
AKADEMİK HABERLER
PROF. DR. B. LIESS'E FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ

Uluslarası düzeyde "Viroloji" alanındaki hizmetleri ile Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hannover Veteriner Yüksek Okulu
arasında bilimsel işbirliğinin kurulmasında ve yürütülmesindeki büyük
gayret ve çalışmalarından ve geleneksel Türk-Alman dostluğuna olan
katkılarından dolayı, Üniversite statüsünde bulunan Hannover Vete-
riner Yüksek Okulu Viroloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Bemd
LIESS'e Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversi-
temiz Senatosunun 22 Mart 1988 tarihli toplantısıııda alınan karar
uyarınca "Fahri Doktorluk Ünvanı" verildi.

Bu amaçla Rektörlük 100. Yıl Salonunda 26 Mayıs 1988 tarihin-
de bir tören düzenlendi. Törene, öğretim üyeleri, çağrılılar ve yabancı
misyon temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. LIESS'e fahri doktorluk belgesinin A.Ü. Rektörü
Prof. Dr. Necdet SERİN tarafından verildiği törendeki konuşmalar
belge niteliğinde olduklarından aşağıya aynen alınmıştır.
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Saym Misafir/er,

Uluslararası düzeyde Viroloji Bilim alanındaki hizmetleri ile An-
kara Veteriner Fakültesi ve Hannover Veteriner Yüksek Okulu ara-
sında Bilimsel işbirliğinin kurulmasında ve yürütülmesindeki büyük
gayret ve çalışmalarından ve geleneksel Türk - Alman dostluğuna olan
katkılarından dolayı, Üniversite statüsünde bulunan Hannover Vete-
riner Yüksek Okulu Viroloji Enstitüsü Direktörü Sayın Prof. Dr.
LIESS'e Fakültemiz Kuruluııun önerisi ve Üniversitemiz Senatosunun
22 Mart i988 tarihli toplantısında "Falıı"i Doktorluk Ünvanı" verilmesi
kararlaştırılmıştır. Fakültemiz camiasım son derece mutlu eden bu
anlamlı akademik ünvanın verilmesi münasebetiyle düzenlenen törene
katılmakla şeref veren siz seçkin konuklarımıza hoş geldiniz der, te-
şekkürlerimi arz ederim.

Bilindiği üzere, Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte Ulu Önder
AT ATÜ RK'ün direktifleri ile Ülkemiz yüksek öğretim kurumların-
daki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin çağdaş batı ülkelerin-
deki düzeye çıkartılması, yaratıcı, atılımcı, dinamik ve özgür üniversite
düzeninin ülkemizdeki akademik kuruluşlara yerleştirilmesine ilişkin
yenilikçi çalışmalar yoğun bir biçimde başlatılmıştır. Bu kapsamda
olmak üzere, İstanbul Üniversitesi reformundan hemen sonra 20 Ha-
ziran 1933'de yürürlüğe giren 2291 sayılı kanunla Ankara'da Orman-
Veteriner ve Ziraat Fakültelerini bir çatı altında barmdıran ve bugün-
kü anlayışla bir üniversite düzeninde çalışan "Yüksek Ziraat Ensti-
tüsü" kurulmuş ve 1947 yılında da aynı fakülteler yeni kurulan Ankara
Üniversitesi ailesine katılmıştır.

1933 Yılında İstanbul'dan. Ankara'ya taşınan Veteriner fakÜıte-
sinin eğitim ve öğretim kadrosu o günlerde Almanya'dan davet edilen
değerli akademik elemanlarla paylaşılmıştır. Önceleri Fakültemizin
hızla gelişmesi, bilim adamı kadrosunun zenginleşmesi ve çağdaşlarına
benzer bilimsel atılımlar yapabilme yönünden son derece verimli olan
bu olay, giderek Türk - Alman bilimsel işbirliği ve dostluğunun geliş-
mesine güçlü bir temeloluşturmuş, ayrıca çok yönlü akademik faal i-
yetlerimizin uluslararası alana açılıp tanıtılmasında önemli rol oyna-
mıştır.
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Bugün de baş döndürücü bir hızla gelişen çağdaş eğitim ve öğre-
tim modelleri ile bilimsel çalışmalardan ve yeniliklerden olanak öl-
çüsünde yararlanabilmek için dış ilişkilerimizi en üst düzeyde geliştir-
meye ve sürdürmeye özen gösteriyoruz. Halen çeşitli uluslararası ku-
rumlar düzeyinde tesis ettiğimiz çok yönlü bilimsel ilişkilerimizin ve-
rimli bir şekilde yürütüldüğünü memnuniyetle belirtmek isterim.

Fakültemizin uluslararası düzeyde araştırma etkinliğini artırmak
ve genç bilim adamlarının yetişmesine yardımcı olmak amacıyla
Ankara Veteriner Fakültesi ile Hannover Veteriner Yüksek Okulu
arasında çok yönlü bir işbirliğinin kurulması fikri i973 yılında zamanın
Dekanı Sayın Prof. Dr. Satı BARAN ile merhum hocamız Prof. Dr.
Selahattin GÜRTÜRK tarafından ortaya atılmıştır. Fakülteler ara-
sında yapılan karşılıklı görüşmeler sonunda bu fikir Prof. Dr. B.
LIESS'in Ülkemizde yaptığı incelemeler sonu hazırladığı raporun her
iki tarafın resmi makamlarınca uygun görülmesi üzerine i981 yılında
yürürlüğe girmiştir. Günümüze kadar kesintisiz olarak sürdürülen bu
ortaklık andıaşması, uygulamaya yönelik bilimsel araştırma proje-
leri yanında çok sayıda öğretiın elemanlarımızın da Almanya'da araş-
tırma ve inceleme yapmalarına olanak sağlanmıştır. Öte yandan aynı
ortaklık kapsamında fakültemizin genç akademik elemanlarına Al-
manya'da doktora yapma olanağının yaratılmış olması ve projeler kap-
samında fakültemizde modern laboratuvarıarın kurulması, özellikle
vurgulamak istediğim önemli hususlardır.

Yukarıda kısaca değinmiş olduğum bu verimli bilimsel işbirliğinin
geliştirilmesinde ve günümüze değin kesintisiz olarak sürdürülmesinde
başta sayın Prof. Dr. LIESS'in ve yakm çalışma arakadaşları Prof.
Dr. SALLMANN, Prof. Dr. BIESPING, Prof. Dr. SCHWARZ ve
Doç. Dr. KIRPAL'in büyük katkıları bulunduğunu içtenlikle belirt-
mek istiyorum. Ülkemiz için çok yararlı sonuçlar sağlayan bu değerli
çabaları ve katkıları için kendilerine Fakülte adına teşekkür ediyorum.

Bugün kendisine Fahri doktorluk payesi tevcih edeceğim Prof.
LİESS, 15 Şubat 1930 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğmuş,
1954 yılında Hannover Veteriner Yüksek Okulundan mezun olmuştur.
1955'de "Bilim Doktoru", 1966 yılında da Mikrobiyoloji dalında
"Oniversite Doçentfiği" ünvanıarını almıştır. Prof. Dr. LIESS,
daha sonraki yıllarda Hannover Veteriner Yüksek Okulu Viroloji
Enstitüsü Başkanlığına getirilmiş ve 1968 yılında da profesörlüğe yük-
selmiştir. 1983'de aynı enstitünün yönetim kurulu başkanlığına getiril-
miş ve 1987 yılında bu göreve 4 yıl süre ile yeniden seçilmiştir.
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1965 Yılında atandığı yeni kurulmuş Viroloji Enstitüsünün modern
bir görünüme kavuşması, Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden
gelen Veteriner Hekimlerin Viroloji Bilim Dalında yetişmelerini ve
doktora yapmalarını sağlamış ve Viroloji Enstitüsünün bugünkü seç-
kin kadrosunu oluşturmuştur.

Prof. Dr. B. LlESS'in akademik çalışmaları yanında Ülkesinde
ve Uluslararası alanda çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır:

Örneğin: WHO IFAO'nun komparatif viroloji programı kapsa-
mında "Smail Enveloped RNA Viruses" grubunun başkanı,

- Avrupa Ekonomik Topluluğunun (EEC) Hannover'de kur-
duğu "Domuz Kolerası" irtibat laboratuvarı direktörü,

- FAO'nun bölge referans laboratuvarı direktörü,

- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Hannover Vete-
riner Yüksek Okulu Bilimsel İşbirliğinin Hannover Komisyonu ilk
başkanı,

- Avrupa Ekonomik Topluluğunun "Hayvan Sağlığı" bölümü
Federal Almanya Cumhuriyeti temsilcisi,

- Ulusal ve Uluslararası düzeyde çeşitli Bakanlıklara ve organi-
zasyonlara danışmanlık görevi,

- Afrika, Yakındoğu ve Orta Doğu gibi birçok üniversite ve
araştırma enstitülerine Viroloji ve Epizootoloji konularında danış-
manlık.

Araştmıla Alanlan ve Bi/;me Katkw

Prof. Dr. B. LIESS, Veteriner hekim olarak hayata atıldığından
bugüne kadar geçen 33 yıl içinde başarılı bir çalışma programı uygu-
layarak Uluslararası düzeyde de ilgi toplayan araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. B. LIESS, koyun ve sığırlarda Compylobacter fetus
enfeksiyonunun epidemiyolojisini incelediği gibi sığırlarda enfeksiyöz
Rhinotracheitis hastalığını ilk kez Almanya'da ortaya koymayı da ba-
şarmıştır. Dünyaca tanınan "East African Veterinary Research Orga-
nization'da" araştırmalar yapmak amacı ile bulunduğu sırada ünlü
İngiliz Viroloğu Prof. Dr. PLOWRIGHT ile birlikte "Sığır Vebası"
virusunun doku kültüründe üretilmesini başarmışlar ve deneysel ola-
rak bu dünyanın en tehlikeli sığır hastalığının patogenesis'ini açıklığa
kavuşturmuşlardır.
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Diğer taraftan, Prof. Dr. LIESS bilimsel çalışmalarının ağırlık
noktasını "Bovine Virus Diarrhoe-Mucosal" hastalık kopmleksine kay-
dırmıştır. Çalışma grubu ile birlikte 25 yıldan daha fazla bir süre yü-
rüttüğü bu temel araştırmalarıyla hastalık kompleksinin teşhisinde or-
taya çıkan karışıklıkların açıklığa kavuşturulmasında ve kontrolünde
önemli bilimsel katkılarda bulunmuştur. Buraya kadar sayılanlar bilim-
sel faaliyetlerinin ancak bir bölümünü kapsamaktadır. Prof. Dr. B.
UESS, keüdi adıyla ya da çalışma arkadaşlarıyle birlikte yalnız 1987
yılında 20 yayın yapmıştır. Bugüne kadar toplam i32 bilimsel makale
ve eser yayınlamıştır. Ayrıca, Boston'da (ABD) bu yıl yayınlanacak
olan iki e~erin editörüdür.

Bu çok anlamlı tören münasebetiyle değerli bilimsel çalışmaları,
ülkelerimiz arasındaki bilimsel işbirliğine olan katkıları ve geleneksel
Türk-Alman dostluğunun gelişmesine olan yardımlarından dolayı
Sayın Prof. Dr. LIESS'i en içten duygularımla kutlar, Hannover Ve-
teriner Yüksek Okulundaki tüm meslekdaşlarımıza, Ankara Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi mensuplarının en iyi dileklerini iletmesini
istirham ederim.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet SERiN'in Konuşması

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ATATÜRK'ün çağdaşlaşma
yolunda gerçekleştirdiği sayısız inkılaplar arasında eğitim alanında yap-
tıkları büyük önem taşımaktadır. Çünkü o, çağdaşlaşmanm temelinde
akıı, bilim ve mantığı görmüş "Türk milletinin yürümekte olduğu iler-
leme ve ınedeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meş'ale müsbet
iliındir" sözleriyle tutulacak yolu da göstermiştir. Nitekim, i933 Üni-
versite Reformunda ve üniversiter yaşamın daha sonraki dönemlerinde
hep bu ilke gösterilmiştir. Bilimin evrenselliği üstün tutularak, onu ül-
kemize aktaracak bilim adamlarına Türk üniversitelerinin kapıları
daima açık tutulmuştur.

Dünya üniversiteleri tarihi incelendiğinde, i9. yüzyılortalarından
i930'lara kadar Alman üniversitelerinin uluslararası etkinliği açıkça
görülmektedir. Ünlü bilim adamları, onlarm geliştirdiği akademik
tradisyon, disiplinli çalışma düzeni, birbiri ardınca sıralanan biliınsel
araştırmalar ve hızlı yayın faaliyeti bu etkinliğin karakteristik vasıfla-
rıdır. İşte, i933 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gelerek yeni kurulan
Türk üniversitelerinde görevalan biliın adamları bu dönemin içinde
doğmuş, bu ortamda yetişmiş jenerasyonun temsilcileriydiler. ilginçtir
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ki, bu insanlar Alman Üniversitelerinin geleneksel etkinliğini ulus-
lararası alanda 1940'lara kadar sürdürme olanağını Türkiye'de bul-
muşlardır. Bu süre içinde de genç Türk bilim adaınıarı çağdaş üniver-
sitelerde görülebildiği ölçüde yetişmişlcr ve uluslararası bilim alanına
atılmışlardır. O halde denebilir ki kar~ılıklı bir etkileşimle ve sonuçları
her iki tarafa da yararlar getiren üniversiter düzeydeki Türk-Alman
işbirliği ile dünya çapındaki bilim ve kültür dalgalanmasına katkıda
bulunulmuştur. İstanbul'da yaklaşık 100 kadar Alman profesörü
i933-1955 yılları arasında akademik kadroda görevalmıştır. Ankara'da
i933'de açılan Yüksek Ziraat Enstitiisü'nün Rektörü Profesör FALKE
ve enstitüye bağlı fakültelerin dekanıarı ile öğretim kadrosunu oluş-
turan 20'yi aşkın Alman profesör de, i948'de Ankara Üniversitesi'ne
katılan Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin çağdaş alan.da kurulup ge-
lişmesine katkıda bulun.muşlardır.

Modern Türkiye'nin dünya bilim alanındaki yarışması yanında
kültürel yaşamında da çağdaşlaşma gerçekleştirilmiş ve bu dalda da
Alman sanatçıları rol almışlardır. Alman müzisyen ve bestecisi Paul
HINDEMITH'in 1935-1937 arası çeşitli sürclerle Ankara'ya gelip
hazırladığı raporlar sonu çalışmalarına başlanılan An.kara Devlet
Konservatuvarında, O'nun aracılığı ile geliştirilen. başta CarI EBERT,
Edvard ZUCKMA YER olmak üzere pek çok Alman sanatçı ve müzik
eğitimcisi, Türk sanatçıları ile birlikte ülkemizde bugünkü çağdaş mü-
zik yaşamının yaratıcıları olmuşlardır.

Ankara Üniversite'ine bağlı fakülte ve yüksekokulların kuruluş ve
gelişmesinde Türk-Alman bilimsel işbirliği temel teşkil etmiştir. D.T.C.-
F.'nin öğretim kadrosundan George RODE, klasik eserlerin Türk-
çe'ye çevirisini teşvik etmiş, kendisi EFLATUN'un Devlet adlı ese-
rinin ilk dört kitabını tercüme etmiş, yakın arkadaşı Ernst REUTER'in
de dahilolduğu bir Türk-Alman hümanistler çevresi kurulmuştur.
Rode, Emst Reuter'in aracılığı ile Berlin Freie Üniversitat'm ilk klasik
Filoloji kürsüsüne çağırıldığı 1950'ye kadar mükemmel Türkçesi ile
örnek çalışmalar vermiş bir bilim adamıdır. Benno LANDSBERGER,
Hans Gustav GÜTERBORCK, Walter RUBEN, Karl MENGES,
Wolfram EBERHARD gibi bilim adamları da D.T.C.F.'nin çeşitli
bölümlerinde görevalmışlardır.

Ankara'da 1934--35'de tamamlanan Numune Hastanesi ile Hıf-
zıssıhha Enstitüsü'nde ve 1941'de Ankara'ya naklolan Gülhane As-
keri Tıp Akademisi'nde görevalan Alman hekimlerden özellikle Dr.
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MELCHIOR, Dr. ECKSTEIN ve Dr. MARCHIONINI A.Ü. Tıp
Fakültesi'nin kuruluşunda kurucu üye olarak önemli rol oynamışlardır.

Türkiye'yi ikinci bir vatan olarak gören ve yazılarında sıklıkla
"memleketim" veya "memleketimiz" diye Türkiye'den bahseden,
İkinci Dünya Savaşı sonrasının politikası ve Berlin Belediye Başkanı
olarak bütün dünyada ün yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Profe-
sörlerinden Ernst REUTER, Ankara Üniversitesi'nin kurulup geliş-
mesine katkı yapan önde gelen simalardandır.

Türkiye'de bulundukları yılları, Türk milletini, Ankara Üniver-
sitesi'ni ve Türk dostluğunu hiç bir zaman unutmadıklarını yayınla-
ladıkları anııarında ve yaşamları boyu koparmadıkları ilişkilerinde dile
getiren bu Alman bilim adamlarını Ankara Üniversitesi mensupları da
unutmamışlardır. Üniversitemize, Türk bilim yaşamına ve Türk dost-
luğuna katkıda bulunanlar, Ünivcrsitemiz yetkili birim ve kurullarınca
dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Ankara Üniversitesi öğretim ele-
manlarının değer yargısı ise Türk milletinin insan severliği, bilim ve bi-
lim adamına saygısı ve Atatürk'ün barışçı. akılcı ve evrensel nitelikteki
düşünce sistemi üzerine gelişmiştir. Bu yargının somut simgesi de ulus-
lararası akademik gelenektir. Yani" Doctor Hanaris Cause" dediğimiz
"Fahı'i Doktor" paye~idir. Ankara Üniversitesi bugüne kadar Cum-
hurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, çeşitli uluslararası kuruluş
başkanlarının da bulunduğu i8 bilim ve devlet adamına fahri doktor
payesi tevcih etmiştir.

Ankara Üniversitesi kuruluşundan beri birçok yabancı üniversite
ve bilimsel kurumla karşılıklı işbirliği projeleri gerçekleştirmiştir. Al-
manya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve A,B.D.'nin bir-
çok üniversitesi bu çerçevede sayılabilir. Halen Ankara Üniversitesi
ve onun çeşitli eğitim birimleri ile Berlin Hür Üniversitesi, Göttingen
Georg August Üniversitesi, Hannover Veteriner Yüksek Okulu, Aşağı
Saksonya Eyaleti İdari ve Adli Hizmetler Yüksekokulu arasında kar-
şılıklı işbirliği projeleri yürütülmektedir. Konuşmanın başında da belirt-
tiğim gibi bu işbirliğinde karşılıklı etkileşim sözkonusudur. Veteriner
Fakültemizin Dekanı Prof. URMAN'ın açıklamaları bunun somut
ömeğidir. Ankara Üniversitesi'nin bugüne kadar fahri doktor ünvanı
vermeyi kararlaştırdığı 17 isim arasında İtalyan Profesör Dr. Telesfor
BONADONNA ve Alman bilim adamı Prof. Dr. Valentin HORN'a
da "Veteriner Hekimlik Falu'i Doktoru" ünvanı verilmiştir. Bugün,
A,Ü. Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu'nun teklifi ve Ankara Üni-
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versitesi Senatosu'nun kararı ile yine bir Alman bilim adamına Prof.
Dr. Bernd LIESS'e "Falııoi Doktor" ünvanı tevcih edilecektir. Kendi-
lerini ve şahıslarında işbirliğimize katkıda bulunan tüm Alman Akade-
misyenIerini kutluyorum. Üniversitemizi ve Türkiye'yi gerçek bir Türk
dostu ve bilim elçisi olarak ülkesinde, Avrupa'da ve tüm dünyada temsil
edeceğine inanıyorum. Başta Almanya'dan gelen konuklarımız olmak
üzere bu töreni onurlundıran tüm davetlilere teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum.

Prof. Dr. Bernd Ll ESS'in konuşması

Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Veteriner Hekim ve Veteriner He-
kimlik Eğitimi

Üniversitenizce bana "Fahri Doktorluk Payesinin" tevcih edilmesi
sevincine hatıralarımın bir bölüınü karışıverdi. Bunun en önemli bir
kısmını öncelikle Hannover Veteriner Hekimliği Yüksek Okulu ile
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini yıllarca birbirine yaklaştıran
bilimsel işbirliği ilişkileri oluşturmaktadır. Bunu ifade etmek için ken-
dimi ülkelerimizin çok kapsamlı ilişkileri arasında yer alan tarımsal
kesimde ve bu kesiınin önemli parçası olan Veteriner Hekimliği ala-
nmdaki konularda da ülkelerimizin birbirlerine bağlılığının sembolü
olan tarihi olayları anlatma çabasına girrneğe zorunlu hissetmiyorum.
Ülkelerimiz zamanla ulusal ilgi alanlarının dışına çıkılarak 30 yılı
aşkın bir süredir yapılan çalışmalarla önce Roma anlaşmaları sayesinde
Avrupa Ekonomik Topluluğu oluşturuldu ve daha sonra bu bizi Av-
rupa Topluluğunun kuruluşuna kadar ulaştırdJ.

Türkiyede hemen hemen aynı tarihlerden itibaren bu çabaların
içerisinde olmuştur. Nitekim Türkiye'nin 1959 yılında yaptığı tam üye-
lik başvurusu, çok çeşitli nedenlerle tam olarak gerçekleşeınemiştir.
Bugün ülkemizin bu başvurusu tekrar güncelleşmiştir ve Avrupa Eko-
nomik Topluluğu Komisyonundaki girişimler Sayın Devlet Bakanınız
Ali BOZER tarafından tam üyeliğin gerçekleştirilmesini sağlayacak
bir kararlılıkla yürütülmektedir. Görülüyor ki hepimiz sadece dostluk
Vf; sempati yüklü bir gemide bulunmuyoruz, aksine bugünkü diğer Av-
rupa Topluluğu üyeleri gibi Türkiye'nin de orta ve uzun vadeli elle
tutulabilen gerçeklerle yüzyüze gelebileceği bir kader birliği içerisin-
deyiz.

Avrupa Topluluğunun kuruluşundan başlanarak Veteriner He-
kimliğin hizmet alanında bugünkü üye ülkelerinin hiçbirinin vazgeçe-
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miyeceği bir dönüm noktasına gelinmiştir. Üye ülkeler arasında sınır-
sız serbest ekonoıni, alabildiğine serbest hareket etme ve bunun so-
nucu olarak doğan rekabet Veteriner Hekimliğin hemen hemen bütün
alanlarını etkilemektedir. Hayvan sağlığı ile kamu sağlığını koruma
alanlarında karşılaşılan sorunların birlikte çözüme kavuşturulması
gerekmektedir. Bu noktadan hareket edilerek bütün Veteriner Hekim-
lik hizmet alanlarının tümünün inceleme süzgecinden geçirme zorun-
luluğu sonucuna varılmaktadır. Hayvansal üretim alanlarındaki yeni
teknolojilerin ve aynı zamanda Avrupa Topluluğunun ekonomik sis-
temindeki hızlı gelişmeye ayak uydurabilmek gereği vardır. Bu uyumu
Veteriner Hekimliğin geniş kapsamlı mesleki uygulama bölümleri ve
Veteriner Hekimlik eğitimi ile daha sonraki hizmet içi eğitim ve geliş-
tirıne çalışmaları, ne yazık ki bu hızla gelişmeleri oldukca yavaş ve
gerisinden izleyebilmektedirler. Gerek tarım kesiminin yapısal değişik-
likleri ve gerekse tüketicilerin korunmaları gerektiği yönündeki, gün-
den güne artan bilinçlenmeleri Veteriner hekimlere mesleki çalışma-
larında yeni yeni hizmet alanları açmaktadır. Veteriner hekimler,
koruyucu hekimlik ve epidemiyolojisi ile ilgili sorunların ve bunları
çözümleyebilecek nitelikteki metotların üstesinden gelmek zorunda-
dırlar.

1992 Yılına kadar Avrupa Topluluğunun kendi bünyesine dahil
pazarlarında bütün kontrolların kaldırılması öngörülmektedir. Burada
Veteriner Hekimleri evcil hayvanların ortak pazarlanması veya ortaklık
içerisinde serbest canlı hayvan hareketlerinin gerçekleşmesi konuları
ilgilendirmektedir. Bun.un sonucu, sağlığa zararlı maddelerin ve kısım
insanlarda da hastalık meydana getirebilen bulaşıcı hastalık etkenlerinin
de serbestçe dolaşmasma yol açılmış olacaktır. Bruseııoz ve Tüberküloz
ile diğer bir çok enfeksiyon hastalığınm etkenlerinin eradikasyonu için
daha fazla çaba harcanması gerekecektir. Kendi aralarında dış satım
yapan Avrupa Topluluğu ülkeleri, birlikte saptadıkları yasal dayanak-
lara ve metotlara göre gerekli kontroııarın yapılmasını garanti etmek
zorundadırlar. Alıcı ülkeler ithal ettikleri bu maııarı ayrıca tekrar kont-
rol etme hakkına sahip değillerdir. Üçüncü ülkelerle yapılacakalım ve
satımlarda hayvanların ve hayvansal ürünlerin kontroııarı, bu amaç
için çıkarılmış özel Avrupa Topluluğu ilkelerine göre yürütülmek zo-
rundadır. Avrupa Topluluğu bünyesinde engeııerin kaldırılması, Vete-
riner Hekimlik mesleğinde serbestçe çalışmaya ve diğer Avrupa Top-
luluğu ülkelerinde klinik ve benzeri iş yeri açılmasına olanak sağlaya-
caktır. Bu durum Veteriner Hekimlik eğitiminde, bilimsel özgürlüklerde
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ve her bilim adamının serbestçe karar verme hakkında pek kısıtlama
yapmaksızın ortak ilkelere göre bir reform yapılmasını gerektirmek-
tedir. Veteriner Hekimlikle ilgili eğitim kuruluşları, bu nedenle e,ğitim
proğramlarını ve fonksiyonlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye
ve eğitim içeriği ile öğrenim kapsamının asgari koşullarını saptamaya
başlamışlardır. Veteriner Hekimler için hayvan sağlığı ve aynı ölçüde
kamu sağlığını koruma alanları üzerinde anlaşılan ortak bir esasın
sağlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Veteriner Hekimlikle ilgili
eğitim ve öğretim ile hizmet içi eğitim çalışmaları gelecekte Avrupa Eko-
nomik Topluluğunun ve uluslararası ekonominin oluşturacağı değişik-
liklere devamlı bir uyum sağlayacak nitelikte olmak Zorundadırlar.

Kısaca özetlenen bu yeni durumla Türkiyede karşı karşıya bu-
lunmaktadır. Geleceğin Avrupa Topluluiuğu üyesi olarak Türkiye'nin
de bu ortak kuralları gözönünde tutması gerekir. Bilimsel öğretim dü-
zeyinin Avrupa Topluluğu koşullarına uyum sağlaınası zorunludur. Öte
yandan her üye ülkenin kendisinin yürüttüğü bilimsel çalışmaların da
ihmal edilmemesi kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü bilimsiz bir eği-
tiın kuruluşu düşünülemez. Hannover Veteriner Yüksek Okulu ile
Ankara Üniversitesi arasındaki bilimsel işbirliği, ortak araştırma pro-
jeleri sayesinde Yüksek Okul Öğretim üyeleri ile Veteriner Fakültesi
öğretim üyelerinin çağa uygun bir eğitimin koşullarına yoğun bilimsel
çalışmaları ile ulaşmayı aınaçlamaktadır. Bu işbirliğinin yürütülmesin-
de önemli katkıları olan Türk ve Alman kuruluşlarının verecekleri ka-
rarların, Türkiye'de Veteriner Hekimlik öğrenimi gören öğrencilere
er veya geç Avrupa Topluluğuna katılınacağı sırada zorunlu olan eği-
tim araç ve gereçlerinin sağlanmasının, Türk tarımının, Türk halkının
ve nihayet Avrupa Topluluğunun esenliğine hizmet edeceği umudunu
taşımaktayım,
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FAKÜLTEMİzİN YENİ DEKANı PROF. DR. FERRUH DİNÇER

Prof. Dr. Ferruh DiNÇER A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanlığına
atandı. 1936'da Eskişehir'de doğan Prof. Dr. DiNÇER ilk ve orta
öğrenimini aynı ilde tamamlayıp. A.Ü. Veteriner Fakültesine girdi ve
1962 yılında ınezun oldu. Eskişehir'de Hükümet Veteriner Hekimliği
yaparken açılan sınavı kazanarak i963'de A. Ü. Veteriner Fakültesi
Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü'nde asistanlığa başladı. Dok-
torasını i966'da verdi. i973'de doçent oldu, i98 i'de profesörlüğe yük-
seltildi. i974- i976 yılları arasında kendi isteği ile Fırat Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde de görev yapan Prof. Dr. Dinçer 1983-1988
yılları arasında Ankara Üniversitesi bünyesinde Basın-Yayın ve Halk-
la ilişkiler Biriminin de sorumluluğunu üstlendi. 1985'de A.Ü. Rektör-
lüğüne bağlı olarak kurulan "Güzel Sanatlar Bölümü" Başkanlığına
getirildi. i986 yılında A.O. BaS111-Yayın Yüksekokulu Müdürlüğüne
atandı. Bu son iki görevi de halen sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ferruh DİNÇER'in bugüne kadar 7 kitap ve 6'sl ya-
bancı dilde olmak üzere 40'ı aşkın makalesi yayımlanmıştır. İngilizce
bilen yeni dekanımız, fakülteıniz öğretim üyelerinden Prof Dr. Şükran
DİN ÇER ile evlidir ve iki oğlu vardır.
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FAKüLTEMIz DEKAN YARDIMCILARı, SENATO ÜYESİ,
FAKÜLTE VE YÖNETiM KURULU ÜYELERi iLE BÖLÜM

BAŞKANLARı BELİRLENDI

FaküItemiz dekan yardımcılıklarına Prof. Dr. Çetin KIUÇOGLU
ve Prof. Dr. Rafet ARPACIK atandılar.

Ankara Üniversitesi senato üyeliğine Prof. Dr. Fahri BÖLÜKBAŞı
seçildi.

FaküIte Kurulu Üyeliklerine Prof. Dr. Çetin KIUÇOGLU, Prof.
Dr. Rafet ARPACIK, Prof. Dr. Hilal ERGUN, Doç. Dr. Hakkı
İZGÜR, Doç. Dr. Ümit MİLLİ, Yrd. Doç. Dr. Zafer KARAER seçil-
diler.

Yönetim Kurulunda ise Prof. Dr. Çetin KIUÇOGLU, Prof. Dr.
Ergün ÖZALP, Prof. Dr. Rafet ARPACIK, Doç. Dr. Şerif KAYMAZ,
Doç. Dr. Hakk: İZGÜR, ve Yrd. Doç. Dr. Bahattin KOÇ görev aldı-
lar.

HastalıkIar ve KI ini k Bilimleri Bölüm Başkanlığına Prof. Dr.
Mustafa ARDA, Veteriner HekimIiği TemeI Bilimler Bölüm Baş-
kanlığına Prof. Dr. Ethem ERSOY yeniden atandıIar. Prof. Dr.
Orhan ALPAN Zootekni ve Hayvan BesIerne BöIümü Başkanlığına
getiriIdi.

YENİ PROFESÖRLERİMİz

3455 Sayılı kanun hükümleri gereğince faküItemiz çeşitli anabilim
ve bilim dallarında görevli 16 doçent profesörlüğe yükseltiIdiIer. Yeni
profesörlerimiz:

Prof. Dr. Şükran DİNÇER
Prof. Dr. Yusuf ŞAN U
Prof. Dr. Baki YILMAZ
Prof. Dr. Hilal ERGUN
Prof. Dr. Ayşe BURGU
Prof. Dr. Burhan DİNÇER
Prof. Dr. Nejat AYDIN
Prof. Dr. Necdet GÜZEL
Prof. Dr. Ömer AKA Y
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Prof. Dr. İbrahim BURGU
Prof. Dr. Arkun CANDAŞ
Prof. Dr. Halil AKÇAPINAR
Prof. Dr. Ahmet ERGÜN
Prof. Dr. Sadi ARAL
Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL
Prof. Dr. Süleyman TECiRLİOGLU

YENİ DOÇENTLERİMiz

2547 Sayılı kanun hükümleri gereğince Kasım 1988'de fakülte-
mizden II Öğretim Elemanı doçent oldu. Yeni doçenderimiz:

Doç. Dr. Müjgan İZGÜR
Doç. Dr. Şükrü KÜPLÜLÜ
Doç. Dr. Sezai KA YA
Doç. Dr. Ahmet DOGANA Y
Doç. Dr. Asuman TOKER
Doç. Dr. Arif ALTUNTAŞ
Doç. Dr. Bahri EMRE
Doç. Dr. Necmettin TEKİN
Doç. Dr. Nesrin SULU
Doç. Dr. Serdar DİKER
Doç. Dr. Arif KURTDEDE

YENİ KURULAN ANABİLİM VE BİLİM DALLARı

Biyokimya Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Biyometri Bilim Dalı
Hayvancılık İşletme Ekonomisi Bilim Dalı
Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı
Helmintoloji Bilim Dalı
Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı
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PROF. DR. SELAHAITİN GÜRTÜRK'Ü KAYBETTİK
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Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin GÜR-
TORK 31.3.1988 tarihinde vefat etti.

Lüleburgaz (Kırklareli)'de 1916'da doğan Profesör GÜRTÜRK
1940'da A,O. Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1951'de Alman-
ya'da doktorasını verdi. i952'de aynı yerde doçentliğini tamamladı.
1955'de A.O. Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsüsüne
doçent olarak atandı. i960'da Profesörlüğe yükseltilen hocamız, ı968
yılında yeni kurulan Viroloji Kürsüsü Başkanlığına getirildi.

i964- i968 yılları arasında iki dönem dekanlık, i968- i97 ı yıl-
larında A.O. Veteriner Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bi-
limleri Uzmanlık Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 1981 yılında Yüksek-
öğretim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. GÜRTÜRK, 1988 yılına
kadar bu görevi sürdürdü. Alanında Türkçe ve yabancı dilde yayınlan-
mış 55 kadar makalesi ve 8 kitabı bulunmaktadır.

Hocamızı rahmetle anar, ailesine ve meslekdaşlarına başsağlığı
dileriz.

EMEKLİ OLAN HOCALARıMIZ

Prof. Dr. Emin ARITÜRK, Prof. Dr. Hüseyin Kerim URMAN ve
Prof. Dr. AfifSEVİNÇ yaş haddinden, Prof. Dr. Hayrettin ANTEPLİ-
OÖLU ise kendi isteği ile emekliye ayrıldılar.

Sayın hocalarımıza bundan sonraki yaşantılarında sağlık ve mut-
luluklar dileriz.
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DİGER HABERLER

o Profesörlüğe yükseltilen ve Doçent olan Fakültemiz öğretim
üye ve eşleri adına A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh
DİNÇER ve eşi II Kasım 1988 Cuma günü Ankara Üniversitesi Ko-
nukevinde bir kutlama kokteyli verdiler.

o 2547 Sayılı Yasanın 41. maddesine göre Van, Yüzüncüyıl
Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 2 yıl görev yapan Rektör Yardıın-
cılığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Cemalettin KÖKÜUSLU ile aynı
üniversitede i yıl için görevlendirilen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü görevini de üstlenen Prof. Dr. A. Nazım ÖZKAZANÇ
fakültemize döndüler.

o Fakültemiz Öğrencilerinin önemli bir gereksinimini karşıla-
yacak olan öğrenci kafeteryası, Üniversitemizin seçkin davetlilerinin
katılımı ile 28 Kasım 1988 Pazartesi günü Rektörümüz Prof. Dr. Nec-
det SERiN tarafından açıldı. Törenden sonra A.Ü. Güzel Sanatlar
Bölümü müzik okutmanlarından Ümit GÜLTEKiN'in Yönettiği
Üniversitemiz Çok Sesli Korosu ile Emel ARSLANGİRA Y'ın yöneti-
mindeki Halk Müziği ~orosu konserler verdiler. Aynı koroların ele-
manları tarafından solo ve gitar eşliğinde hafif müzik örnekleri sunuldu.
Müzik şölenini gerek davetliler, gerekse öğrenciler büyük bir ilgi ve
takdirle izlediler.
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