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seler olacak ve belki de cemiyete muzur insan
lar olarak karşımıza çıkacaklardır.
Bu durumun fert huzuru bakımından yüzbinlerce aileye getireceği maddi ve manevi hu
zursuzluğu düşünün. Devletin, Hükümetin va
zifesi bu mudur? Sosyal adalete, temel hak vo
hürriyetlere ve netice olarak Anayasaya uygun
luk bu mudur?
Devlet, Hükümet okumayı sınırlayan karar
lar alamaz. Devlet öğretmen bulmaya, okullar
yapmaya ve kişinin manevi gelişmesini sağla
manın esas unsuru olan okumayı, hattâ kişi
nin istediği okulda ve branşta tahsilini yapma
sını sağlıyacak tedbirlerini almaya mecburdur.
Devlet ve hükümetler milletler hizmetindedir.
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Bu hizmeti yaparken zorluklar karşısında kal
dığında veya bizce bilinmiyen bir zihniyet
ve sebebe dayanarak; insanın maddi ve manevi
varlığının gelişmesini sınırlayan, sosyal adalet
ve temel haklara aykırı bulunan ve cemiyet
içinde mutlak suretle yarının gayri memnunla
rının, zararlı unsurlarının yetişmesine sebebolacak kararlar alamaz.
Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Ba
kanlığından ve Hükümetten Anayasaya aytkırı
ve zararlı olduğuna kaani bulunduğum ve zarar
lı neticeler tevlidedecek olan bu kararların bi
ran evvel kaldırılmasını temenni eder, hepini
zi hürmetlerimle selâmlarım.

3. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Sözlü so
rular.
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk
üniver
sitelerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılma
sına dair Millî Eğitim ve Tarım bakanlarından
sözlü sorusu ve Tarım Bakanı Mehmet îzmen'in
cevabı (6/166)
BAŞKAN — Tarım Bakanı?. Burada. Sayın
Türker de burada. Soruyu okutuyorum.
Oıımihuriyet Senatosu Yüksek 'Başkanlığına
Aşağıdaki »onumun Millî Eğitim ve Tarım
(bakanları tarafından O. iSenatosunda sözlü ola
rak cevaplandırılmasına Yüksek tavassutları
nızı saygı ile arz ve rica ederim.
Cumhuriyet iSenatosu
Balıkesir Üyesi
Hasan Ali Türker
1. — Ege ve Atatürk Üniversitelerime bağlı
bir veteriner fakültesi açılması düşünülmekte
midir1?
BAŞKAN — Sayın Tarım 'Bakanı, buyurun.
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gi
resun) — Pek muhterem arkadaşlarım. Sayın
Hasan Ali Türker arkadaşımız tarafından ba
kanlığıma tevcih duyurulmuş olan ve uzun za
mandır gündemimizde bulunan sorunun cevap
larını arz ediyorum.
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Memleketimizin iktisadi bünyesinde, zirai
bünyesinde hayvancılığın işgal ettiği mevki
yüksek malûmlarıdır. Memleketimizin ekono
misinde, 'bilhassa zirai safhada 'hayvancılığımı
zın işgal ettiği önemi tekrara hacet yoktur.
Bugün gerek hayvan sayısı itibariyle yani hay
van popülâsyonu itibariyle, gerek mevcut bir
tek fakültemizin talebe sayısının iyi talebe ye
tişmesini temin etmekten uzak bulunan kala
balığı sebebiyle daiha bir iki veteriner fakül
tesinin açılmasına zaruret vardır. Esasen beş
yıllık plân ve ona müstenit 1963 programı da
'memleketimizde veteriner sayısının artırılma
sını derpiş etmektedir. Bu itibarla arkadaşı
mızın sordukları suale Tarım Bakanlığı olarak,
daha Ibir iki veteriner fakültesi açılmasının lü
zumuna kaani bulunduğumuz şeklinde cevap
arz etmek isterim. Yalnız t%kdir buyururu r ki,
Veteriner fakültelerinin açılması, üniversite
yetkililerinin kararma bağlı bir husustur. Biz
veteriner fakültelerinin; (hayvancılığımızın bu
gün arz ettiği ehemmiyet, bir an evvel hayvan
cılık mevzuunda tesbit etmiş bulunduğumuz
'hedeflere ulaşmak ve bu bizınıetlerin en iyi şe
kilde yürümesi için; icabeden mmtakalarda
açılmasını (temenni etmekten ibarettir. Yani,
üniversite kararma bağlı olan veteriner fakül
telerinin, meselâ Doğu Üniversitesinde açılma
sı - demin arz ettiğim sebepler dolayısiyle - da
ha faydalı olur, kanaatindeyim.

