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Türkiye'de vetcriner hekimliği ve eğitimi ilc mcsleki etkinliklerin
başlayışının 147. yıldönümü, 23 Aralık 19~9 günü, Üniversitemiz Ve-
teriner Fakültesi'nde yapılan bir törenle kutlandı.

Törene, Danıştay Ba)kanı, SüleymJ n Sırrı K iRCA LI, Tarım-
Orman ve Köyişlcri Bakanı lütfullah KAYALAR, Anayasa Mahke-
mesi Başkan vekili Yekta Güngör ÖZDEN ile Yükseköğretim Kurulu
üyekri, bazı meslek kuruluşlarınııı temsilcileri ve çok sayıda daveti!
katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ferruh DjNÇ"ER, "bugünkü ekonomik koşullar karşısında bütün
halkımıza yetebilecek boyutlarda ucuz ve kaliteli besin üretilmek, hızla
gelişen endüstrimize destek ve hammadde yaratmak, Çığ gibi büyüyen
işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunmak ve ulusal ekonomi-
mizi daha da güçlendirmek amacıyla, hayvansal üretimimizin hızla
arttırılması kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. Öte yandan ül-
kemiz çapında besin üretim ve tüketimine yönelik koruma ve kontrol
yetersizlikleri, yaygın nitelikli hatalı ve yanlış uygulamalar ile bilgi-
sizlik ve eğitim eksikliğinin de besin kirlenmelerine değişik bir boyut
kazandırdığı anlaşılmıştır. Nitekim, yakın geçmişte Türk kamuoyunu
yakından ilgilendiren anabolik hormon kullanımına dayalı hormonlu
et üretimi ve insan sağlığının başlıca güvencesi olan antibiyotiklerin
hayvan yetiştiriciliğinde verim arttırıcı amaçlarla kullanılması olayların,
açıklanan gerçeklerin en çarpıcı örneklerini oluşturmaktadır". dedi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necdet SERiN de konuşma-
sında bir iktisatçı olarak, Türkiye ekonomisi, doğal kaynaklar ekono-
misi ve tarım iktisadı gibi alanlarda makro düzeyde hayvancılık sek-
törünün mikro ekonomimizdeki yerini, ulusal kalkınmamızdaki de-
ğerini, planlı dönemlere ait sektörel hedef vc gerçekleşmelcrini yakın-
dan bildiğini ifade ederek, sosyalolduğu kadar, ekonomik gelişme so-
runlarımızın çözümünde her zaman büyük bir potansiyel taşımış olan
hayvancılık scktörünün, günümüzde yüklendiği fonksiyonlarla ve özel-
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likle Avrupa Topluluğu'na girme ortamında daha da önem kazanma-
ya başlandığını söyledi.

Prof. Dr. Necdet SERiN'elen sonra söz alan Türk Veteriner He-
kimleri Birliği Başkanı Dr. Yücel AKINCI ise, meslek sorunları jle
hayvancılık sektörünün sorunlarını dile getirdi ve uygulanan politika-
ları eleştirdi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfuilah KAYALAR da,
ıslah çalışmaları konusunun ülkemiz için taşıdığı öneme değinerek, ba-
kanlığı bünyesinde ye.rılan çalışmaları anlattı. Ülkemiz hayvaneılı-
ğının geliştirilmesi için emhriyo transferi çalışmaları yapıldığını da
belirten Bab.n KAY ALAR, "damızlık hayvan seçiminde ülkemize
adaptasyonu kolayolan ırkıarın seçildiğini bilmenizi isterim" uedi.

Tören, öğrencileri temsilen kürsüye gelen Veteriner Fakültesi
l. sınıf öğrencilerinden Süleyman ÖZPOLATın konuşınasıyIa somı
erdi. Aynı günün akşamında Fakültenin yeni düzenlenen salonunda
verilen koktcyle ve büfe yemeğine katılan çok sayıda davetI i öğretim
elemanı ve veteriner hekimler hoşca vakit geçirdiler.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Yücel Akıncı'mn Ve-
teriner Hekimliği Eğitim YeÖğretim Ye mesleğin 147. yılı töreninde
yaptığı konuşma

Sayın konuklanınız, sayın meslektaşlarıın ve sevgili öğrenci kar-
deşlerim.

Komışmama hir teşekkür görevimi yerine getirerek haşlamak is-
tiyorum. Haksız yere kapatılan bilim dallarının Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde yeniden oluşturulmalannı memnunlukla karşı-
yorum. Bu konuda emeği geçen başta Rektörüınüz Prof. Dr. Sayın
Necdet Serin'e; Fakültemiz Dekanı ve diğer yöneticilerine mesleğim
adına teşekkür!eriıni sunuyor; diğer üniversitelerimizi ve Fakülte yö-
netieilerimizi de aynı doğrultuda girişimlerde hulunmaya davet edi-
yorum.

Mesleğimizin 147. yılını Dünya'da eiddi değişme ve gelişmelerin
olduğu bir dönemde kutluyoruz.

Türkiye'nin Dünyada'ki önemi. artık bir ölçünün üzerinde stra-
tejik konumuna dayanınayaeağına göre, Türkiye, sanayileşmeye ağır-
lık vererek, tarım ve hayvaneılığı da asla ihmal etmeksizin, ekonomisini
hızla geliştirmek ve Dünya'daki ekonomik ağırlığını büyük ölçüde
artırmak zorundadır.
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Oysa bu hakımdan çok talihsiz bir dönemi yaşıyoruz. Büyüme
hızımız sırıra inmiş, sanayi, tarım ve hayvancılığımlZda gerek üretim
gerekse dışsatım açısınd,m gerileme sürecine girilmiştir.

Buna göre yeniden güvenlik stratejisi belirlemek ve kalkınma yol-
larını aramak zorundayı?

Sayın Dinleyenlerim;

Ülkemiz için hayvancılık sektöründen beklencaleri, hayvancılığın
sorunlarını, çözüm yollarını, mesleğimizin sorunları ve çözüm yolları
ile birlikte dile getirmek görevimizdir. Bu nedenle bu konulardan kısaca
söz edeceğim.

Hayv:ıncılık sektöründen heklenenlcr nelerdir;

Halkımızın dengeli beslenmesini sağlama,

Sanayie hamıradde temin etme,

M illi geliri artırımı,

Sektör içinde istihdam yaratma,

Bölgeler arası kalkınmaya katkıda hulunma,

Sanayie iç ve dış kaynak yaratımı,

Hayvancılık sektörü bu görevlerini yerine getiremediği gibi son
yıllarda yerine getirme oranı düşmüştür.

Hayvancılık sektörü görevlerini acaba neden yerine getirememiştir?

Bunların başında Bakanlıkta yapılan yeni düzenleme adı altında
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, bir örneği dahi bulunmayan bu
yapılanma Veteriner Hekimliği mesleğini büro memuru durumuna
düşürmüştür.

Veteriner Hekimlerle üreticiler arasındaki köprüler yıkılmış, ve-
teriner hekimler üreticileri. üreticiler veteriner hekimleri bulamaz hale
gelmiştir.

Sorumluluğu herkesin birbirinin üzerine atabilecek bir ortam ya-
ratılmış sistemsizlik sistem olmuştur.

Hayvancılığımızın gelişmesine öncülük etmesi ve tüketiciyi de ko-
ruması amacıyla kurulmuş olan E.RK. ve T.S.E.K uygulanan eko-
nomik politikalar sonucu bu işlevlerini yitirmiştir.
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Hayvancılık, bütün .i\ET ve gelişmiş ülkelerde devletçe korunurken
bizde s~hipsiz bırakılmış ne halin varsa gör denmiş, yem ve ilaçta ya-
pılan iadeler kaldırı!mıştır.

Yanlış hayvan ve lıayvan ürünleri ithalatı hayvancılığımızı olum- -
suz etkilemiştir.

Bu sektörden sanayie gücünün üstünde kaynak aktarılmıştır. Buna
karşılık bu sektöre yeterli kaynak akL1rılmanııştır.

Bir milli piyango biletine 10--15 milyar ikramiye konan ülkemizde
salgın hayvan hasıalıklarıyla mücadele için i yıllık (! 989) ayrılan öde-
nek 9 Mily,ı!" Lirada kalmıştır.

Bilim kuruluşlarının, mmanların bile görüşleri alınmadan yaptım
oldu politikaları geçerli kılınmıştır.

Sayın dinleycnlerim,

.i\T'una tam üyelik için başvuran bir ülkenin mensubu ve bir mes-
Icğin temsilcisi olarak toplulukta uygulanan ortak Tarım Politikası
amaçları ve Tarım ve J-Iayvancılıkla ilgili genel durum ve uygulanan
politikalare.! kısaca değinnıc~< istiyorum.

Topluluk Ortak Tarım Politikası Amaçları;

- Verimi artırmak,
- Tarım ve ~!ayvancılık Sektöründe çalışanlara iyi bir yaşam

sağlamak,

Üreticiyi de tüketiciyi de korumak,

Kendi kendine yeterli hak gelmek,

Çiftçisini dış rekübete karşı korumak,

-- Tarımda çalışanların gelirlerini sanayide çalışanların gelir se-
viyesine yaklaştırmak,

- Ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmektir.

Tarım ve hayvancılık açısından AET- Türkiye karşılaştırmaların-
da ise; .i\ET de bİrİm başı verim yüksek, bilgi ve modernizasyon ile-
ridir.

Toplulukta bu sektörlerde çalışan nurus ve işletme sayısı azalmak-
makta; işletme büyüklükleri artmaktadır.
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AET de üretici fiat yoluyla, yüksek fiat verilerek desteklenmekte;

Toplulukta, insanların daha sağlıklı beslenmesi için tüketici yar-
dımları yapılmaktadır.

Sayın dinleyenlerinı;

Mesleğimizin temel sorunlarına da kısa başlıklar şeklinde değin-
mek istiyoruın.

Eğitim ve öğretimden kaynaklanan sonınlarımız;

Fakültelerimize kapasitesinin üzerinde öğrenci alındığından ve
alt yapısı oluşturulmadan Fakülteler açıldığından eğitimde kalite düş-
müştür.

Veteriner Hekimlerin uzmanlık yapmaları olanaksızlaşmı~tır. Son
zamanlarda uzmanlık yönetmeliği adı altında hir belge ortaya sunul-
muşsa da bu belgeye göre gerçek anlamda ihtisas yapmak olanaksız-
dır. Olsa olsa bu meslek içi kurs olur.

Veteriner Hekimler yetkisiz ve etkisiz kılındığı için hayvancılı-
ğ,ımıza arzu tttiği düzeyde hizn:et verememektedir.

Hekimlik öyle bir meslektir ki, hekim karar vermede ve kararını
uygulamada serbest olmazsa hizmet aksar, gecikir. Geciken hekimlik
hizmeti de, idam edilen ins,ma sonradan af çıkarmaya benzer, bir mana
irade etmez. Veteriner hekim istihdamında da büyük yanlışlıklar vardır.

Uzmanlıkları dışındaki hizmet alanlarında görevlendirmeler vardır.

Bir çok veteriner hekim işsizken, T.C.Z.B. da ERK. da, T.S.E.K
da, DPT de, MPM de. Belediyelerde, Sağlık Bakanlığında ve hatta
Tarım Orman ve Köy jşleri Bakanlığında, yem fabrikalarında ihtiyaç
oranında veteriner hekim istihdam edilmemektedir. Veteriner Hekim-
ler insan sağlığı açısından koruyucu hekimlik hizmetleri veremez hale
getirilmiştir.

Serbest veteriner hekimliğin eazip hale getirileceği söylene gelmiş-
se de bu yönde hiç bir olumlu adım atılmamıştır.

Sayın Dinleyenlerim,

Başlıca önerileriın şunlardır;

Veteriner Fakültelerinin sayısı Fakültelerimize alınan öğrenci
sayısı yerliden gözden geçirilmeli(~ir.
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Eğitim öğretim programları AET ve ülkemiz koşulları dikkate
alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Üniversiteler-Bakanlık işbirliği ile uzmanlık yönetmeliği hazır-
lanarak uygulamaya zaman geçirilmeden konulmalıdır.

Veteriner Hekimlerin istihdam sorunu çözülmelidir.

Serbest veteriner hekimliğin gelişmesini engelleyen faktörler or-
tadan kaldırılmalıdır.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının, merkez ve taşra örgütü;
denetleme, araştırma, eğitim destekleme ve yönlendirme görevlerini
yerine getirebilecek şekilde yeniden ctüzenlemelidir. Uzun mesafedeki
beklentilerimiz saklı kalmak kaydıyla hir an önce Veteriner İşleri Ge-
nel Müdürlüğü ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü; il ve ilçe örgütleriyle
birlikte kurulmalıdır.

Yem bitkileri üretimine ağırlık verilmelidir.

ısıah çalışmalarına melezleme yöntemi esas alınarak ağırlık veril-
melidir.

Bir çok şikayete neden olan damızlık inek ve koç ithalatı Bakanlık
tarafından yaptınlacak bir araştırma sonucuna göre yeniden gözden
geçirilmelidir.

Kasaplık hayvan ve hayvan ürünleri ithalatı yerine yem veya yem
hammaddesi ithalatı düşünülmelidir.

Hayvansal üretime tahsis edilen kaynaklara uygulanan faiz oran-
ları sermayenin rantahilitesinden yüksektir. Miktar bakımından ye-
tersizdir. Bunlar düzeltilmelidir.

Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği bir fiat politikası izlen-
melidir.

Üretimi planlı ve sağlıklı bir şekilde artırmak, iç ve dış pazar ko-
şullarını oluşturmak gerekmektedir.

Üreticiyi de tüketiciyi de koruyacak politikaların izlenmesi ka-
çınılmaz haıC gelmiştir.

Sayın Dinleyenlerim,

Veteriner Hekimliği eğitim ve öğretiminin 147. yılında, gençlere
bir kaç cümle ile seslenmek istiyorum.
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Sevgili Gençler,

Bu ülke hepimizin ülkesidir. Bu ülkeyi çağdaşlaştıracak, insan-
larımızın refah düzeyini yükseltecek sizlersiniz.

Elbette siyasi düşünceleriniz olacak, elbette ülke ve dünya sorunları
hakkında görüşleriniz olacaktır.

Ülkemizi daha ileriye götürmek için medeni ölçüler içerisinde tar-
tışacak en iyiyi, cn doğruyu bulmaya çalışacaksIniz.

Bütün bu uğraşlarınlZda sizin için daima örnek ve önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmalıdır. Başka önder ve örnek aramaya
ihtiyacınız yoktur. O bütün ezilen uluslara örnek ve önder olmuştur.

Yetkililerden şunu istiyorum ve bekliyorum. Gençlerimizin öz-
gürce örgütlenmelerini ulusal ve uluslararası düzeyde temsilierini sağ-
layacak kuruluşlar oluşturmadaki tıkanıklıkları kaldırsınlar. Çünkü
örgütsüz bir toplum örgütlü bir toplumdan daha fazla sorunlar ya-
ratır.

Örgütsüz bir toplumla iletişim kurmak, sorunlara müşteıek çö-
zümler aramak imkansızdır.

Sayın Dinleyenlerim,

Belki karamsar bir tablo çizdim ama, herşeye rağmen, çağdaş bir
toplum olacağımıza, mutlu insanlar ülkesi düzeyine ulaşacağımıza
inanıyorum. Bu inançla hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.
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Türk Veteriner Hekimliğinin 147. Yılında Ankara Üniversitesi RekWrii
Prof. Dr. Necdet SERIN'IN Konuşması 23 Aralık 1989

Türk Veteriner Hekimliğinin 147. yılında Ankara Üniversitesi'nin
Rektörü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bir öğretim üyesi olarak siz-
lere hi tab etmek benim için önemli bir olaydır. Çünkü, yakın-uzak geç-
mişe baktığımızda iki kuruluş ve meslek arasında benzer bir tarihi ge-
lişim 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 mikro ekonomimizdeki yerini, ulusal kalkın-
mamızdaki değerini, planlı dönemlere ait sektörel hedef ve gerçekleş-
melerini yakından biliyor ve değerlendiriyorum.

Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupasında, tarımdan sanayi sektörüne
bir kayış tespit edilir. Ancak, sanaiye önemli ölçüde ham madde ka-
zandıran yörelerdeki tarım ve hayvancılık sektöründe de gelişme, mo-
dernizasyon, sanayileşme sözkonusudur. Osmanlı Devletinde iktisadi
kaynakları toprak ve hayvan varlığı oluşturmuştur. Ancak, gerek ta-
rımın bünyesinde, gerekse ekonomik yapının genelinde hayvancılığın
bir sektör olarak taşıdığı güç Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar anlaşı-
lamamıştır. Milli servetimizin ana kaynağı ancak veteriner hekimlerin
olağanüstü mücadelesi ile korunabilmiştir.

Sosyalolduğu kadar, ekonomik gelişme sorunlarımızın çözümün-
de her zaman büyük bir potansiyel taşımış olan hayvancılık sektörü,
günümüzde yüklendiği fonksiyonlarla ve özellikle Avrupa Ekonomik
Topluluğuna girme ortamında daha da önem kazanmaya başlamıştır.

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin temelini teşkil eden hayvansal
protein, hem koruyucu sağlık politikamızın hem de dış satımı artırma
çabalarımızın başarıya ulaştırılmasında tartışılmaz bir değere sahiptir.

Sanaiye ham madde sağlama, milli geliri artırma, hizmetler sek-
törüne işgücü temini, sektör içinde istihdam yaratma, bölgelerarası
dengeli kalkınmayı başarma ve sektörlerarası dengeli bir kalkınma ile
ulusal kalkınmanın istikrar içinde gerçekleştirilmesini sağlamak gibi
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önemli fonksiyonlar yüklenen hayvancılık sektörünün kendisinin de
ciddi ve çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu vurgulamak ıs-
terim.

Kanımız odur ki, Ülkemizde tarımı ve hayvancılığı ihmal etmeyen
bir sanayileşmeyi hedef almak, ekonomik gelişmeyi daha çok hızlan-
dıracaktır. Hayvancılıkta yapılacak, beklenen ölçüdeki köklü yapısal
değişiklikler sektörler arası input-output ilişkilerinin dengesi gözönünde
tutularak ve sektörün finansmanı ile sağlanabilecektir.

Avrupa Topluluğu ile Ülkemiz hayvancılığı karşılaştırıldığında,
Avrupa Topluluğu'nda hayvancılığın önemli bir üretim dalı nı teşkil
ettiğigörülmektedir. Kırsal alandaki üretimin biçimi de büyük farklılık-
lar göstermektedir. Türkiye'de tarımsal üretimin % 75,4'ü bitkisel,
% 24,6'sı hayvansal üretim şeklindedir. Diğer bir deyişle tarım, bitki-
sel üretimin ağır bastığı geleneseksel bir yapıya sahiptir. Toplulukta
ise hayvansal üretim % 54,8, bitkisel üretim ise % 45,2 oranındadır,
yani daha rasyonel bir yapı mevcuttur. Kırsal alanda hayvancılık gelir-
lerinin tarımsal üretim değerleri içerisinde aldığı bu ağırlıklı pay, bir
yerde, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde kuııanılan gös-
tergelerden biri kabul edilmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye'de hayvancılık sektörü, Avrupa Topluluğu
hayvancılığı ile üretim, teknoloji, verimlilik, işletme ölçeği, standard i-
zasyon, pazarlama sistemi vb. gibi önemli yapısal farklılıklar nedeniyle,
ekonomik entegrasyon un ilk yıllarında ciddi rekabet sorunlarıyla karşı-
laşabilecektir. O nedenle önümüzdeki LO yıllık dönemde Topluluğu
kuran Roma Andıaşmasının öngördüğü ortak tarım politikası hedefleri
ve ilkeleri esas alınarak, Topluluk benzeri çağdaş bir hayvancılık poli-
tikasının ivedilikle saptanıp ciddi ve akılcı uygulamalara geçilmesi ka-
çınılmazdır. Bu amaçla yapılacak her türlü çalışmada Ankara Üniver-
sitesinin tümolanakları ile, her zaman olduğu gibi, Hükümetimize
katkıda bulunmayı görev saydığını belirtmek isterim.

Sevgili öğrenciler, mezuniyetten sonra mesleki bilginizi sürekli
geliştirmeyi, yenilikleri öğrenmeyi hedeflemelisiniz. Kültürünüz, he-
kimlik bilginiz ve dürüstlüğünliz oranında toplum içinde saygınlık ka-
zanacağıııızı unutmayınız. Sizlerden "İstiklal ve Cumhuriyetimizi" siz-
lere 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 yaratınada siz, genç
veteriner hekimlere çok önemli görevler düşüyor. Çağdışı inanç ve
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uygulamalara sapmadan, doğduğu ülkelerde bile modası geçmeye yüz-
tutmuş siyasal düşüncelere kapılmadan, Miııetimizin büyük fedakar-
hklarla sizlere sunduğu olanakları değerlendireceğinize inanıyoruz.

Bu mutlu günümüzde değerli çalışma arkadaşlarımı ve tüm ve-
teriner hekimleri ve sevg,ili öğrencilerimi bir kez daha kutluyor, nice
başarılı yıldönümlerine sağlık la kavuşmanızı diliyorum.



A. O. Vet. Fak. DerI!.
36 (3): 832-835, ı989

AKADEMiK HABERLER

Hannm'er Veteriner Yüksek Okulu Komisyon Üyeleri )<'akülte-
mize Geldi

Fakültemiz ilc Hannover Veteriner Yüksek Okulu arasındaki bi-
limsel işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan projelerle ilgili görüş-
meler yapmak üzere komisyon üyeleri Prof. Dr. H.P. SaHmann ile
Prof. Dr. Schwarz, i8--23. Ekim. i989 tarihleri arasında Ankara'da
bulunmuşlardır.

Fakültemiz Sekiz Doçent Daha Kazandı

Ekim. 1989 döneminde Fakültemiz, sekiz doçent daha kazanmış-
tır. isimleri ve ait oldukları Anabilim-Bilim Dalları aşağıda belirtilen
bu öğretim üyelerimize sağlık ve başarılar dileriz.

Doç. Dr. Burhanettin OLCA Y

Doç. Dr. Bahattin KOÇ

Doç. Dr. Zeki ALKAN

Doç. Dr. Sabriye DOOANA Y

Doç. Dr. Öznur POY RAZ

Doç. Dr. Rıfkı HAZIROOLU

Doç. Dr. M. Kamil ÖCAL

Doç. Dr. R. Merih HAZlROOLU

(Cerrahi Anabilim Dalı),

(Cerrahi Anabilim Dalı),

(Cerrahi Anabilim Dalı),

(Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji Bilim Dalı),

(Zootekni Anabilim Dalı),

(Patoloji Anabilim Dalı),

(Anatomi Bilim Dalı).

(Anatomi Bilim Dalı).

Doç. Dr Serdar Diker Tübitak Tev"ik Ödülü Aldı

Fakültemiz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
K. Serdar Diker, "Koyun ve Sığırlardan izole Edilen Campylobacter
Türlerinin identifikasyonu" üzerindeki çalışması nedeniyle TÜBİ-
TAK'ın i989 Teşvik Ödülünü almıştır.

Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel dergilerde yayınlanmış 53 araştırma
makalesi ve 47 bildirisi bulunan Doç. Dr. K. Serdar Diker'in eserlerine
J 5 kez atıf yapıldığı Science Citation Index'ten tesbit edilmiştir.
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RESSAM CEMİL KARABABA, VETERiNER FAKÜLTESiNDE
BİR KONFERANS VERDi

Ülkemizde ve uluslararası alanda yaptığı çok büyük ölçülerdeki
portre resimleri ile tanınan ressamlarımızdan Cemil KARABABA, 16
Kasım 1989 günü Oniversiteır:iz Veteriner Fakültesinde dia ve video
gösterili bir konferans verdi. Çok sayıda davetli ve öğrencinin katıl-
dığı konferans büyük ilgi ile izlendi.

Ulu Önder Atatürk'ün 51. Ölüm Yıldönümü nedeniyle verilen
konferans "Sanatçı Gözüyle Atatiirk" konulu idi. Ressam KARA-
BABA, konuşmasında bugüne kadar yaptığı sayısız Atatürk resim-
lerinin en büyüğünü Atatürk'ün ölümünün 50. yılında 1150 metreka-
relik bir ölçüde yaptığını, olanak verildiğinde beş bin metrekarelik bir
resim ortaya koyabileceğini belirtti. Atatürk Barajı için hazırladığı
projeyi ilgililere sunduğunu. Barajın gövdesi karşısındaki tepeye gra-
nit kayalarla Atatürk Maskının işleneceğini, bunun 3500 metrekare
(70 x 50 metre boyutlarında) olacağını ve bu görümü ile dünyanın en
büyük boyutlu yapıtı niteliği kazanacağını açıkladı.

KARABABA, yurt dışında 27 ülkede sanat elçimiz olarak bulun-
mU5 ve yabancı devlet ve hükümet başkanları ile kral ve sultanların da
büyük boy resimlerini yaparak, o ülkelerde Türk sanat ve kültürünün
duyurulup tanınmasına önemli katkı sağlamıştır.

Konferans sonunda Ressam Karababa, hazırladığı bir Atatürk
resmini Veteriner Fakültesine armağan ederken, Fakülte'nin Dekanı
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER de KARABABA'ya bir plaket vermiştir.

PROF. DR. MEHMET ŞAHiN AKMAN'l KA YBETTİK

Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Şahin Ak-
man, ı. Aralık. 1989 Cuma günü vefat etti.
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Filibe'de 191 i yılında doğan Prof. Dr. M. Şahin Akman, 193Tde
Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı Fakültenin Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü asistan-
lığına 31. i i.1939 da atanan Prof. Dr. M. Şahin Akman, 1945 yılında
doktorasını tamamladı ve i951 de doçent oldu. i957 de profesörlüğe
yüksel.tilen hocamız, i962 yılında da kürsü Başkanlığına seçildi.

istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde de Farmakoloji dersi
veren Prof. Dr. M. Şahin Akman'ın 7 adet kitap ve broşür ile 20 adet
orijinal bilimsel çalışması bulunmaktadır.

Uzun yıııar hizmet ettiği Fakültesi'nde 4. A ralık. i989 Pazartesi
günü, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Fernıh Dinçer ile Prof. Dr. Nazım
Özkazanç'ın y;ışam öyküsünü, Fakültemize ve bilim hayatına yaptığı
hizmetleri dile getirdiği bir törenden sonra hocamız, Karşıyaka Mezar-
lığında toprağa verilmiştir.

HocamıZ! rahmetle anar, ailesine ve meslekdaşlarımıza başsağlığı
dileriz.

FAK ÜLTEMiz KOMiSYON ÜYELERi HANNOVER'E GiTTİ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Federal Almanya
Hannover Veteriner Yüksek Okulu arasındaki bilimsel işbirliği çerçe-
vesinde yürütlen projelerle ilgili olarak ve Hannover Veteriner Yüksek
Okuluna doktora çalışmalarına devam eden Araştırma görevlilerinin
durumlarını görüşmek üzere Fakültemiz Dekanı ve Hannover Ko-
misyon Başkanı Prof. Dr. Ferruh Dinçer ile komisyon üyeleri Prof. Dr.
Mahmut Sağlam ve Prof. Dr. İbrahim Burgu i 1-18 Mart 1990 tarih-
lerinde Hannov{'r Veteriner Yüksek Okuluna gitmişlerdir.

i - B ÖGRENCiSi SÜLEYMAN ÖZPOLArlN TÖREN KO-
NUŞMASı

Sayın Bakanım, çok değerli büyüklerim, kıymetli konuklar, sevgili
öğrenci arkadaşlarım.

Öncelikle bana böyle bir imkan sağlandığı için, başta sayın Deka-
nımız Ferruh Dinçer olmak üzere, tüm büyüklerime teşekkür ederim.

Ben A.O. Veteriner Fakültesine 1989 ÖYS sınavında ilk tercihim-
le geldim. Bunun nedeni, hayvanıara karşı duyduğum ilgi ve sevgidir.
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Fakülteye başladığımda, bu sevgimin hayvanları daha yakından
tanımakla arttığını hissettim. Ayrıca bu sevimli hayvanları koruyan
veteriner hekimliğinin ufuklarırun geniş olduğunu görmekle değerini
daha iyi anlamaya başladım.

Dekanlık girişimizin duvarında, Cumhurbaşkanlarımızdan İsmet
İnönü'nün Türk Veteriner Hekimliğinin 100. kuruluş yıldönümünde
yaptığı konuşmasındaki' birkaç cümle, Fakülteye kaydımı yaptırdığı m
ilk günlerde dikkatimi çekmişti. İsmet İnönü konuşmasının bir yerinde
"İnsan Hekimliği Veteriner Hekimliğin yanında Okyanusa Karşı İç
Deniz Gibi Kalır" diyordu. O günlerin telaş ve hcyacanı içinde pek an-
lam veremediğim bu sözlerin değerini, Fakültcye başladığım bir kaç
ay içerisinde az öncede belirttiği m gibi hayvanları, Veteriner Hekim-
leri ve veteriner hekim meskğini tanıdıkça daha iyi anladım.

Ancak gerek üst sınıftaki öğrenci arkadaşlarımdan, gerekse daha
önce mezun olmuş veteriner hekim büyüklerimizden veteriner hekim-
liğin, benim umutlarım doğrultusunda anlaşılmadığını öğrendim. Şu
anda veteriner hekimliğe karşı duyduğum yakınlık ve ilgi umarım ki,
bu tür olumsuzluklardan etkilenmez ve benim gibi severek bu mesleği
seçmiş veya Fakülteye girdikten sonra seven arkadaşlarımızın umudu
kursağımızda kalmaz.

Tüm Hocalarımızdan, tüm meslek büyüklerimizden dileğimiz odur
ki; dünyanın ileri gitmiş ülkelerinde o ülkelerin sağlık, sosyal, kültürel
sportif ve ekonomik yaşamlarında son derece önem taşıyan hayvan var-
lıklarının koruntrıasına gösterilen özen kadar, bizde de bunu sağlayacak
önlemler alınsın ve Türk Veteriner Hekimliği mesleği ile onun sahipleri,
hak ettikleri onurlu düzeylerini koruyabilsinler.

Gelecek için en büyük isteğim, Türk Veteriner Hekimliğinin Dün-
yada da adını daha sık duyurmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için tüm
ilgililerin hiç bir fedarlıktan çekinmeyeceklerini umuyor, sizlere en
derin saygılarımı sunuyorum.

DUYURU
Onaltıncı Milletlerarası Yıllık Veteriner Akupunktur Kongresi
Onaltıneı Milletlerarası Yıllık Veteriner Akupunktur Kongresi

Hollanda'nın Noordwijk Kentinde 13 - 15. EylüL. 1990 tarihleri
arasında toplanacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adrese yazınız.
Elizabeth A. J. Sehuitemaker, Esweg 19, 9471 BH Zuidlaren,

the Netherlands.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015



