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yıl 2111 680 ftıektar arazi kaçak kesim ve yan
gınlarla 'he*ba olup gitmektedir. Bu gidişle de
hesaplara göre 50 yıl sonra Türkiye'de orman
diye bir dâva kalmuyacak ve >çöl (Olacaktır.
Ormanın azalması erozyonu çoğaltmakta
dır ve bu mevzuda (bir gerileme müşahade edil
mektedir. Her yıl ormanlarımızdan 2 milyon
metreküp odun alınmaktadır. (Bunun 6 mil
yon metreküp olması gerekmektedir. Kaçakçı
lık vardır; 4 milyon metreküp odun kaçırıl
maktadır. Ormanlar içinde 7 - 8 milyon insan
yaşamaktadır, yakacağını ormanlardan çıkar
maktadır. 10 milyon kişiye karşı tedbir alına
mamaktadır. Teşkilâta gelince 15 Orman Baş
müdürlüğü 25 orman fidanlığı, 12 Orman Arejman Heyet Reisliği 15 Orman Tahdit Komis
yon Reisliği, 11 Kereste Fabrika Müdürlüğü,
101 Devlet Orman İşletme Müdürlüğü ve 756
Orman Bölge Şefliği ımevcudoldu'ğu halde bu
umum müdürlük (bu kadar geniş 'bir teşkilâta
maalesef, kanaatimizce, Ihukmedemeınektedir.
Binaenaleyh, her yıl alınacak tedlbirierin Zi
raat Vekâletince aldırılması hususunda /bir ka
rarnamenin hazırlandığını Sayın Bakandan
işitmekle 'büyük bir sevinç duydum, kendisi
ne teşekkür ederim. Ben sözlü s'oruır a verdi
ğim zamanki orman dâvasında durum Ibu idi.
İnşallah bundan sonra tbu dâva ortadan kal
kar. Kendilerine teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.
İ5.
Hilmi
okuyan
Tarım

— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M.
Onafm,
Veteriner Fakültesinde
halen
talebe miktarına dair sözlü sorusu ve
Bakanı Mehmet îzmen'in cevabı (6/199)

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat burada Sa
yın Bakan burada. Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ve rica ederim.
13 Haziran 1963
C. Senatosu İzmir Üyesi
M. H. Onat
1. — Veteriner Fakültesindeki halen okuyan
talebe miktarı nedir?
2. — Eğer Veteriner Fakültesindeki talebe
miktarı fazla ise ne gibi tedbir düşünülmekte
dir?
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BAŞKAN — Sayın Bakan.
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gi
resun) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Onat ar
kadaşımızın diğer bir sorusuna cevaplarımı arz
ediyorum.
1961 yılma kadar Ankara Üniversitesi Vete
riner Fakültesi kontenjanı Millî Savunma Ba
kanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında karşılıklı
olarak tesbit edilmekte idi. Bu suretle ilk sınıf
kontenjanı 150 öğrenci olarak tesbit edilmiştir.
1961 yılından itibaren Fakültenin öğrenci kon
tenjanı 70 e indirilmiştir. Tek fakültemiz olan
Ankara Veteriner Fakültesinde hâlen 32 kız,
396 erkek olmak üzere 428 öğrenci mevcuttur.
Bunlardan 38 öğrenci de ya'bancı memleket uy
rukludur. Bu fakültenin öğrenci sayısını tahdi
de zorlıyan mucip sebeplerin başında, fakültenin
her sınıfında adet olarak normalin çok üstünde
öğrenci bulunması gelmektedir. Fazla mevcutlu
sınıflarda öğrencilerin lâyıkı ile yetiştirilmeleri
için fakültenin öğretim araçları, hasta hayvan
materyali ve lâboratuvar tatbikatı imkânlarının
kifayetsizliği gibi sebepler göz önünde tutularak
Beynelmilel Gıda ve Tarım Teşkilâtı, kısa adı
ile F." A. O. teşkilâtının sınıf mevcutlarının, ya
ni F. A. O. teşkilâtına dâhil memleketlerdeki
veteriner fakültesinin sınıf mevcutlarının 30
öğrenciye düşürülmesi üzerinde ısrarlı tavsiye
leri mevcuttur. Veteriner fakültesi olan başka
memleketlerle bu sayılar 20 ilâ 10 arasındadır.
Bugün yine Yüksek Heyetinizin huzurunda bir
sözlü soru münasebetiyle arz ettiğim gibi, mem
leketimizin daha 2-3 veteriner fakültesine asga
ri 1-2 veteriner fakültesine ihtiyacı vardır. Bu
fakültelerin açılması mevzuundaki temennileri
mizi ve gördüğümüz zarureti bir vesile ifade et
miştim. Bu gün, arz ettiğim sebepler muvacehe
sinde arzu edilen seviyede öğrenci yetiştiremiyen fakültelerin çoğaltılması, diğer taraftan da
esasen memleketimizin hayvan varlığına cevap
veremiyen veteriner hekim sayısının çoğaltılma
sı mevzuunda çalışmakta bulunduğumuzu «arz et
miştim. Bu sıkışıklığın da bu suretle izale edile
ceğini sözlerime ilâveten arz ederim. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Sayın Onat.
HİDMİ ONAT (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, huzurunuzu sık sıık işgal ettim, affınızı dilerim. Ben veteriner konusunda uzun
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