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Veteriner
aküitesi'nde

zuniyet.
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Cemal Taluğ ve Dekan Prof Dr Rıfkı
Hazıroğlu tarafından verildi ilk beş dereceyi
paylaşan öğrenciler adeta hediye yağmuruna
tutuldu. Bu öğrencilere Ankara üniversitesi
Mezunlar Derneği adına Yekta Güngör Özden,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez
Konseyi ii. başkanı adına Nahit Yazıcıoğlu.
Veteriner Hekimler Odası adına Dr. Okan
Oytun Şenel, Beğendik Mağazaları adına
sahibi ve veteriner hekim Hamdi Beğendik,
Pet Holding adına Genel Müdür Suphi
Kabadayı Ofis Yem Gıda Makine Sanayi AŞ.
adına Bekir Taşkaldıran hediyelerini verdiler
ve birlikte hatıra fotoğrafı çekdirdiler.

Dönem birincisi "Yaş Kütüğü"ne plaket
çaktıktan sonra, Veteriner Fakültesi'nden yıl
kaybı olmadan mezun olan ve Anatomi i ve
Anatomi II derslerinden (kalmadan) en yüksek
not ortalamasına ulaşan öğrenciye Prof. Dr.

Metin Taşbaş ödülü ve Veteriner
Fakültesi'nden yıl kaybı olmadan mezun olan
ve tüm klinik derslerden en yüksek not
ortalamasına ulaşan öğrenciye Prof. Dr.
Selahattin Nejat Yalkı ödülü verildi. Bu yıl ilk
kez verilen Azize Açıkalın-lucky Sevgi Ödülü
ise Aylin Aydoğdu, Ahmet Kadir Sayılır ve
Mert Ocak isimli öğrenciler arasında
paylaşıldı.

Diğer öğrencilerin mezuniyet belgeleri,
törene katılan Ankara Üniversitesi'nin farklı
Fakültelerinin Dekanıarı ve veteriner hekim
milletvekilleri Ramazan Kerim Özkan ve Yunus
Kılıç tarafından verildi. Daha sonra çiçeği
burnunda genç veteriner hekimler hep birlikte
keplerini fırlatarak sevinç içerisinde
mezuniyetlerini kutladılar.

Yeni veteriner hekimlerimizi kutluyor ve
başarılar diliyoruz


