başarı nedeniyle zamanın "Ziraat Vekili" tarafından takdirname -ilc
ödüllendirildi. Ağustos 1948'de Patoloji Kürsüsü asistanlığına atandı.



ATATÜRK'ÜN nDGUMUNUN 100. YILI '431

1952'de doçent oldu. 1957'de profesörlüğe yüksddi.1957'den ı mart
1981'e dek Patolojik Anatomi Kürsüsü Başkanlığı yaptİ. İstemi üzerine
i mart 1981'de emekliye ayrıldı. Ancak akademik yaşamını ve bilim-
sel çalışmalarını A.B.D.WisconsinÜniversitesi Tıp Fakültesi Kanser
Kürsüsünde profesör olarak sürdürdü. Bu görevde iken 2547 sayılı
Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca oluşturulan Yüksek Öğretim Ku-
rulu üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçildi. Bunun üı;erin~ yur-
da dönüp yeni görevine baş~adı. ' - .

Profesör Pamukçu 1952:-i957 tarihlcı:i arası-nda _Türk'V~;t~rin.er
Hekimleri Derneği Genel Sekreterliği, 1959-1962 arasında da'TürR:
Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı yaptı.13u ku-
rum adına" Kurucu MeClis Üyeliğine" seçildi~, '

r 953'de, Tı'akya Bölgesinde seyreden ve "Mahiyeti meçh111",diye
bilinen hastalığın "Botulismus" olduğunu o~taya koyan 'komisyon
başkanı olarak Tarım Bakanlığınd-an "takdirname" aldı: ",

Yurtiçi ve yurtd~şı bilimsel araştırmaları ve sağladığıbaşarılı
sonuçları nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır~a Kürtlimi:
nun 1976 Bilim Ödülüne- sahip oldu;

Vci'ıTiner Hekimleri Derneği tar~fın-dan 1980 "yılında verilen
"Veteriner Hekimlikte 40 Yıl Hizmcf' plak~ti ilc A.Ü. Veteriner
Fakültesince "Atatürk'ün Doğumunur;, 100. Yılı anısına hazırlanan
ONUR PLAKETİ"ni,aldı. - .

i 974'de eğreltiotunun kanser yapıcı ,niteliğini ortaya koymuş
olması nedeniyle "Can~er Rescareh" adlı ünlü Derginin mart 1974
sayısında portresi ve çalışmaları "kapak resmi" olarak yayımlandı ve
aynı yıl "Amerika Kanser Araştırmaları Cemiyeti Muhabir~ Üyeli-
ğine" seçildi. Halen bu kurumun Türkiye muhabiri olarak görev
yapmaktadır.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışı çeşitli bilim ve meslek kuruluşlarda
şu görevleri üslendi:

o Amerika Sigma XI Bilim ve Araştırma Cemiyeti Üyeliği 1948

o Türkiye Patoloji Kompare Milli Komisyonu üycliği 19~6

o TÜBİTAK Veterinerlik ve Hayvancılık Grubu üyeligi ıg6S-
197°

o püny~ Sağlık Teşkilatı Mesane Kanserlerinin Histopatolqjik
,-,Klasifikasyonu K0rrtisyı;müyeli ği i 965-'-,i972



,A.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ

0, "Pathologia Veterinaria, Veterinary Pathology, International
Journal of Veterinary Pathology" adlı d,ergilerde "Editorİal
Aduisory Board" üyeliği 1968-1970

o A.B.D. "National Bladder Caneel' Project" konsultanlığı
1971-1978.

o Türkiye Kanserle Savaş Derneği Üyeliği

o Ankara Patoloji Derneği Üycliği

Profesör Büyükpamukçu yurt içinde ve yurt dışında uluslararası
düzeyde birçok ,kongreye katılmış, i i kitap ile orjinal nitelikte 67
bilimsel makale yayımlamıştır.

," 1978 ve 1979 yıllarında Japonya'ya konUşm(l.cı olarak davet
edilen Profesör Büyükpamukçu ayrıca İngiltere, Almanya ve Amerika
Birleşik -Devletlerinde- çeşitli yerlerde "Eğrcltiotunun Kanserojen
Etkisi" üzerinde 'konferans/ar vermiştir.

23 Eylül 1981 Çarşamba günü Fakültemiz Konferans Salonund£l.
"Mesane Kanseri Etyolojisinde Yeni Gelişmeler" konusunda verdiği
konferans ile kanser çalışmalarındaki aşamaları dile getirmiştir.

Profesör Büyükpamukçu İngilizce, Almanca bilmektedir.

ProfDr. Selahattin CÜRTÜRK' ÜN OZ.CEÇM1Şl ~

I916'da Lüleburgaz'da doğd~. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'.
da tamamlayıp 1936 yılında A.u. Veteriner Fak.ültesine girdi, ve
194o'da mezun oldu. 1942-1944 Samsun Merkez Veteriner Hekim-
liği, 1944-1946 Kalecik İlçe Veteriner 'Hekimliği görevlerinde bu-
lundu. IMide Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü asistanlığına atandı.
1950'de Tarım Bakanlığı tarafından, görgü ve bilgisini arttırmak üzere
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Almanya'ya gönderildi. Hannovel' Veteriner Yüksek Okulunda 1951'-
de mikrobiyoloji dalında doktorasını, 1952'de habilitasyon çalışma-
larını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra i 955 yılında A.Ü.
Veteriner Fakültes.i Bakteriyoloji ve Salgın Hastalıklar Kürsüsü ey-
lemli doçentliğine atandı. i 960'da profesörlüğe yükseltildi.

i 964- i 968 yılları arasında 2 dönem Veteriner Fakültesi Dekanlığı
1968-1971 arasında Fakültemize bağlı Hay\'an Yetiştiriciliği ve S?ğlık
Bilimleri Dzm?pJık Okulu Müdürlüğü, ayrıca 1962-1964 ve 1973-1979
yılları arasmda Fakülte Senatörlüğü yaptı. i 968 yılınd? kurulan Virolo-
ji Kürsüsü'nün Başkanlığı görevini de emekli olana kad?.r yürüttü.

2547 sayılı kanunla oluşturulan Yüksek Öğretim Kurulu'na
Üniversitelerarası Kurulca üye seçiMi. 10.12.1981 tarihinden geçerli
. olmak üzere emekliliğini istedi ve Yüksek Öğretim Kurumundaki
yeni görevine b?şladı.

Prof: Gürtürk Fakültedeki gÖi'cvine ek olarak 1968-1980 ara-
sında i 2 yıl süreyle' A.İ.T.İ.A. E.czacılık Yüksek Okulunda Mikrobi-
yoloji derslerini ve i yıl da Elazığ Veteriner Fakültesin'de Viroloji
derslerini vermiştir.

Profesör Gürtürk'e 1-7 temmuz 1979'da Moskova'da topİanan
XXI. Dünya Veteriner Kongresind.e "Veteriner Bilimine ve lf)'gulama-
[arına Yaptığı Katkıları" ned~niylc bir diploma ve ödül verilmiştir.

Ayrıca 1980'dc Türk Veteriner Hekimliği Derneği ta.rafııı.dan
verilen "Vet~riner Hekimlikte 40yıl Hizmet" Plaketi iLc 1'981'd~ A.Ü.
Veteriner Fakültesince "Atatürk'ün Doğumunun i 00. Yılı Arı.ısıI'.a"
hazırlanan "ONUR PLAKETİ"ni almıştır.

"Zentrablatt für Veterinarmedizin" adlı Uluslararası derginin
Redaksiyon Kurulu eyeliğini yapmakta olan Prof. Gürtürk, "Enter-
nasyonel Mikrobiyoloji Cemiyetleri Birliği (IAMS) Viroloji Seksiyo-
nu"nun Türkiye temsilcisi ve Dünya Veteriner Birliği (WVA) Tür-
kiye temsilcisidir.

ProfesörGürtürk yurt içi ve yurt dışında uluslararası düzeyde
birçok bilimsel toplantıya katılmış 9 kitap ilc, 52 bilimsel ma~ale ya-
yımlamıştır.

Profesör Gürtürk Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Damşma Meclisi j)yelerinıiz:
Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mahmut AKKıUÇ

Ankara'd?n, Prof.Dr. Öztürk TEKEL İ Bursa'dan Danışma Meclisine

..•



ProfDr. Mahmut AKKILIÇ'IN ÖZGEÇMiŞı

Üye seçilmişlerdir. Ayrıca l\tleslektaşımız emekli Veteriner Hekim
Tümgeneral Ahmet Nedim ERAY'da Danışma Meclisine seçilmiştir.
Üyelerimizin kısa özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

. "
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1927 Yılında Çermikte doğdu. 1948 yılında Elazığ Lisesinden
mezun oldu. Aynı yıl A.Ü. Veteriner Fakültesine girdi, ve 1953 yı-
lında bu fakülteyi bitirdi. Askerlikgörevini Vet.hekimyedek subay
olarak tamamladıktan sonra Tatvan İlçesi Veterinerliğine atandı.
1955 yılında Çifteler Harasına Zootekni Uzman adayı olarak atandı.
Uzmanlık Eğitimini yürüttüğü sırada bilgi ve görgüsünü arttırmak
üzere İngiltere'ye gönderildi ve orada çeşitli Zootckni kurumu ve ens-
titülerde bir yıl süre ile çalıştı.

1960 yılında Balıkesir İli Zootekni MüteIıassıslığına atandı. ı96ı
yılında A.Ü. Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme
Kürsüsü asistanlığına başladı. ı9ss'de doktora çalışmasını tamam-
ladı. 1966 yılı başında bi 19i ve görgüsün ü arttırmak üzere Hür Berlin
Üniversitesi Hayvan Besleme Kürsüsü'ne gönderildi. 1968 eylül
ayına kadar bu enstitüde çalışan Professör Akkılıç yalnız başına ve
Alman meslektaşlarıyla müşterek olarak, özeııikle mineral maddeleri
üzerinde, çeşitli araştırmalar yapmış ve bunları Uluslararasi kong-
relerde tebliğ etmiştir. ı968 yılında yurda döndükten sonra 197° )'ı-

/'

r
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lın,da Doçentlik çalışmalarını bitirerek Üniversite doçenti olmuş, ı977
yılı nisan ayında Profesörlüğe yükseltilmiştir. Aynı yıl 16-11-1977'-
,de A.Ü.' Veteriner Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bil-
imleri Uzmanlık Yüksek Okulu Müdürlüğüne seçilIniştir. 3 kitap, '2
broşür ve 23 bilims~l yayını vardır.

Profesör Akkılıç _Üniver~itedekiçalışmaları yanında i 969- 197°
yıllarında Ankara VeterinerHekimler Oda Başkanlığı ve 1973 yılında
Türk Veteriner HekimleriBirliği Merkez Konseyi Başkanlığı yapmış-
tır. 1974 ve 1976 yıllarınd:a."Türkiye"j '~ci ve Türkiye 2 nci Tavuk-
çuluk Kongrelerini" düzcI!lem:iştir: 1977 yılında Türkiye Tavukçuluk
Derneği'nin kurulmasında kurucu baş~anolarak görevalmıştır, ha-
len bu Derneğin Genel Başkanlığını yapmaktadır.

''':'0.''

Ha'l.iran 1979'da A.Ü~ V~t~dner Fakültesi Yem Maddeleri ve
Hayvan Besleme Ki}rsüsüB~aşkanlığına seçilmiştir.

Ağustos-ekim 198i'tarihierind~3 a; süre ile Hür Berlin Üniver-
sitesi Veteriner Faki.ntes~ride m:i~afir Profesör, olarak bulunmuştur. Bu
süre içindc bilimsel araştırin~ yapmı~' ve konferans vermiştir. A.Ü.
Veteriner FakültcsiVcm,Kontrol, Besleme ,ve Beslenme Hastalıkları
Başkanlığını yürütü~ke~ D,mışma Mecli~i üyeliğine Ankara Temsilcisi
olarak scçilen Prof.Dr. Mahmut 'Akkılıç evli olup 2 çocuk babasıdır.
İngilizce vc Almanca bilir.

Proj.Dr. Öztürk TEKELi'NİN ÖZGEÇMiŞI
29 ekim i 935 tarihinde Ispartanın Şarkikaraağaç ilçesinde doğ-

du. İlkokulu doğdugu ilçede, orta ve lise öğrenimini sır<'.5ıile Myon
ve Konya'da .tamamladı. 1954 yılında girdiği Ankar? Ünivcı-sitesi
Veteriner Fakültesini 1959 yılında bitirdi. Altı aylık Konya harasın-
crakigöı~evinden sonra Doğubeyazıt Süv<'.rialayında yedek subay klinik
vete'rineri olarak ~ürdütdüğü vatanı görevinden tcrhis olup Veteriner
Fakültesi Cerrahi Kliniği'ne asistan girdi. 1966'da doktor, 1971'dc
Doçent ve 1978'de profesör oldu. Bu süre içerisinde 1968-ı970 arası
Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde doçentlik
araştırması ilc birlikte çeşitli bilimsel araştırmalarda bulundu. 1974-
1975 yılında Batı Berlin Veteriner F<J,kültesinde misafir doçent olarak
bilimselaraştırmaları yürüttü. 197°-1980 yıllarında - 4, uluslararası
kongreye tebliğleriyle, ayrıca yurt içi pek çok kongre, seminer ve sirri-
p0Zyuma katıldı. 18 adet Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış bilim.
sel araştırması ve beş kitabı vardır. Ayrıca TRT seçim kuruluna,
TUBİTAK toplantılarına, ÜSYM danışma kurullarına ve Ytlrtlar Ku-
rümuKurul Toplantılarına katılmı~tır: 1977-1978 öğretim yılında Fıi-at
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Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ders vermekle görevlendirilmi~tir.
NiEan 1978 yılında Bursa'da Veteriner Fakültesi kurueu öğretim

üyesi olarak göreve ba~ladı. Fakültenin Dekan Yardımeılığı yanı sıra
Bölüm Başkanlığı, rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü,

Bursa Üniversittsi Senato Üycliği ve Bursa Bölgesi Veteriner Hekim-
leri Odası Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

23 ekim 1981'de Danışma Meclisine. Bursa üyesi olarak seçildi.
Almanca ve Fransızc<ı:.bilen Tekdi evli ve iki çocuk babasıdır.

Emekli Veteriner Hekim Tümgeneral A. Nedim
ERA r'/N ÖZGEÇMİŞİ

1913 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Vete-
riner Fakültesinden 1937 yılında birincilikle mezun oldu. 1938-
i 945 yılları arasında değişik askeri birliklerin veteriner hizme-
tinde görevaldı. 1946'da Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
Radyoloji ve Fizik Tedavi servislerinde asistanlık görevinde bulundu.
1947'de İstanbul Robert College'de İngilizce dil öğrenimi, 1948'dc
A.RD. Walter Reed Askeri Hastanesinde koruyucuhekjmlik, görev
başı eğitimi ve 1948-1950 yılları arasında da A.B.D. Pensilvanya
Üniversitesinde radyolojik uzmanlık eğitimigördü. 1951-1962 yılları
arasında Askeri Veteriner Akademisinde öğretim görevlisi olarak bu-
lundu. Bu dönem içerisinde, Pakistan'da Jojistik ve eğitim tesislerinde
inceleme, İngiltere'de :\ATO, :NBC okulunda öğretmen kursu, Gnkur.
ABC ve Nükleer Silahlar Okulunda öğretmenlik, Avusturalya'da



nükleer silah denemelerinde Türk Silahlı KuVYetleri temsilcisi olarak
ilmi müşahit, İçişleri Bakanlığında sivil savunma başkan yardımcılığı
ve başmüşavir, Kızılay ilk yardım kurslarında öğretmenlik görevlerin-
de bulundu. ı969 yılına kadar K.K. Komutanlığı ve Gn kur. Bşk.lı-
ğında Veteriner Dairesi Başkanlığı ve Mü~avirlik görevi yaptı. Bu
dönem içerisinde de Silahlı Kuvvetler ağaçlandıı'ma ve köylere yar-
dım işleri, Tanm Bakanlığı Sağlık Müşavere Kurulu Üycliği, Orta
Doğu Amme İdaresi Yönetim Kurulu üyeliği, Başbakanlık Atom
Enerjisi Komisyonu İlmı İstişare Kurulu başkanı ve üyeli~i görevlerini

yaptı. i 96~ yılında kadrosuzluk nedeniyle Tümgeneral rütbe.iinden
emekli oldu. Emekli olduktan sonra Başbak,mlık Atom Enerjisi Ko-
misyonu Genel Sekreteri ve Gn.Kur.Askeri Tarih ve Streı.tejik Etüd
Bşk.lığı İstanbul'da mütercim 'yazar ve Başbakanlık Arşiv Genel Mü-
dürlüğünde araştırmacı olarak çalıştı. Bu görevde iken 23 ekim ig8 1'-
de Danışma Meclisinde Kontenjan üyesi olarak göreve başladı.

Eserleri arasında asistanlık ve başasistanlık tez ve araştırmaları
dışında çoğunluğu nükleer biyolojik ve şimik harp, sivil savunma ,'e
tıbbi konularda olmak üzere telif ve tercüme 35 kadar eseri \;e Federal
Almanya ve İsveç makamlannca verilmiş üstün hizmet ve takdir bel-
geleri vardır.

Eray, rngilizce, Fransızea ve Almanca biliyor.
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