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FAKÜLTE~izDE VETERİNER HEKİMLİGİ:"J
143. YILI KUTLA~DI

Türkiye'de veteriner hekimliği öğretiminin 143. yılı 23.12.1985
tarihinde, A.Ü . Veteriner Fakültesi Konferans salonunda düzenle-
nen bir törenle kutlanmıştır. Toplantıya Yüksek Öğretim Kurumu
Başkanı Sayın Prof. Dr. İhsan DOGRAMACI, Yüksek Öğretim
Kurumu Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Mahir BCYÜKPAMUKÇU,
A.Ü. Rektörü Sayın Prof. Dr. Tank SOMER, Dekanıar, Tarım
Orman ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilileri, davetliler, Öğretim Ele-
manları ve Öğrenciler katılmışlardır.

Veterinn hekimlerin ülke kalkınmasındaki rollerini ve günün
anlamını bildiren konuşmalardan sonra toplantı sona ermış ve gece
de bir kokteyl düzenlenmiştir.

Toplantıda yapılan konuşmalar ve konuşmacılar, sıraya göre
aşağıda bildirilmiştir.

Sayın Prof. Dr. Hüseyin K. URMAN'ın komışması

Sa)'l1l Yüksek Öğretim Kurulu Başkam,

Sayın Rektijr,

Sayın dm'etliler, k?ı'metli meslektaşlarım, sevgili öğenciler

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretim ve Eğitiminin 143
üncü Yıldönümü Törenine katılmakla bize şeref veren seçkin misafir-
lerimize tqekkürlcrimi arz ederim. Yıldönümleri, geçmiş yıllara top-
lu bir bakış ile içinde yaşadığımız ve 21. yüzyıl yolunda hızla ilerle-
yen modern dünyamızda yerimizi, beklentilerimizi ve sorunlarımızı
dile getirmeye fırsat verir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde batılılaşma reform hareket-
leri içinde Veteriner Hekimliğin tqkilatlanması 1842 yılında Ordu'-
da başlamış ve ilk sivil Veteriner Okulu 98 yıl önce 1889 de ıstanbul'-
da faaliyete geçmiştir. Bu okul 44 yıl sonra ı933'de Fakülte statü-
sünde Başkent Ankara'ya taşınmıştır,
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Cumhuriyetin ilanı ile her alanda başlatılan sür'atli reform
hareketleri içinde büyük önder Atatürk'ün tarıma verdiği önem ve
örnekler çok iyi bilinmektedir. İşte bu büyük inkilaplar dönemine
rastlayan Cumhuriyetimizin iO. yılında Türk Tarımının verimsiz
g-elenekscl yapısını değiştirecek aydınlı elemanları yetiştirmek için,
batılı bilim adamlarının katkısı ve öğretim programlarında yapılan
köklü değişikliklerle bölgemizin cn modern Orman-Veteriner ve Zi-
raat Fakültelerini bir kampüste barındıran bir Eğitim Kurumu 30
Ekim 1933'(\e zamanın Başvekili rahmetli sayın İsmet İnönü tara-
findan Ankara'da "Yüksek Ziraat Enstitüsü" adı altında öğreti-
mc açılması Illi heyecanlı hadiselerden birini oluşturmuştur. Bu
model Kurum, Türk Yüksek Öğretiminin modernleşmesinde önemli
bir aşamadır ve çağdaş bilim metotlarının kabulündeki ve uygulan-
masındaki kararlılığı göstermiştir. Fakültemiz 194.8 yılında Ankara
Cniversitesi ailesine katılmıştır. Başlangıcından bugüne, tüm bu ge-
lişmelerde hizmetleri geçenleri minnet ve şükranla anarım.

Ankara Veteriner Fakültesi ülke ihtiyaçlarını çok önceden gö-
rerek yeni Veteriner Fakültelerinin açılmasında büyük çaba harca-
mış ve ancak :-)7 yıl gibi uzun bir aradan sonra i~)70 yılında Elazığ
ve bunu izleyen Istanbul, Bursa \T Konya illerimizde Üniversitelere
bağlı birer Fakültenin açılmasında öncülük etmiştir. Bu fakültcleri-
mize son zamanlarda Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile Van ve
Kars illerimizde iki yeni Fakülte katılmıştır. Bq yıllık öğretim süre-
lerini tamamlayan 4 Fakült<~ bu yıl toplam 296 öğrenci nıezun etmiş-
tir. Bunların 123'ü Ankara Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuş-
tur. Bugün değişik sektörlerde görev yapan yaklaşık 3000 civarında
olan Veterinn Hekim sayısı, a\ılan yeni FakültderIc kısa bir süre
i~.inde artacağı \T ülkenin ihtiyacını karşılayacağı şüphesizdir. Bu
durum kaqısında 80'li \T <)O'lı yılların profesyonel insan gücünün
planlanmasında Yüksek Öğretim Kurulu, Tarım-Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği ;\ıferkez Kon-
seyinin birlikte (,:alışmaları kaıııınızea olumlu bir yaklaşım olacak-
tır. Bu konuda diyaloğun \T işbirliğinin başlatılmasıııı dilcmek-
tcyiz.

Sayın davetliler,

Kısa bir zaman dilimi içinde sayısı yediye (;ıkan Fakültelerin
öğretim üyesi ihtiyacı sürekli olarak fakültemiz tarafindan karşı-
lanmış ve karşılanmay,] devam etmektedir. Ankara Veteriner Fakül-
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tesinin azalmakta olan öğretim üyesi sayısına karşılık, son yıllardaki
öğrenci artışı fiziki kapsitesinin üzerinde bir sayıya ulaşmıştır. Fa-
kültemizin şu anda 6.1 öğretim üyesi, .~3 araştırma görevlisi olmak
üzere toplam i i 8 öğretim elemanı ve 10.12 öçtreneisi mevcu ttur.
1042 öğrencinin SI'i yabancı uyrukludur. Bu duruma göre Öğ'retim
üyesi i öğrenci oranı i! i6 gibi yüksek bir sayıya çıkmıştır.

Fakültemizin lisans düzcyindeki öğretimi yanında, yeni açılan
Fakültclcrin müstakbel Akademik kadrolarını oluşturacak lisans
üstü (Doktora) düzeyinde öğretim veren bir eğ'itim merkezi görevi-
ni de üstlendiğini önemle belirtmek isterim. Fakültemizde şu anda
Doktora yapan toplam 86 öğrencinin 40'1 diğer fakültelerimizden
gelen misafir araştırma görevlileridir.

Ankara Veteriner Fakültesi daralan akademik kadrosuna ve
yüklendiği öğretim ve araştırma görevine rağmen, uluslararası bilim
platformundaki yerini ve itibarını kortımak için büyük gayret sarf
etmek mecburiyetinde olduğunu ve bunun için de hiç bir mazeret
ileri sürülemeyeceğini iyi bilmektedir. Her alanda yarışan bu dünya,
herhangi bir duraklamaya asla müsamaha etmez.

Fakültemizin araştırma ve yayım faaliyetlerini şöyle özetleye-
bilirim : Clke dışı kurumlarla i6 ve TÜBİTAK'ın maddi desteğiyle
8 toplam 21. adet araştırma projesi yürütülmektedir. Bu yıl 6 ders
kitabı bastırılmış, 5 tanesi d" basılmak üzere sırada beklemektedir.
Bu arada öğreneilere 14 adet ders notları teksiri hazırlanmı~tır. Öğ-
retim elemanlarımız tarafindan çeşitli meslek dergilerinde 73 adet
bilimsel makale yayımlanrrwıtır.

Geçen yıl da üzerinde c1urduğum bir konuyu tekrar arz etmekte
yarar görüyorum. Bilindiği gibi 2547 sayılı Yükseköğretim yasası 5
yıllı fakülte mezunlarını yüksek lisans diploması ile mezun etmekte
ve Bilim Uzmanlığı ve Master gibi Yüksek lisans öğretiminden muaf
tutmakta ve ancak Doktora yapabileceklerini öngörmektedir. Aka-
demik kariyeri seçecek olaıı üstün başarılı mezunların bu öğTcnimi
yapmaları doğaldır. Söz konusu yasa, Fakülteler dışındaki kurumlar
tarafından çok aranan Uzman düzeyindeki insan gücünü tehlikeli
bir şekilde azaltmıştır. Oysa, lisans öğretiminden sonra genç mes-
lekdaşlarımızın belirli bilim dallarında uzmanlaşmalarında büyük
yarar görüyoruz ve genel istek de bu doğrultudadır. Gelişmiş ülke-
lerde, uzun ve pahalı bir Doktora öğretimi yanında Veteriner hekim-
likte bilim uzmanhğı, master ve hatta bir anabilim dalında Diploma
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gibi daha kısa süreli ve özdlikIc uygulama ağırlıklı Lisansüstü prog-
ramlar varken bizlerin bu yolu kapatmış olmamız güç bir durum
yaratml1tır.

Sayın davetliler,

Türkiye'de Veteriner Hekimliğ"in kamu ve özel sektördeki [;ıali-
yd alanları her geçen gün genişh'mcktc ve bunlara yeni konular ek-
Ienmektedir.Ülkenin (~veil hayvan varlığının sağlığını korumak vc
geliştirmek, modern yetiştiriciliği ve üretimi sağlamak, insan sağlı-
ğını tehdit eden zoonozları kontrol altında tutmak ve halka sunulan
hayvansal ürünlerin temiz ve kaliteli olmasını ilgili kuruluşlarla
birlikte sağlamak Veteriner Hckimliğin faaliyet alanlarının ön(~mli
kısmını teşkil eder. Türkiye'nin coğrafi konumu ve müsait iklim şart-
ları, sınırlarımızdan çeşitli vasıtalarla exotik salgın hastalıkların gir-
mesine müsaittir. "'ncak Veteriner Hekinılerimizin gerçekten öğü-
nülecek çalışmalarıyle hastalıkların yayılması uygulanan aşılama ku-
şaklarıyla önlenebilmektedir.

Biraz önce de arz ettıgıın gibi, dünyada biliınsel araştırmaların
ve uygulamaların şaşırtıcı hızdaki gelişmelerini yakından izlemek
mecburiyetindeyiz. Son zamanlarda bioteknolojik araştırmaların
bazı ülkelerin bilim politikalarında ön sıralarda yer aldığını ve bir
özel sektör endüstrisi haline geldiğini görüyoruz. Bizler de, ekonomik
ölçüler içinde daha fazla besin üretmek için, hayvan yetiştiriciliği
biliminde yeni metotları uygulamaya, sınırlı olan yem kaynakların-
dan daha fazla yararlanan verimli ve hastalı:dara dayanıklı hayvan
ırkıarının yetiştirilmesine veya damızlık ol<'1'ak ithal edilmesine vc
yapılan sun'i tohumlama uygulamalarının daha verimli olması için
gayret göstermeliyiz. Son zamanlarda, evcil hayvan sayısında düş-
meler olduğu konusu tartışılmaktadır. Bu sayısal azalma, kalite ve
verim lehine cCl'eyan ediyorsa olumlu bir ekonomik seleksiyon oa-
rak kabul edilmelidir. Vasıfları düşük ve ancak taşıyıcı olarak kulla-
nılabilecek incklere kaliteli embriyo transferi yapmak hayvancılığı-
mızın gündeminde bulunan yeni bir bioteknolojik uygulamadır.
Fakültemizde çiftlik hayvanlarında gebeliğin yönlendirilmesi, emb-
riyo transferleri, in-vitro fertilizasyon \'C em briyonların uzun süre
saklanması konularında ön çalışmalar yapılmaktadır. Biotekno1<~ji
ve Gen mühendisliği gibi yeni bilim dalları bitki, hayvan ve biyolo-
jik maddelerin üretiminde şaşırtıcı atılımlara namzettir.
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Değerli davetliler,

Ülkemizin sosyo-ekonomik sistemi sür'atli bir gelişme göster-
mektedir. Bundan sonra çok daha fazla sayıda mezun olacak Vete-
1'iner hekimlerimiz bu sistemin gereği olarak Devletin sınırlı istih-
dam imkanları karşısında çalışma olanaklarını kendi gayretleriyle
hazırlamak mecburiyetinde kalacaklardır. Fakültelerimizin, ilgili
kamu kuruluşlarının ve özel sektörün desteğiyle bunda başarılı ola-
caklarına inanıyorum. Gerekçesi hizmetlerin daha sür'atli ve daha
verimli yürütükbilmesi için Tarım-Orman ve Köyişleri Bakarilığı-
mızda da geniş strüktijrcl değişiklikler yapılmıştır. Ancak eski alış-
kanlıkların yarattığı bazı aksamaların yetkililerin yakın ve olumlu
yaklaşımlarıyla en kısa zamanda giderileceği iimidindeyiz. Geçen-
lerde televizyonda "Yeni Cfuklar" adı altında gösterilen bir prog-
ramda şu gerçek bir daha ortaya konmuştur: "Yeniliğe giden yolun
her kavşağında geçmişi savunan binlerce insan bulunur". Böyle bir
psikolojik davranışa dünyanın her tarafında rastlanabilir, doii;aldır.
'I'alnız her yeniliğin başarıya ulaşabilmesi için yetenekli, girişimci ve
dinamik insan gücünü yerinde kullanmak ve desteklemek şarttır.

Değerli davetliler,

Ankara'dan 35 knı. uzaklıkta 2000 dönümlük bir alan üzerinde
kurulmakta olan Eğitim ve Araştırma Çiftliğ'imizin alt yapısının in-
şaati henüz devam etmektedir. Noksanlıkların giderilmesi için büyük
gayretler sarfedilmektedir. Şu sırada sığır besiciliği ve yumurta ta-
vukculuğu üzerinde bazı araştırmalar yürütülmektedir. Zamanla
Ankara ilinin ortasında kalan Fakültemiz kliniklerine hasta hayvan-
ların getirilmesi çok güçleşmiş ve özellikle öğrencilerimizin pratik
yapma imkanlarını azaltmıştır. Çiftliğimizde kurulacak tesislerde vc
yakınımızda bulunan köylerle işbirliği yaparak bu noksanlığı gider-
meye çalışaca.~ız. ,\ncak böyle bir ortamı kısa zamanda gerçeklq-
tirebilmek için bütçemizin hcl' yönü ile desteklenmesi şarttır.

Değerli davetliler,

İleri dünyanın Eğitim \'C Bilim hareketlerindcn ve gelişmelcrin-
dcn geniş ölçüde yararlanmak için dış ilişkilerimizi genişletmeye
sürekli özen gösteriyoruz. Karşılıklı bilim alış-verişine dayanan bu
ilişkilerin memnuniyet verici bir şekilde yürütüldüğ'ünü söyleyebili-
rim. Bu arada Akademik elemanlarımız dış ülkelerde deneyim ve

J
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yeni hakış açıları kazanmaları için konular' yle ilgili çalışmalar yap-
makta ve hu suretle çalıştıkları ortamın araştırma strüktürünü ve
atmosICrini dönüşlerinde devam ettirme çabasına girmektedirler.

Fakültemizle Hannover ve Edinburgh Veteriner Fakülteleri
arasında müşterek araştırma grupları tarafından yürütülen i6 adet
araştırma projesi mevcuttur. Yeniden uzatılan Hannovel' anlaşma-
sıyle toplam i2 adet Doktora bursu temin edilmiştir. .J aponya Clus-
lararası İşbirliği Kurumu Fakültemize bu yıl kısa vc uzun süreli .5
adet araştırma bursu tahsis etmiştir. Bu faaliyetlere ek olarak FAO,
Tarım BakanlığımızIa müşterek planladığımız exotik bir salgın has-
talıkla ilgili projenin yürütülmesinde bilim adamı ve maddi destek
sağlayacağını bildirmiştir. Tüm bu Kurumlara Fakültcm adına de-
rın şükranlarımı arz ederim.

Her alanda Fakülte Etaliyetlerinin yürütülmesinde Araştırma
görevlilerinin gerçekten büyük payı vardır. Cstün kabiliyetli ve aka-
demik çalışmalara gönül veren Araştırmacı kadrolarında açığımız
vardır. Bu kadrolara eleman bulabilmek için maddi yönden özendi-
rici tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gc1miştir.

Fakültemizin hcl' konusunda yakın ilgisini gördüğümüz Sayın
Rektörümüze huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Sevgili öğrenciler,

Türkiye Büyük Atatürk'ün heyecan dolu dinamik direktifleri
doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyinden geri kalmamak için sü-
rekli çaba göstermektedir. Yeni sosyo-ekonomik yapısıyla her alanda
sür'atli bir kalkınmayı hedef' almıştır. Bu kalkınmada sizlerin de
katkısına büyük ihtiyaç vardır. Birşeyler yapabilmek H ortaya koya-
bilmek hayatın en mutlu ve büyüleyici yönlerinden biridir herhalde.
Günümüz şartlarında önemi her gün artan çok yönlü ve gerçekten
pahalı eğitimlerden birini sürdürmektc olan sizler, mesleki sorum-
lulukların bilinci içinde hazırlanmaml., çalışkan \c girişimci fertler
olmanız bu ülkenin beklediği tck karşılıktır. Buradaki eğitim sizlere
değerli Iıilgiler, beceriler ve yetenekler kazandıracaktır. Mesleğinize
karşı göstereceğiniz heves, heyecan ve merak sizlere güvence verecek
ve başarılarınızın itici güçleri olacaktır. :\.1ezuniyctten sonra mesleki
bilginizi geliştirmeyi, yenilikleri öğrenmeyi kaçınılmaz bir görev
olarak kabul etmelisiniz. Kültürünüz, hekimlik bilginiz ve dürüst-
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lüğünüz oranında toiJlum i<;inde saygınlık kazanacağınızı unutma-
yınız.

Hepinize üstün ba~arılar diliyorum.

Sayın davetliler, bu mutlu ?;ünümüze teşriflerinizden dolayı
teşekkürıCrimi \"1: saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Hüseyin K. Urman

Ankara Veteriner Fakültesi Dekanı

Sayın Prof. Dr. Tarık SOMER'in konuşması

Sap!ı dacetliln, mııh/nem arkadaşlar, sergili iJ'ğeııci!1'I'

Bugün ülkemizde ilk veteriner okulunun kuruluşunun 143. yıl
dönümünü kutluyonız. O tarihte, yani i812 yılında, ileriyi gören,
gerek Osmanlı Devletinin, gerekse Türkiye Cumhuriyetinin bu çok
önemli ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen dq};erli kurucu-
ları minnet n~ şükrarıLı anıyoruz. Ordur:un veteriner ihtiyacnı
karşılamak üzere 12 iiğrencisiyle öğrctime başlayan bu okul, önce
3 yıllık, sonra 4 yıllık bir öğretimi öngörmüştü. ı905'de Tıbbiye'ye
bağlanmış, i909 da Tıbbiye'den ayrılmış, 192 ı'de Haytar :\1ektebi
Alisi adını almış, 1928'de l\hrif Vekaletinc bağlanmış, 1933'de Fa-
külte olmuştur. Bu fakülte, Alman Proksörlerin de katkısıyla, 8
Enstitü halinde faaliyet göstermiş, ı948'de\nkara C~niversitesine
bağlanmıştır. Kürsü sayısı 1<)52'de 23'e yükselmiştir. Bugüne kadar
VeterincT f akülıemiz, yaklaşık ,WOO mezup. vermiş olup, bunlardan
i40 kadarı doktora diploımısı almışlardır.

Veteriner Fakültemizin eğitim ve öğretim programı, hayvanların
anatomi, fizyoJoji ve patolojisini, hastalıklarında teşhis, profilaksi ve
tedaviyi konu almaktadır. Gerek ülke ekonomisi, gerekse toplum sağlığı
yönlerinden veteriner hekimliğinin ne kadar büyük önem taşıdığı tartı-
şılamaz. MilletleI'in medeniyet seviyesi yükseldikçe hayvan yetiştirme
ve hayvan sağlığına verdikleri önem de o ölçüde artmaktadır. Bu sebeple
veteriner hekimliğinin herhangi bir ülkedeki seviyesi, o ülkenin me-
deniyet seviyesinin de bir ölçeği olmaktadır. Özellikle son 20 yıl içe-
risinde, batı ülkelerinde hayvanları koruma derneklerinin sayısı
sür'atle aı.tmı~, bunlar, hayvan dediğimiz dilsiz yaratıkların hak ve
hukukunu dahi savunmaya başlamışlardır. Nitekim bazı ülkelerde,
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tavukların tek tck karesc konulması yasaklanmış, hayvan başına düş-
mesi gereken en az ahır alanı ve hacminin kanunlarla tesbit edilmesi
yoluna gidilmiştir.

Geçen yıl Glasgow Üniversitesinde Veteriner Fakültesi öğren-
cileriyle tanıştım. Zaman zaman kendi öğrencilerimizle de karşıla-
şıyorum. Bunlara niçin veteriner hekim olmak istediklerini sorduğum-
da "Çünkü hayvanları çok seviyoruz" cevabını aldım ve alıyorum.
Lise tahsil im sırasında Sıvas'ta bir dağ başında süvari alayının at-
larına bakan bir \'Cteriner subayla tanışmıştım. Çevresi sadece kar
ve buzlarla örtülü bu dağ başında yapayalnız nasıl yaşayabildiğini
merak ettiğimi sezmiş olacak ki, şöyle konuştu: "Beni burada tutan
ve yaptan yalnız at sevgisidir. Hasta bir atı gece yalnız bırakmam.
Saatlerce yanında bekler, onu tedavi etmeye en azından ağrısını din-
dirmeye çalışırım. İyi olup ayağa kalktığında, bana duyduğu minnet
gözlerinden okunur. Aylar geçse de unutmaz. Benim için hayatta
bundan daha tatlı, daha kıymetli bir mükafat olamaz. Bunun için
ben burada çok mutluyum" demişti. Gerçekten hayvan sevgisi bü-
tün dünyada artmakta, dolayısıyla onların sağlığına ve en iyi şart-
larda yetişmelerine özen gösterilmektedir. Bu gün Avrupa ve İngil-
tere üniversitelerinde öğrenciler tarafından en çok istenen ve rağbet
gören Fakülte, Veteriner Fakültesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, daha kurulduğu 1923 senesinde toplanan
İzmir İktisat Kongresi'nde lıayvancılığın ülke kalkınmasındaki yeri
ve önemini açıkça belirtmiş, 1926'da Hayvan İslah Kanunu, 1928'-
de "Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu" çıkartılarak ileri ülkelerde
kullanılan modern üretim ve sağlık metodları uygulanmaya başlan-
mıştır. Bu sayede uzun savaşlar ve yiyecek kıtlığı çekilen pek çok
yıllar boyunca azalan hayvan varlığımızın artırılması ve kalitesinin
yükseltilmesi mümkün olmuştur. Bununla beraber, planlı kalkınma
döneminde, tarım alanına hayvancılığa kıyasla daha çok önem veril-
diğini görüyoruz. Gelişmiş ükelerde hayvancılığın tarım gelirleri
içindeki payı % 60 iken, bizde bu oran maalesef % 30 civarındadır.
Bu pay, gayri safi milli hasılanın % 9'unu teşkil etmektedir. Geliş-
miş ülkelere kıyasla hayvancılık gelirinin bizde düşük olmasının en
önemli sebeplerinden biri de yem bitkilerine tahsis edilen alanın
küçükıüğüdür. O ülkelerde toplam tarım alanının yarısı yem bitki-
lerine tahsis edilirken, bizde %, 3.4 gibi gülünç bir seviyede kalmış-
tır. Hükümetimizce bu gerçeğin önemle dikkate alınması gerektiği-
ne inanıyoruz. Zira hayvancılık ülkenin ekonomik hayatında çok
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önemli bir yer tutmaktadır. Hayvancılık, mevsİme bağlı olmayan
sürekli bir gelir ve istihdam kaynağıdır. İnsanların gıda olarak kul-
lanamadıkları sellülozlu bitkiler, küspe gibi gıda sanayii artıkları ve
yan ürünleri, hayvanlara besin olarak verilebilmekte, süt, yumurta
ve ete dönüştürükbilmektedir. Ta Orta Asya'dan başlayıp bugüne
kadar uzanan asırlar boyunca milletimizin et, süt, yapağı ve tiftik
üretimini hayvancılık sağlamış, aynı zamanda önemli bir ihracat
potansiyeli de yaratmıştır.

Milletçe iftihar edeceğimiz bazı gerçekıere de burada yer ver-
mek istiyorum. Hayvan sayıları 1970 den 1983'e kadar devamlı artış
göstermiş, % 13 artmıştır. Tüketirnin gittikçe arttığı düşünülürse bu
% 13 rakamı küçümsenemez. 161 adet yem fabrikası kurulmuş, bun-
ların kapasitesi yılda üç milyon tona ulaşmıştır. 1978-1983 arasındaki
beş yılda et üretimi %26, süt üretimi %24., yumurta üretimi %47,
su ürünleri % 12i artış göstermiştir. Kişi başına bugün tüketilen hay-
vansal protein günde 30 grama ulaşmış, 35-40 gram olan ihtiyacı ne-
redeyse karşılar duruma gelmiştir. Canlı hayvan ve et ihracatımız son
yıllarda büyük artış göstermiştir.

Milktçe övündüğümüz bu başarılara rağmen, tavukculuk hariç
hayvancılıkta gerekli düzeye erişemediğimiz de bir gerçektir. Bu
sebeple, mezun olacak genç veteriner hekimlerimize büyük görevler
düşmektedir. Ülkemiz, bugün mevcut 82 milyon hayvanın en az üç
katını üretecek durumdadır. Denizlerle çevrili olmamıza ve çok sayı-
da göllerimizin bulunmasına rağmen, balık üretiminde ve ihracatın-
da çok geriyiz. Hay\'ancılığımız islaha muhtaçtır. Besicilik faaliyetleri
gelecekte Türkiyenin bütün yüzeyini kapsayacak en büyük faaliyetleri-
miz arasında görülmektedir.

Veteriner Fakültemiz Almaııya'da Hannover, İngiltere'de Glas-
gow ve Edinburg üniversiteleri ile işbirliği yapmaktadır. Amacımız
bilimsel araştırmalara daha büyük ağırlık vererek, dünya ülkelerinin
gerisinde kalmamak ve Türkiyenin gerçek potansiyelini en iyi şekilde
değerlendirebilmektir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi emb-
riyo transfer araştırmalarını gerçekleştirmek, gerekli know-how'ı
üretmek, 've bunların ülkemizde uygulanmasına öncülük etmek zo-
rundadır. Ancak bu sayede, verimli bir anneden yılda 5-10 yavru al-
mak mümkün olacak, bu suretle üretim birdenbire artacaktır. Fa-
kültemizin bu sorumluluğu idarak ettiğine ve başarı sağlıyacağına
inanıyorum.
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Sözlerimc son verirken, ülkemizdc Veteriner ogretimının 143.
yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diler, değerli öğretim üyelerimizin
ve genç öğrencilerimizin bu kutsal süreyi sonsuza dek sürdüreceklerine
inanarak, üstün ba~arılar temenni ed cr, hepinize saygı ve sevgiler sll-

narım.

Prof.Dr. Tarık Soıner

Ankara Cniversitesi Rektörü

Sayın Prof. Dr. İhsan Doğraınacı'nın konuşınası

Sayın Prof. Dr. Doğramacı, günün anlamını ve veteriner he-
kimlerin ülke kalkınmasında ve araştırmalardaki rolünü, yurttaki
çalışmalarını ve veteriner hekimliğin önemini belirten kısa ve özlü
konu~masından sonra, veteriner hekimlik alanında Uzmanlık eğiti-
minin yeniden organize edilmesinin 2547 sayılı YÖK kanununca
engellenmediğini belirtmiştir.

Sayın Mustafa Keten'in konuşması

SayınbelirtenHekimlerin yurttaki çalışmalarını
anlamını da kısaca dile getirmiştir.

Sayın Prof. Dr. Doğramacı'nın uzmanlık alanındaki olumlıı
görüşüne çok memnun olduğunu, Tarım Orman ve Köyişleri bakan-
lığının konu üzerinde titizlikle eğildiğini ve bir plan hazırladıklarını,
sayın Rektörümüzün de bu konuda katkılarının çok yararlı olacağı-
nı açıklamıştır.

Veteriner
Keten, günün

Sayın Ongun Keskin'in konuşması

Sayın Dedet Büyükleri,
A1uhteremHocalarım,
Sa)'zn konuklar ve de.~t'rli arkadaşlarım.

A. C. Veteriner Fakültesi'nin Ankara'da açılışının 52. ve Vete-
riner Hekimlik Öğretiminin 143. yıldönümünü kutlamak amacıyla
toplanmış olduğumuz bu günde siz büyüklerimize öğrenci arkadaş-
larım adına sesIenebilme olanağı bulduğum için çok mutluyum.
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Türkiye'de ilk kez 1842 yılında İstanbul'da önce ordunun ge-
reksinimini kaqılamak amacıyla askeri olarak açılmış olan Veteriner
okulu ile ilk Veterinerlik Öğretimi başlamış, bunu izleyerek daha
sonraki yıllarda duyulan gereksinim üzerine ıB89'da ilk Sivil Vete-
riner Okulu öğretime açılmıştır.

O tarihlerden günümüze değin Türk Veteriner Hekimleri üzer-
lerine düşen görev ve sorumluluklarının bilinciyle mesleğimizin iler-
lemesine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Buna rağmen ülkemizde
hala Veteriner Hekimlik layık olduğu yere ve öneme ulaşamamıştır.
Oysa görüyoruz ki batıda Veteriner Hekimliğin gerek hayvan sağlığı
ve gerekse insan sağlığı açısından önemi, bizden çok önce anlaşılmış
ve bu alanda bilimsel düzeyde araştırmalar başlatılmıştır.

Ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayalı, 76 milyon dolayında
büyük bir hayvan potansiyeline sahip olan ülkemizde güçlü bir Tür-
kiye için Veteriner Hekimliğin ve Veteriner Hekimlerin sorunlarına
önemle eğilmek gerekir.

İnsan sağlığı açısından dünyada beslenme yetersizliklerine bağ-
lı bozuklukların başında protein eksikliği en önemli problemi oluştur-
maktadır. Gelişmiş ülkelerde insan başına düşen günlük protein tü-
ketimi ortalama 90 gr. ve bunun 45 gr. i yani yarısını hayvansal pro-
tein oluştururken Ülkemizde insan başına günlük tüketilen total pro-
tein miktarı hemekadar yaklaşık 100 gr'ı bulmakta ise de bunun an-
cak i5 gramını hayvansal protein teşkil etmektedir. Bu gerçek bilin-
diği halde ülkemizde keyif verici maddeler destekleme kapsamına alı-
nırken et temel gıda maddesi olmaktan çıkarılmış ve hayvancılık des-
tekleme dışı bırakılmıştır. Devletimizin üreticiyi korumak ve hayvan-
cılığımızı geliştirmek amacıyla yeni destekleme kapsamına almasının
bu amaç içinatılan önemli ve sevindirici bir adım olduğunu görmekte,
bunu yeni adımların izleyeceğine inanmaktayız.

Kuşkusuz geleceğin Veteriner Hekimleri olan bizlerin çeşitli
sorunları ve bu sorunlarımızın çözümü için siz büyüklerimizden bek-
len tilcrimiz vardır.

Yurdumuzda halen var olan 5000 dolayındaki Veteriner Hekim
açığına karşı son yıllarda mezun olan arkadaşlarımız devlet sektörün-
de iş bulamamaktadırIar.

Biz Veteriner Fakültesi öğrencileri 5 yıl bu fakültede lisans ve
lisans üstü eğitim ve öğretim gördükten sonra kendi mesleğimizi sür-
dürmek amacındayız.
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Fakat çıkarılan son kadro kanunuyla Veteriner Hekimlere hekim-
lik ünvanının dahi çok görülerek kaldırıldığını, Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığındaki yeni düzenleme sonucunda Veteriner Hekim-
liğin adeta yok sayıldığını ve Veteriner Hekimlerin görevlerini yapa-
maz duruma getirildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu nedenle derslerimizdeki başarılarımıza gölge düşürecek ka-
dar geleceğimize kuşku ile bakmakta ve yarınlarımıza olan güveni
yavaş yavaş yitirmekteyiz.

Geçen yıl bizlerle aynı duygu ve düşünceleri paylapn son sınıf-
taki arkadaşlarımız henüz final sınavlarına hazırlandıkları günlere
rastlayan Bakanlığımızın açtığı son başvuru tarihi 30 Haziran 1985
olan memuriyet sınavlarına girememişlerdir. Bu olay, gerek onlar,
dolayısıyla aynı durumla karşılaşma korkusuyla bizler içinde çok
üzücü olmuştur. Biz ve bizden sonra mezun olacak arkadaşlarımızın
böyle bir durumla karşılaşmaması için bu önemli tarihin bizler lehine
saptanmasının daha doğru olacağı inancındayız.

Burada hepimizin teoriktc iyi yetiştiğini fakat pratik için aynı
şeyin söylenemiyeceğini belirtmek isterim. Oysa bildiğimiz gibi Ve-
teriner Hekimlik, temeli uygulamaya dayanan bir meslektir. Bu açı-
dan Fakülte Kliniklerimiz hayvan sayısı bakımından yetersiz oluşu
nedeniyle bu ihtiyacımızı giderememektedir. 4.. Sınıf ta Yaz aylarında
değişik illerde pratik yapma olanakları sağlanmıştır. Bunun devamını
dilerken Fakültemiz Deneme Çiftliğinin Veteriner Hekim adayı ola-
rak bizler için uygulamaya yönelik yararlanabileceğimiz hale getiril-
mesini ve örnek köyler saptanarak özellikle sahada çalışacak arkadaş-
larımızın yararına düzenlenmesi ilc pratik açığımızın kapatılması
konusunu siz büyüklerimizin dikkatine sunmak istiyoruz.

Bizler yalnızca bir meslek sahibi değil, toplumda örnek birer
insan olmak, kendimize etiketimizle değil, kişiliğimizle bir yer bulmak
istiyoruz. Gelişen çağımıza ayak uydurmak için Üniversitenin mesleki
açıdan verdiği eğitim ve öğretim yetmemektc.

Bir üniversite öğrencisinin sosyal ve kültürel yönden de kendisini
yetiştirmesi yani çok yönlü olması gerekmektedir. Oysa Fakültemizde
bu amaca yönelik sosyal faaliyetlere temeller atılmadığını görmekteyiz.
Öğrenci arkadaşlarımızın tiyatro, müzik, halk oyunları gibi dallarda
takdire değer çabaları Dekanlığınızca desteklenmesini beklemekteyiz.
Ancak Fakültemizdeki spor faaliyetlerinin desteklenmesi gelecek için
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umut vericidir. Bundan sonrası için dileğimiz Fakültemizin her yö-
nüyle adını duyurup, hakettiği saygınlığa ulaşmasıdır.

Bunların yanında üniversiteye giriş sınavlarında artan konten-
janlara paralel olarak. Fakültemizde de görülen öğrenci yığılmaları
sonucu dersane, kütüphane, kantin ve yemekhanemiz zorunlu gerek-
sinimlerimizi karşılayacak kapasitenin altında kalmıştır. Bu nedenle
laboratuvar ve kliniklerimizde numune, araç ve gereç yetersiz, ihti-
yaca cevap verecek düzeyin altındadır. Büyüklerimizin kontenjanları
artırırken gösterdikleri hassasiyeti bu sorunlarımızın çözümünde de
göstereceklerine inanıyoruz.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen arkadaşlarımız, hepimiz
gibi yeni auldıkları üniversite yaşamına uyum çabaları yanında mad-
di olanaklarının yetersizliği gibi nedenlerle kendilerine kalacak yer
bulamamakta, yurtlarda kalma olanağı bulan bazı arkadaşlarımız
ise banyo, beslenme, dinlenme ve çalışma gibi gereksinimleri açısın-
dan güç koşullar içinde yaşamaktadırlar.

Mevcudu tükenmiş ders kitaplarımızın yeniden basılmaması,
yenilerinin yazılmaması, teksirlerimizin ders yılı başında değil ancak
sınavlardan birkaç gün önce elimize geçmesi tempolu ve sistemli ça-
lışmalarımızı engellernektedir.

Bu şartlar altında bizlerden beklenen başarı düzeyini siz büyük-
lerimizin takdirine bırakıyoruz.

Bu arada birçok Fakülte her sene son sınıf öğrencilerini bir dip-
loma töreni düzenleyip, bunu sözlü ve yazılı basınla duyurarak me-
zun etmektedir. Bizim Fakültemizde de hepimiz açısından gurur
verici böyle bir olayın sergilenmesinin gelenek haline getirilmesini
diliyoruz.

Kuşkusuz ülkemizde bu mesleğin sahipleri en üst birimden en
alt birime kadar biz veteriner hekimlerdir. O halde büyüklerimize
düşen payın önemini vurgulayarak Atatürk'ün Türkiye'yi emanet
ettiği dinamik Türk Gençliğinin O'na layık bir seviyeye ulaşması ve
Türk toplumuna olan görevlerini tam olarak yapabilmesi için sorun-
larımızın önemle ele alınmasının ve en kısa zamanda çözüme ulaş-
tırılmasını diler, saygılar sunarım.

Ongun Keskin
(Öğrenci)
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