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 G E N E L  B A Ş K A N I

Değerl� meslektaşlarım, öncel�kle s�zlerle buluşmanın hazzı �le
hep�n�z� yürekten selamlıyorum.
Meslekte 48.yılını yaşayan 1973 Ankara Ün�vers�tes� Veter�ner
Fakültes� mezunu b�r meslektaşınız olarak, mesleğe �lk adımımı
attığım günkü heyecanımın yanı sıra mesleğ�me ve
meslektaşlarıma duyduğum sevg� ve saygıyı her geçen gün tüm
kalb�mle yaşıyorum.
Hayvan sağlığı, hayvan refahı, �nsan sağlığı, gıda ve çevre
güvenl�ğ�n�n tem�natı yaşamsal önem� olan mesleğ�m�z�n kamuoyu
b�l�nc�nde hak ett�ğ� yer� almasının yolu b�zler�n her ortamda
mesleğ�m�z�n tanıtımını �nançla d�le get�rmekten geçt�ğ� kadar
b�rl�kte hareket ederek güçler�m�z� b�rleşt�rerek ses�m�z� en üst
perdeden duyurmaktan geçer.
ORTAK PAYDAMIZIN MESLEĞİMİZ olduğunu h�çb�r zaman göz ardı
etmeden, b�rl�kten kuvvet doğar �nancı �le meslek örgütler�m�z�n
çatıları altında mücadele ed�leb�ld�ğ� takd�rde ancak meslek�
kazanımlarımıza sah�p çıkab�l�r ve bunun yanı sıra hakkımız olan
meslek� kazanımları elde edeb�l�r�z.
Bu nedenle h�zmet ordumuza yen� katılacak olan
meslektaşlarımızla yaptığım tüm söyleş�lerde Meslek Örgütler�ne
Odalarımıza, B�rl�ğ�m�ze, Derneğ�m�ze sah�p çıkmalarını bu çatılar
altında çalışmalarını, bunun yanı sıra TBMM çatısı altında
mesleğ�ne aşık vek�ller�n sayılarının artması �ç�n sosyal �l�şk�ler�n
�ç�nde olmalarını öner�yorum.
İşte bu noktada �zn�n�zle, bu yıl kuruluşunun 91. Yılının �ç�nde olan
başka b�r tab�rle ASIRLIK ÇINAR VETERİNER HEKİMLER
DERNEĞİ’nden bahsetmek �ster�m.
Meslek� örgütlenmen�n �lk m�marı olan Veter�ner Hek�mler Derneğ�
6 Şubat 1930 yılında kurulmuş olup, �lk günden bu güne kadar
Atatürk İlke ve İnkılaplarının ışığından h�ç ayrılmadan varlığını
sürdüren ülkem�z�n �lk serbest meslek örgütler�nden b�r�s�d�r.
1930 yılından 1956 yılına kadar şu anda mevcut olan Türk Veter�ner
Hek�mler B�rl�ğ�n�n görevler�n� üstlenm�ş,1956 yılında çıkartılan
6343 Sayılı Kanun �le B�rl�ğ�m�z�n kuruluşunu ve Veter�ner Hek�m
Odalarının teşekkülü �ç�n 3 ay süre �le daha çalışarak emanet�
tesl�m etm�şt�r.
Bu N�san ayı �çer�s�nde 72.Olağan Genel Kurulumuzu yapmak üzere
�z�n almış ve çalışmalarımızı tamamlamış �ken, Ankara’nın Cov�d –
19 pandem�s�nde Yüksek R�skl� İller sınıfına er�şmes� neden� �le �ler�
b�r tar�he ertelenm�ş bulunmaktadır.
Bu asırlık çınar, meslektaşlarımızın özell�kle genç
meslektaşlarımızın katılımları ve katkıları �le çok daha akt�f, çok
daha güçlü olacaktır. 
Derneğ�m�z�n Web s�tes�nde,1934 den günümüze başka h�çb�r
kuruluşta olmayan arş�v�m�zde, Genel Merkez�m�z, Eğ�t�m ve Konuk
Ev�m�zde ve bunun yanı sıra s�zlerle sıcacık kucaklaşmalar �ç�n
derneğ�m�zde, s�zler� bekler hep�n�ze saygı ve sevg�ler sunarım.
Başka söyleş�lerde görüşmek üzere...


