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Ankara Veteriner Faküıtesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin K. Urman'ın Konuşması.

Sayın Rektör

Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanlığı Sayın Müsteşarı

Sayın Davetliler

Kıymetli Meslektaşlarım

Sevgili Öğrenciler

Değerli TRT ve Basın Mensupları,

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğretim ve Eğitiminin 145.
kuruluş yıldönümü törenine katılmakla bize şeref veren seçkin misa-
firlerimize teşekkürlerimi arz ederim. 1842 den 1987 yılına ulaşan bu
meslek 5 yıl sonra 150. yılını kutlayacaktır.

Osmanlı imparatorluğu döneminde batılılaşma reform hareket-
leri içinde ve o zamanlar hüküm süren tehlikeli salgın hastalıkların
önlenmesi gerekçesiyle 1842 yılında İstanbul'da bir Veteriner okulu
açılmış ve bu okul i933 yılında Fakülte statüsünde başkent Ankara'ya
nakledilmiş ve i948 yılında Ankara Üniversitesi ailesine katılmıştır.
Başlangıcından bugüne, akademik ve idari faaliyetleriyle bu Kuru-
mun gelişmesinde hizmetleri geçenleri minnet ve şükranla anarım.
Bu yıl vefat eden değerli hocamız Prof. Dr. Zeki Tolgay'a Allahtan.
rahmet ve emekli olan Prof. Dr. Mehmet SandıkclOğlu'na ve diğer
idari personele sağlıklı bir yaşam ve mutluluklar dilerim.

Büyük İnklHiplar dönemine rastlayan Cumhuriyetimizin ıo.
yılında Türk Tarımının zayıf, içine kapalı ve verimsiz geleneksel
yapısını değiştirmeyi hedef alan bilgili ve aydın elemanları yetiştirmek
için Doğu Avrupanın en modern Orman-Veteriner ve Ziraat Fakül-
telerini bir kampüste barındıran, çeşitli bilim dallarında yakın bir
işbirliği içinde çalışan ve Üniversite statüsünde faaliyet gösteren ör-
nek bir Kurum 30 Ekim 1933 tarihinde zamanın Başvekili rahmetli
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İsmet İnönü tarafından "Yüksek Ziraat Enstitüsü" adı altında öğre-
time açılması Ankara'nın heyecanlı hadiselerinden birini oluşturmuş-
tur. Kuruluş, yönetim ve akademik faaliyetleriyle bu çağdaş örnek
Kurum esasında bugünün anlamıyla bir Tarun Üniversitesi statüsünde
idi. Batıda ve Doğuda bu tür Üniversitelerin çoğalmakta olduğunu
görüyoruz. Ülkemizde bugün mevcut olan Üniversite sayısımn za-
manla çoğalacağı şüphesizdir. Geçen yılki konuşmamda da değin-
diğim gibi Türkiye'nin ötesine berisine izole Veteriner ve Ziraat Fa-
kü1telerinin serpiştirilmesi yerine birçok yönlerden birbirini tamam-
layabilecek böyle bir Fakülteler topluluğunun, örneğin Tarım Bilim-
leri Üniversitesi gibi bir Kurumun Türkiye'nin uygun bölgelerinde
tekrar gündeme getirilmesi inancındayım. Bu gibi konuların tartış-
maya açılması ve gerçeklerin ortaya konması herhalde yararlı olacaktır.

Sayın Davetliler:

Ankara Veteriner Fakültesi Ülke ihtiyaçlarını çok önceden göre-
rek yeni Veteriner Fakültelerinin açılmasında büyük çaba harcamış
ve 1970 yılından bu yana 6 yeni Fakültenin açılmasında öncülük etmiş
veya yardımcı olmuştur. Bunlar arasında 5 yıllık öğretim sürelerini
tamamlayan 5 Fakültemiz bu yıl toplam 549 öğrenci mezun etmiştir.
Bunların 198'i Ankara Veteriner Fakültesi öğrencileridir.

Yeni Fakültelere yapabildiğimiz bu yardımdan dolayı Ana Fa-
kültemiz iftihar etmekle beraber, bugünkü yüksek öğrenci sayısı ve
birçok araştırma projelerine angaje olan Fakültemiz, devam eden bu
öğretim elernam yardımıyle güç bir duruma düştüğünü hergün daha
fazla hissetmektedir. Bu yükler karşısında Fakültemİze tahsis edilen
11 profesör, ı8 doçent ve 30 doçent yardımcısı ideal kadrosu ile ileride
başa çıkılamıyacağı aşikardır. Bunu önlemenin çarelerinden biri,
profesörlük ve doçentlik aşamalarına gelmiş genç öğretİm üyelerine
büyük şehirlerimizde de yükselme imkanının sağlanmasıdır. Bu
durumda olup kadrosuzluk yüzünden unvan terfjsi yapamayan ve
yll1ar içerjsinde birimlerinde kurulan ileri düzeydeki ortam nedeniyle
kendilerinden vazgeçemiyeceğimiz değerli öğretim elemanlarımız var-
dır. çağın çok gerisinde kalmamak için büyük gayretlerle kurduğu-
muz bu birimleri felç etme rjskine giremeyiz. Ana Fakülte, daralan
genç akademik kadrosuna ve yüklendiği lisans ve lisansüstü öğretim,
araştırma faaliyetlerine ve topluma verdiği hizmetlere ek olarak ulus-
lararası bilim platformunda kazanmış olduğu seviyesini korumak
için büyük gayret sarf etmek durumundadır. Veteriner eğitim ve öğ-
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öğretiminde Avrupa topluluğunda ortaya çıkan yeni dimensiyonları
yakından ve sürekli olarak izlememiz kaçınılmazdır. Bu alanda yeni
ufuklar açılmakta ve ileride uyum sıkmtısı çekmernek için klasik aka-
demik kalıpları gözden geçirip 2 ı. inci yüzyda uygun yenilikler arayışı
içinde bulunmamız lazımdır.

Sayın Davetliler

Fakültemizin akademik, bilimsel araştırma, lisans ve lisans üstü
öğretim faaliyetleri ile akademik eleman kadrosunu şöyle özetIiye-
bilirim : Fakültemizin bu yıl düzenlediği Türk Veteriner Hekimliği
1. Bilim kongresi İç ve Dış Ülke bilim adamları tarafından ilgi görmüş
ve topram 67 bildiri sunulmuştur. Dış ülkelerle ortaklaşa yapılan uy-
gulamaya yönelik 20, TÜBİTAK'ın maddi desteği ile bu yıl içinde
biten ve devam eden 14, Üniversitemiz araştırma fonunun desteği
ile S ve Tarım Bakanlığı-F AO-UNDP ile ortaklaşa yürüttüğümüz i
olmak üzere toplam 40 araştırma projesi üzerinde çalışılmaktadır.
Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği kökenli bilimsel araştırmalar pahalı
cihazları ve yatırım harcamalarını gerektiren masraflı çalışmalar
olduğundan ve bize tahsis edilen küçük bir bütçe ile bunların üste-
sinden kesinlikle gelinemiyeceğinden, tüm araştırma faaliyetlerimizi
değişik kaynaklardan desteklenen fonlarla yürütmeyi hedef almış
bulunuyoruz.

Fakültemizde bu yıl itibariyle 68 öğretim üyesi, 68 araştırma
görevlisi olmak üzere toplam 136 öğretim elemanı ve 41'i yabancı
uyruklu olan toplam 1064 lisans öğrencisi mevruttur. Bu duruma
göre, hizmetlerimizin çoğunluğu uygulamaya yönelik olan Fakülte-
mizde öğretim üyesi / öğrenci sayısı oranı 1 / 16 gibi yüksek bir sayıya
ulaşmıştır. Oysa dünya standardında bu oran i /4 ila i /6 araasında
değişmektedir. Buna ek olarak, lisansüstü düzeyde DOKTORA ve
MASTER öğrenimi yapan toplam i 14 öğrencinin S8'si diğer Fakül-
telerimizden gelen misafir araştırma görevlileridir.

Fakültemiz zamanla başkentin ortasında kaldığından klinik-
lerimize gelen hasta çiftlik hayvanları sayısı giderek azalmakta ve
dolayısıyle öğrencilerimizin klinik çalışmaları için güçlük çekilmek-
tedir. Şehrin sınırlarında yardımcı klinik üniversitelerinin açılmasıyla
bu sıkıntının üstesinden gelinebilinecektir. Yarım yüzyılı aşan geç-
mişiyle özellikle klinik birimler;nde modern altyapı yetersizliği,
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onarım ve bakım ihtiyacı katlamalı olarak artmaktadır. Bu durum
karşısında kliniklerimizin modern yapılar halinde yeniden inşası
kaçınılmaz olacaktır.

Fakülte mezunlarınma UZMANLıK eğitimi yaptırabilecek yö-
netmelik Tarım-Orman-Köyişleri Bakanlığı tarafından uzun bir
gecikmeden sonra yürürlüğe girmiştir. Önemli bir boşluğu yerine
getirdiği için memnuniyetimizi belirtmekle beraber bizim görüşümüz
dikkate alınmadığı ve uzmanlık eğitimi sırasında katkımız aranmadığı
ve ayrıca Bakanlığımızın bugünkü uzman kadrosu gözönüne alındı-
ğında yetişecek elemanların bilgi düzeylerinden endişeliyiz. Diğer
ülkelerdeki Üniversiteler her türlü akademik bilim unvanı verebil-
melerine karşın Ülkemizde bizim gibi 5 yıllık Fakültelerden mezun
olanlara yalnız DOKTORA eğitimi verilebilmesini anlamakta güçlük
çekiyoruz.

Sayın Davetliler

Dünyamızda bilimsel araştırma ve sonuçlarının alana uygulan-
ması şaşırtıcı bir hızla artmakta ve gelişmektedir. Adeta bir bilgi
patlaması süreci içinde bulunuyoruz. Ülkemizde sektöre ilişkin çözüm
bekleyen sorunların çokluğu dikka.te alındığında bu yarışın dışında
kalmak mümkün değildir. Verimli, rasyonel bir hayvancılık politi-
kasında hayvan sağlığı, üretimi ve ıslahı birbirini tamamlayan faaliyet
alan.larıdır. Veteriner mesleğinin yalnız hastalıkların tedavisi ve hay-
van sağlığının korunması ile görevli olduğu ve meslcği yalnız bu
faaliyetlerle sınırlamak isteyen yorumların yanlış olduğu inancındayım.
Yukarıda saydığımız alanlarda başarılı olabilmek için Tarım-Orman
ve Köyişleri Bakanlığı ile Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi ara-
sında yapıcı ve sürekli bir işbirliğinin bulunması zaruridir.

Süratle gelişmek ve çağın gerisinde kalmamak için büyük gayretler
sarf eden bir ülkede Kurumlar ve meslekler arası işbirliği kaçınıl-
mazdır. Sayın Tarım Bakammız bu yılın başında Tarım-Orman ve
Köyişleri Bakanlığı ile Fakülteler arasındaki dialoğu canlandırmak
ve birbirlerini daha iyi tanımak için düzenlediği "Tarmun ana mese-
leleri ve bakanltk-ılnirersite ilişkileri" konulu bir toplantı yapmıştır.
Bu tür yararlı toplantıların devamı ve görüşlerin somut neticelere
bağlanması arzumuzdur. Fakülteler-ilgili Bakanlıklar ve sür'atle ge-
lişen hayvancılık endüstrisi arasındaki ilişki ve işbirliği yeterince geliş-
tirilemediğinden F<'ı.kültelerimizce ülkemizin gerçek problemlerine
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yönelik eğitim ve öğretim programlarının günceııeştirilmesinde güçlük
çekilmektedir.

Ülkemizin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı süriatli ve olumlu
bir değişim içerisinddir. Bu sistemin başarı ya ulaşmasında ferdi
teşebbüsün ve organizasyonun önemli bir payı vardır. Devletin sınırlı
istihdam olanakları karşısında sayılaıı her gün artan meslektaşları-
mızın özel çalışma alanlarına, üretim birimlerine ve klinik hekimliğine
kayma girişimlej'ini memnuniyetle izliyoruz. Tarım Bakanlığı serbest
olarak çalışan Veteriner hekimlerle işbirliği yaparak onların hizmet-
lerinden yararlanmak istemesi her iki taraf için yararlı bir gelişmedir.

Ülkemiz Avrupa ve Ortadoğuda hayvan populasyonu bakımın-
dan ilk sırada yer almakla beraber, verimlilik bakımından aynı şeyi
söylemek mümkün değildir. Son yıııarda alınan teşvik tedbirleri,
yüksek verimli süt inekleri, çeşitli koyun ırkıarı ve kaliteli sperma
ithali ile hayvancılığımızın sür'atli kalkınması hedef alınmıştır. Bu
faaliyetlerde özel sektörün de ilgisini ve itici gücünü küçümseyemeyiz.
Sayın Tarım BakanIlnlzın kısCl bir süre önce verdiği bir demeçte
"Hayvancıltk sektörüne yeni dönemde en fazla önem verileceğini"
yeni bir yaklaşımlil belirtisi olarak görmekteyiz. Ancak yukarıda say-
dığımız bu yeni girişimlerin başarılı olabilmesi için sektöre hizmet
götüren meslekler arasında ve çiftci ile yakın işbirliğinin kurulması,
etkin bir örgütlenme, yem, barınak ve teknik donanım gibi alt yapı
yetersizliklerinin sür'atle giderilmesi zorunludur. Buna ek olarak,
meslek için eğitim ve yeni bilgileri meslekdaşa aktaracak sürekli yayım
faaliyetlerini ihmal edemeyiz. Son zamanlarda meslekdaşlarımızdan
gelen yoğun istekler bu temel ihtiyaçlarm önemini açık olarak gös-
termektedir.

Meslek elemanı yetiştiren akademik kuruluşlar olarak Veteriner
Fakültelerimiz, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Hekim-
Ieri Derneği gibi mesiek örgütleriyle dayanışma ve işbirliği halinde
bulunmasından büyük yararlar sağlanabilir. Ne varki; son yıııarda
söz konusu örgütlerimİz ile Fakültemiz ve Tarım-Orman ve Köyişleri
Bakanlığı arasındaki ilişkiler gerçek anlamda bir kısır döngüye gir-
miştir. Halkımıza etkin, kaliteli ve yaygın bir hizmet götürülebilmesi
için mutlaka bir uyum ve anlayış ortamının yaratılması lazımdır.
Önümüzdeki aylarda ve yıllarda karşılıklı süregelen bu güvensizlik
ve olumsuzluk ortamından sıyrılarak belli gerçekler çerçevesinde bir-
leşilebileceğini içtenlikle istemekteyiz.
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Sayın Davetliler

Tamamlanması için büyük çabalar harcanan Araştırma ve Uy-
gulama Çiftliğimizde öğrenci tatbikatları ve projelere bağlı araştır-
malar bazı güçlükler nedeniyle istediğimiz düzeyde olmamakla be-
raber yürütülmektedir. Öğrencilerimize buradaki faaliyetlere ek
olarak Tarım bakanlığının çeşitli kurumlarında da staj yapma imkanı
sağlanmıştır.

Modern dünyada hızlı gelişen eğitim ve bilim faaliyetlerinden ve
gelişmelerden azami derecede yararlanmak için karşılıklı dış ilişki-
lerimizi sürdürıneye ve genişletmeye özen gösteriyoruz. Bu ilişkilerin
memnuniyet verici bir şekilde yürüdüğünü söyleyebilirim.

Hannover Veteriner Fakültesiyle 7. yılına giren Bilimsel İşbirliği
anlaşması çerçevesinde araştırma grupları tarafından 20 adet proje
üzerinde çalışılmaktadır. Bu" ortaklık anlaşmasıyla bu güne kadar
toplam i2 adet Doktora bursu temin edilmiş ve son grubu oluşturan
5 araştırma görevlimiz halen Doktora öğrenimierine devam etmek-
tedirler. Tüm masrafları Alman hükümeti tarafından karşılanmakta-
dır. Yalnız bir doktoranta öğrenim süresince ortalama 59.000 DM.
yani 35 MiL. TL ödendiği dikkate alınırsa ilişkilerimizin sadece bu
boyutları bile kolayca değerlendirilebilir. Bu işbirliği çerçevesinde
daha önce kurulan 4 modern laboratuvar yanında son olarak Zootekni
Anabilim Dalında tam teşekküııü bir GENETİK ve KAN GRUP-
LARı laboratuvarı faaliyete geçirilmiştir.

Edinburgh Veteriner Fakültesi ile akademik eleman değişimine
ve bazı müşterek araştırma projelerine dayanan iyi bir işbirliği prog-
ramımız mevcuttur.

Fakültemizde Tarım Bakanlığı ve FAO işbirliği ile yürütülen Batı
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Exotic viral hastalıkların epide-
miyolojisi projesi de bulunmaktadır. Maddi bilançosu 125. MiL. TL.
sını bulan bu projenin maddi desteği Birleşmiş Milletler Geliştirme
Programından sağlanmıştır.

BelirtilenIere ek olarak, Sağlık Bakanlığının önerisi ile Viroloji
Bilim Dalımızda AIDS hastalığı için bir konfirmasyon laboratuvarı
kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştİr.

Yukarıda sıraladığım bilimsel faaliyetlerimizi her yönden des-
tekleyen bütün bu Kurumlara ve yıııardır çeşitli bilimsel yayınlarla
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Fakülte kütüphanemizi zenginleştiren Alman Kültür Merkezine
şahsım ve Fakültem adına şükranlarımı arz ederim.

Mesleki yönelişlerinde akademik yaşamı seçen genç araştırma
görevlilerimiz Fakültemizde yürütülen her türlü akademik faaliyetin
ve bilimsel kadrolaşmanın başlıca güvencesidir.
genç arkadaşlarımızın özellikle büyük şehirlerde çok güç koşullarda
yaşadığım ve eşdeğerlerine göre düşük bir ücret rejimiyle çalışma
durumunda kaldıklarını belirtmek zorundayım. Akademik kadroların
sürekliliği bakımından mevcutların en iyi şekilde korunabilmesi
için daha özendirici maddi önlemlerin alınmasını ve Ankara gibi
pahalı kentlerde sosyal Üniversite konutlar gibi kolaylıkların sağlan-
ması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Sevgili Öğrenciler

Türkiye, Büyük Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda çağdaş
uygarlık düzeyinden geri kalmamak için sürekli bir atılım içeri sin-
dedir. Yeni sosyo-ekonomik yapısı ile her alanda sür'atli bir kal-
kınmayı hedef almıştır. Bu çok yönlü atılım çabası içerisinde bilgili
ve dinamik gençler olarak sizlere de büyük görevler düşmektedir.

Önemi her gün artan çok yünlü ve bu nedenle çok yüklü ve pa-
hah eğitimlerden birini sürdürmektesiniz. Bunun karşılığında ÜL-
kemiz sizlerden mesleki sorumluluk bilinci içerisinde, çalışkan, ken-
dine güvenen ve girişimci meslek elemanları olmanızı beklemektedir.

FaküItemizin bazı olumsuz fiziki eksikliklerine rağmen hocalaıı-
mz sizlere değerli bilgiler, beceriler ve yetenekler kazandırmak için
çaba göstermektedirler. Beş yıllık öğrencilik hayatınızda sizlere her
yönü ile mükemmel sayılabilen hizmetler verdiğimizi de söylemek
zordur. Özellikle sosyal faaliyetler alanında olmak üzere bazı yeter-
sizliklerin söz konusu olduğunu da hepimiz bilmekteyiz. Ama Fakül-
temizin bugünkü olanakları ölçüsünde her fırsatı sizlerin lehine değer-
lendirmek arzusunda olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim.

Lise öğrenimi ile kazandığınız ve burada devam ettiğiniz yabancı
dil öğrenimine gerçekten önem veriniz, çünkü çağdaş hekimlik mes-
leği kuşkusuz olarak bunu gerektirmektedir.

Bilindiği üzere, hayvan sevgisi insanlık sevgisinin bir ölçüsü olarak
değerlendirilmektedir. İster evcil, isterse vahşi olsun ve her türlü ku-
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rumIarda denemelerde kullamlacak hayvanlara eziyet edilmemesine
ve her türlü şartlarda korunmasına öncülük ediniz.

Mezuniyetten sonra mesleki bilginizi sürekli geliştirmeyi, yeni-
likleri öğrenmeyi kaçınılmaz bir görevolarak kabul etmelisiniz.
Kültürünüz, hekimlik bilginiz ve dürüstlüğünüz oramnda toplum içinde
saygınlık kazanacağınızı unutmayınız.

Sayın davetliler, bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı
teşekkür ve saygılarımı sunar, önümüzdeki 1988 yılının başarılı ve
bereketli olmasını candan dilerim.

Prof. Dr. Hüseyin K. Urman
DEKAN
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Türk Veteriner Hekimiiğinin 145. Yılında Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet SERiN'in Konuşması (23 Aralık 1987)

Sayın Konuklar,

Veteriner Fakültesi'nin ve Veteriner Hekimlik Mesleğinin Değerli
Mensupları, Sevgili Öğrenciler,

Türk Veteriner Hekimliğinin 145. yılında Ankara Üniversitesi'-
nin Rektörü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bir öğretim üyesi olarak
sizlere hitabetmek benim için önemli bir olaydır. Çünkü, yakın-uzak
geçmişe baktığımızda iki kuruluş ve meslek arasında benzer bir tarihi
gelişim ve çeşitli dönemlerde yakın işbirliği örnekleri görüyorum.
Ayrıca bir iktisatçı olarak Türkiye iktisat tarihi, Türkiye ekonomisi,
doğal kaynaklar ekonomisi ve tarım iktisadı gibi alanlarda makro
düzeyde hayvancılık sektörünün miııı ekonomimizdeki yerini, ulusal
kalkınmamızdaki değerini, planlı dönemlere ait sektörel hedef ve ger-
çekleşmelerini yakından biliyor ve değerlendiriyorum.

Bir de olayın sağlık yönü var. Üretimden tüketime kadar her
aşamada hayvansal ürünlerİn ve bunların ana materyali olan hayvan
varlığının sağlığı korunmadıkça, alt yapı ve çağdaş teknoloji gibi
hayvancılık sektörünün en önemli yatırımları son derece modern ve
güçlü de olsa, işletmelerde ekonomik başarı, sektörde ise ekonomik
politika ile bütünleşme sağlanamaz.

Veteriner hekimliğin ekonomi ve sağlık alanına ilişkin özelliği
yanında, bir de görünmeyen yönü var. Toplumsal yaşamımızııı en
rekli varlıkları olarak, yediden yetmişe, arkadaşlık, dostluk ve sev-
ginin anlam ve önemini d'eğişik bir açıdan değerlendirmeye yardımcı
olan kedi, köpek gibi ev hayvanlarının sağlığını koruyan veteriner
hekimlerdir. Gelişmiş toplumlarda "aile doktoru" yanında "aile
veterineı j" uygulamasının yerleşmesi veteriner hekimliğin bu özel-
liğinden kaynı;ıklanmaktadır. Bu, toplumun duygu ve düşünce dün-
yasına adanmış sosyal bir hizmettir. Dünya Sağlık Teşkilatı ve FAO
gibi uluslaıarası kuruluşların işbirliği sonu geliştirilen "Veteriner
Halk Sağlığı Organizasyonu" veteriner hekimlik mesleğinin toplum
yaşamındaki yerini ve önemini vurgulayan somut bir örnektir.
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Bu ortamda konuya bir kez daha baktığımda: Siyasal Bilgiler
Fakültesi elemanı olarak iki fakültenin tarihsel gelişimindeki benzer-
liklerini, iktisatçı olarak veteriner hekimliğin ekonomik yönünü,
vatandaş olarak veteriner hekimin halk sağlığındaki yerini ve önemini
görebiliyorum.

Ondokuzuncu yüzyıl Avrupasında, tarımdan sanayi sektörüne
bir kayış tespit edilir. Ancak, sanayiye önemli ölçüde ham madde
kazandıran yörelerdeki tarım ve hayvancılık sektöründe de gelişme,
modernizasyon, sanayileşme sözkonusudur. Osmanlı Devletinde ik-
tisadi kaynakları toprak ve hayvan varlığı oluşturmuştur. Tanzimat'ın
i839'da ilanı ilc başlatılan Batılılaşma hareketleri içinde yeralan ve
i842'de başlatılan veteriner hekimlik öğretimi, Osmanlı Devleti'nin
milli servetini oluşturan hayvan varlığının muhafazası bakımından
önem taşır. Çünkü, gerek tarımın bünyesinde, gerekse ekonomik
yapının genelinde hayvancılığın bir sektör olarak taşıdığı güç Cum-
huriyetin ilk yıllarına kadar anlaşılamamıştır. Milli servetimizin ana
kaynağı ancak veteriner hekimlerin olağanüstü mücadelesi ile koruna-
bilmiştir.

"Mekteb-i Mülkiye'nin 1859'da kuruluşu, i877'de geliştirilmesi,
i892'de altı yıla çıkarılması ve verdiği mezunlar ile veteriner okuııan
ve mezunlarının bir tarihsel gelişim benzerliği vardır. İstanbul'daki
Veteriner okulu'nun 1933'de Yüksek Ziraat enstitüsü bünyesinde bir
fakülte olarak Ankara'ya nakli ve 1948'de Ankara Üniaersitesi'ne
bağlanması ile Siyasal Bilgiler Fakültesi'run 1936'da Ankara'ya alı-
nışı ve i950'de Ankara Üniversitesi'ne katılışı da kurumlarımız ve
mesleklerimiz açısından dikkat çekicidir. İki fakülte arasında çeşitli
zamanlarda, departmanlar arasında, bilimsel araştırmalarda ve bilim
adamı yetiştirmede gerçekleştirilen işbirliğinin önemi büyüktür.

Cumhuriyet döneminin iktisadi kalkmmasında ana ilkelerin
saptandığı 1923 İzmir İktisat Kongresi'nden başlayarak hazırlanan
hükümet programlarında veterinerlik ve hayvancılığın önemli yer
tuttuğu görülür. Gerek programların hazırlık aşamalarında, gerekse
uygulama alamndaki yönetimsel ilişkilerde bu iki fakülte mezunları
sıkı bir işbirliği geıçekleştirmişlerdir. Valilerimizin ve kaymakam ları-
mızın, gerektiğinde, veteriner hekimleri yerlerine vekil olarak bırak-
maları bu işbirliğinin ciddiyet ve güvencesinin somut örneklerindendir.

iı
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İstatistik, işletme ve ekonomi gibi gerek mesleki, gerekse sektörel
alanda son derece önem taşıyan konuların akademik düzeyde organiz-
yonu iki fakültenin işbirliği ile gerçekleştirilebilmiştir.

Planlı kalkınma dönemlerinde, grup ve komisyon çalışmaların-
dan, planın uygulanma ve değerlendirilmesine kadar her aşamada bu
iki fakülte mezunlarımn ohımlu işbirliği açıkça sezilebilir. Bu olgu
bir raslantı değil, gerek kamusal gerekse özel ~esimde her iki mesleğin
ekonomik bazda ve kamu yönetiminde kesişen hizmet beraberliğinden
ve bilimsel niteliğinden kaynaklanmaktadır. O halde denebilir ki,
veteriner hekimlik, en az tarım ve sağlık alam kadar ekonomi ve kamu
yönetimi gibi konularla da iç içedir. Çünkü hangi ülkede olursaolsun
sosyal ve ekonomik yapıda gelişecek farklılıklarımn nedenleri arasında
nüfus artışı, beslenme ve sağlık sorunları önemli roloynamaktadır.
Atalarımızın "sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" dedikleri bireyleri
ve onlardan oluşan toplumu multidisipliner bazda ve rasyonel bir
plan ve programı gerçekleştirerek yaratabiliriz.

Çağdaş toplumlarda, yetişkin insan gücünün yaratılmasında
yeterli ve dengeli beslenme ön koşulolarak ele alınmaktadır. Bu ül-
kelerde özellikle hayvansal ürün tüketimi dikkat çekicidir. Bu demek-
tir ki çağdaşlaşma yarışındaki ülkemizde böylesi bir tüketim söz-
konusu olacaktır. Konu, bunu karşılayabilecekmiyiz sorusunda
düğümleniyor. Şüphesiz hayvan sağlığı ve yetiştirme teknikleri konu-
sundaki önlemler mevcut kaynağı koruyup geliştirebilecektir. Ancak,
üretimde, işletme' bazında bir rasyonelleşmeye gidilmedikçe artan tale-
bi gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Bu durum içerde sorunlar
yaratıp ithalat kapılarını zorlarken, mevcut kapasitenin değerlen-
dirilmeyişi nedeniyle de sana i ürünlerinden daha çok ve önde bir dış-
satım olanağım ortadan kaldıracaktır. Sosyal ve ekonomik alanda
dikkat çeken bir hareketliliğin gözlendiği ülkemizde, sanaiye hammad-
de üreten hayvancılık sektöründe veteriner hekimlerin sağlık açısından
gayretleri ve katkıları kuşkusuz takdire değer ölçülerdedir. Bu hiz-
metierin boşa gitmemesi ancak, üretimden tüketime her aşamada,
sektörün ekonomik yapıya kavuşturulması ile mümkündür.

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi bir yandan kendi bünyesinde
elemanlar yetiştirerek, diğer taraftan 1970'den itibaren, şu anda diğer
üniversiteler bünyesinde gelişen veteriner fakültelerinin temelini
oluşturarak ülkemizin sağlık, sosyal ve ekonomik alanda karşılaştığı
sorunlarına büyük bir özveriyle ışık tutmaya çabalamıştır. Kurulu-
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şundan itibaren her dönemde gerek Ankara Üniversitesi'ne gerekse
kalkınma planları doğrultusunda hükümetlere ve Devlete karşı yüküm-
lülüklerini özenle yerine getirmiştir.

Burada, aramızda bulunamayanları saygıyla, hayata gözlerini
yumanları rahmetle anıyorum. Eğitim-öğretim ve araştırma alanın-
daki ciddi, disiplinli ve verimli faaliyetleri için Veteriner Fakültemizin
öğretim elemanlarına .teşekkür ediyorum.

Ankara Üniversitesi'nin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde
Veteriner Fakültemizin payı büyüktür. Nebraska ile 1950'li yıllarda
başlatılan uluslararası işbirliği çalışmalarını, Berlin, Hannover, Edin-
.burg program ları başta olmak üzere çeşitli üniversite ve araştırma
kurumları ile başarılı biçimde yürütmüştür. Böylece, genç akademis-
yenıerin iyi bir lisana kavuşarak güçlü bir temelin oluşması sağlanmış,
ayrıca değeri maddiyat ilc ölçüiemeyen laboratuvar malzemesi ve alt
yapı olanakları genişletilmiştir. Veteriner Fakültesi'nin adı uluslar-
arası düzeyde bilinmektedir. Değerli üyelerimizin bu durumu koru-
yacak daha çok başarılar sağlayacağından şüphe etmiyoruz.

Sevgili öğrenciler, sizlere de sözle.im var. Ülkemizin en büyük
üniversitelerinden birinde ve ona bağlı olan en eski ve köklü fakül-
.telerinde okumak şansına sahipsiniz. Türkiye'de bir yandan yeni iş
olanakları artarken, diğer taraftan, başta kamu kuruluşları olmak
üzere, mevcut kadrolara atanabilme koşulları güçleştirilmekte, özel
sektörisedaha nitelikle eleman istihdamına gitmektedir. Konusunda
iyi yetişmiş, sosyal yönü güçlü, yabancı dil bilen, dinamik, çalışkan,
yaratıcı güce sahip elemanlar aranmaktadır. Zor ancak o derece zevkli
bir öğrenim görerek en geçerli mesleklerden birine sahip olacaksınız.
İleri ülkelerde girmesi en güç öğrenim kurumlarından biri veteriner
fakülteleridir. çünkü hem bu fakültelere ödenen öğrenim harçları
çok yüksek, hem de kontenjanları çok sınırlıdır. Bu ülkelerde veteriner
hekimlik diğer meslekler arasında kazanç sıralamasında ikinci veya
üçüncü sırayı almaktadır. Buna benzer bir durum, Oniversitemizde
öğrenci maliyeti hesabında karşımıza çıkıyor. Yıllık bütçeler esas
alınarak yapılan hesaplamada Veteriner Fakültesinde okuyan öğren-
ciler hemen her yıl ikinci sırayı alıyor. Her biriniz bu devlete, yalnız
.cari bütçe itibariyle beş yıl sonunda ortalama beş milyona maIolu-
yorsunuz. Bu fedakarlığın değerini bilerek başarı grafiğinizi artıraca-
ğınıza ve mezuniyet sonu vereceğiniz hizmetle milletinize bu borcu
.ödeycceğinize şüphe yoktur ..

i
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Atatürk, ulusal kalkınmada ve çağdaş uygarlık düzeyini aşmada
eğitimi ana unsur olarak görmüştür. "En önemli ve verimli vazife-
lerimiz milli eğitim işleridir. Bu programın iki esaslı noktası vardır.
Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uyması ve çağın gereklerine uyma-
sıdır" diyor Atatürk! O halde bizler size bu ölçüde bir eğitim-öğretim
için çabalamalıyız. Ankara Üniversitesi'nde ve bu Fakültede bunun
yerine getirildiğine inanıyorum. Maliyet konusunda verdiğim rakam
bunun maddi göstergesidir. Yine de imkanlarınızın artırılması, mevcut
güçlüklerin yenilerek daha iyi öğrenim olanaklarının yaratılması
gereğine inanıyoruz. Bilimsel alanda birimlerimiz, sosyal ve kültürel
alanda Rektör!ük olarak daha geniş imkanlar yaratmaya çalışıyoruz.
Eleştirilerinizi değerlendirip, sorunJarınızın elden geldiğince çözümüne
gayret ediyoruz.

Tüm bunların karşılığında sizlerden, "İstiklal ve Cumhuriyeti-
mizi" sizlere emanet eden Atatürk'e O'nun ilke ve inkılaplarına bağlı
kalarak ulusumuza ve tüm insanlığa hizmet etmenizi bekliyoruz.
Beslenebilen, sağlıklı, yaşam düzeyi yüksek mutlu bir toplumu yarat-
mada siz, genç veteriner hekimlere çok görevler düşüyor.

Bu mutlu günümüzde değerli çalışma arkadaşlarımı ve tüm ve-
teriner hekimleri ve sevgili öğrencilerimi bir kez daha kutluyor, nice
başarılı' yıl dönümlerine sağlıklı kavuşmanızı diliyorum.
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