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maya başladığına dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/9) 433 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un ilçe ve köylerinin muh-
tacolduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakan, Ticaret Bakanı ve Tarım Baka
nından sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın sözlü cevabı (6/10) 433:435 

3. — Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'm, 29 Eylül 1965 tarihinden beri yol
ları kapalı bulunan Hakkâri'nin Beytüşşe
bap ve Uludere ilçelerinde önceden bâzı 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/11) 435 

4. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
öğretmenlerin, Devlet nakil vasıtalarında 
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5. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Doğu - Anadolu bölgesinin sanayii eştiril-
mesi için bir plân bulunup bulunmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/13) 437 

1. — GEÇEN 1 

Sağlık Bakanı Edip Somunoğlu; Erzurum 
Milletvekili Nihat Pasinli'nin, 14 ncü Birleşim
de yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap ve
rerek, memleket içinde ve özellikle Tekman, Çat 
ve Bâlâ ilçelerinde vukubulan bâzı salgın has
talıkların sebeplerini ve bu hususta alınan ted
birleri açıkladı. 

Devlet Bakanı Refet Sezgin, Trabzon Mil
letvekili Ali Rıza Uzuner'in, 15 nci Birleşimde 
yaptığı konuşmayı cevaplandırdı ve C. H. P. 
Hükümetinin Anayasanın lâiklik prensibini ze
delediğine dair her hangi bir demeçte bulunma
dığını ifade etti. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üye
lik için bu Birleşimde de iki defa seçime gidil
di ise de tasnifler sonunda yeter çoğunluğun 
sağlanamadığı görüldüğü ve seçimin gelecek 
Birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Siirt Milletvekili Abdülhalim Araş'm, Dilek
çe ve 

Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, Anaya
sa komisyonlarından çekildiklerine dair öner
geleri okunarak bilgiye sunuldu. 

Yozgat eski Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-

8özlü sorular 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

resmî ilkokullarda çalıştırılan muvakkat öğret
menlerin adedine dair sözlü soru önergesi, (Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir) (G/25) 

2. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, Çankırı iline, yatırım yapılmasının ve 

6. — Mus Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Hayvancılığın inkişafı ve hayvan ürünleri
nin değerlendirilmesi için ne gibi tedbirler 
alınacağına dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm sözlü cevabı (G/14) 437:440 

TANAK ÖZETİ 

lendirilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Kas
tamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkada
şının, köylü ve çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
bâzı borçlarının taksitlendiril meşine dair kanun 
teklifinin, Tarım, Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilecek üçer kişiden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesi kabul olun
du. 

Erzincan Milletvekili Nafiz Giray'm, Bitlis 
ili şehiriçi geçiş yolunun 1966 programı ve büt
çesine alınarak inşasının düşünülüp düşünül
mediğine dair olan sorusunu Bayındırlık Baka
nı Ethem Erdinç ve 

Doğu ve Güneydoğu - Anadolu Bölgesi için 
özel bir plân düşünülüp düşünülmediğine dair 
Başbakandan olan sözlü sorusunu da Devlet 
Bakanı Cihat Bilgehan cevaplandırdılar. 

1 Aralık 19G5 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (17,05 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kars 

Ahmet Bilgin Âdil Kurtel 
Kâtip 
Siirt 

Âdil Yaşa 

yurt ekonomisine faydalı olacak tesisler kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 
(6/26) 

3. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'm, 
bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair söz-

• • *m^ • • 

SORULAR 



lü soru önergesi, (Devlet Bakanlığına, İçişleri 
Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarına gönderilmiştir) (6/27) 

4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1960 yılı başından 1965 yılı Ekim ayma kadar 
bakanlıklarda ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile iştiraki bulunan her türlü teşekküllerde ida
ri vazife gören memurlara dair sözlü soru öner
gesi, (Başbakanlığa gönderilmiştir) (6/28) 

5. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Türkiye Şeker Fabrikalarının, panjcar müstah-
sılmdan % 20 noksan olarak ekim yapması iste
ğinden sebeplerine dair sözlü soru önergesi, 
(Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir) (6/29) 

6. — Ordu Mületvekili Sadi Pehlivanlıoğlu'-
nun, son 5 sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, (Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir) (6/30) 

Yazılı soru 

7. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz'm, 
orman mühendis muavinlerinden kaçının şube 
müdürü, şube müdür muavini, işletme müdürü 
ve muavini tâyin olunduğuna dair yazılı soru 
önergesi, (Tarım Bakanlığına gönderilmiştir) 
(7/8) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/5) 

(Bütçe Karma Komisyonuna) 
2. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/6) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/7) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/8) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu taasrısı (1/9) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

6. — Devlet Ürütme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/10) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — Ege Üniversitesi 1966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/11) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık* Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/12) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — İstanbul Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/13) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 yılı 
bütçe kanunu tasarısı (1/14) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/15) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/16) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/17) (Bütçe Karma Komis 
nuna) 

14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yi 
Bütçe kanunu tasarısı (1/18) (Bütçe Karm 
Komisyonuna) 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/19) (Bütre Karma 
Komisyonuna) 

Teklifler 
16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, tasarruf bonoları hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkında kanun 
teklifi. (2/102) (Maliye, Çalışma ve Plân ko
misyonlarına) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
11 arkadaşının, Harb Akademileri kanunu tek-v 

lifi. (2/103) (Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

18. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşının, Ordu ikramiyesi Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/104) (Maliye, İçişleri, Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarına) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
10 arkadaşının, Askerî garnizonların içme ve 
kullanma sularının temini hakkındaki Kanuna 
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bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/105) (İmar ve İskân, Bayındırlık ve İçişle
ri komisyonlarına) 

20. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tüzün 
ve 9 arkadaşının, 2197 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması ve Aksa
ray'ın tekrar il haline getirilmesine dair kanun 
teklifi (2/106) (İçişleri ve Plân komisyonla
rına) 

21. — İçel Milletvekili Mazhar Ankan ve 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Dördüncü tura başlıyacağız, 
kâğıtlar dağıtılsın. 

Üçüncü turda adayların almış oldukları oy 
miktarını tekrar okutuyorum. Arkadaşların lüt
fen dinlemelerini rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üyelik 

için yapılan üçüncü tur seçime 203 milletvekili 
katılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye Üye 

Erzurum Van Urfa 
Ahmet Şenyurt M. Emin Erdinç Behice Boran 

11 arkadaşının, 4936 sayılı Kanunun bâzı mad-
lelerini .tadil eden 115 sayılı Kanunun geçici 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi (2/107) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüseyin Kalpaklıoğlu ve 15 arkadaşının, De
nizcilik Akademisi kanunu teklifi (2/108) (Mil
lî Eğitim, Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Muhittin Taylan : 133 
Muammer Aksoy : 68 
Nurettin Gürsel : 1 
İptal : 1 

BAŞKAN — Tasnif heyetini seçiyoruz. 

Turhan "Bilgin (Erzurum), burada mı efen
dim? Yoklar. 

Cemal Yavuz (Bingöl), buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

Faik Kırkbaşlı (Burdur), buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

A. Baran Numanoğlu (Niğde), buradalar mı 
efendim? Yoklar.. 

Enver Kaplan (Maraş), buradalar mı efen
dim? Buradalar. 

*>•<* 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Âdil Yaşa (Siirt), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacak. Sayın üyeler anahtarları sağa çevirerek 
beyaz düğmelere lütfen bassınlar. 

Yeni gelen arkadaşlar düğmelere basmak 

için lütfen acele buyursunlar. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yok]ama muamelesi bitmiştir 

Ekseriyetimiz vardır, gündeme başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Tasnif heyeti; Cemal Yavuz, Faik Kırkbaşlı 
ve Enver Kaplan arkadaşlarımızdan müteşekkil
dir. 

Hangi secim çevresinden oylamaya geçeceği
mizi tesbit için kur'a çekiyorum. «Balıkesir», Ba
lıkesir secim çevresinden başlıyoruz. 

Kağıtların dağıtımı bitti mi efendim? Oyla
maya başlıyoruz. 

(Balıkesir Milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar lütfen acele buyursunlar. Oy kullanmamış 
olan arkadaşlar var mı efendimi. Lütfen acele 
buyurun. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm 
İmar ve İskân Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi (4/8) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim. 

Riyaset Yüksek Makamına 
İmar ve İskân Komisyonuna seçilmiş bulunu

yorum. İhtisasım dışında olan bu vazifeden affı-
nıı saygı ile arz ve rica ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm 
Ticaret Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi (4/9) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

1. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, hangi 
tarihte, satı§ istasyonları açmaya başladığına 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/9) 

BAŞKAN — Soru sahibi Nevzat Güngör bu
radalar mı efendim? Yoklar, Sayın Nevzat Gün
gör 2 defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu 

1 . 12 . 1965 O : 1 

Riyaset Yüksek Makamına 
Ticaret Komisyonuna seçilmiş bulunuyorum. 

İhtisasımla ve hayat tecrübemle bir münasebeti 
olmıyan bu vazifeden affımı saygı ile arz ede
rim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol'un 
Sağlık Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine da
ir önergesi (4/10) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonundan çekildiğimi saygılarımla bildiri
rim. 

İstanbul 
Ali Esat Birol 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'-
ın Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa ettiği
ne dair önergesi (4/11) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa ettiği

mi saygı ile bildiririm. 
İstanbul 

Nurettin Bulak 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sözlü sorulara geçiyoruz. 

hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakan, Ticaret Baka
nı ve Tarım Bakanından sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'ıu sözlü cevabı (6/10) 

BAŞKAN — Sayın Diler buradalar. Başba
kan? Yok. Adına konuşacak? Yok. Ticaret Baka
nı?. Yok. Tarım Bakanı?. Buradalar. 

Sayın Nihat bey; yalnız Tarım Bakanı mev
cuttur; görüşülsün mü efendim. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORUL Ali VE CEVAPLARİ 
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NİHAT DİLEK (Erzurum — Diğer kısım
lar baki kalmak şartı il o, Tarım Bakanlığı ile 
ilgili kısmın cevaplandırılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim, soruyu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Ticaret 

Bakam ve Tarım. Bakanları tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Erzu nını Mil 1 etvekil i 
Nihat Diler 

Bir çok menfi tabiî şartlar dolay isiyle Erzu
rum vilâyeti kaza ve köylerinin hububat mahsulü 
ve hayvan yemine ait mahsulleri hasar görmüş 
bulunmaktadır. Veya iyi netice elde edilememiş
tir. Bu sebepten : 

1. Hububat eken çiftçiler ektikleri tohum
larını dahi elde edememişlerdir. Tam mânasivle 
perişan bir duruma düşmüşlerdir. Hem yiyecek, 
hem. de tohumluk hububatlarını satın almak mec
buriyetindedirler. Evvelce mevcut banka borçla
rı, banka faiz masrafları, fiilen murabahacılara 
ödemek mecburiyetinde kaldıkları faizler, çiftçi
lerin satın'alma güçlerini de bertaraf etmiş du
rumdadır. Ayrıca, 1961 yılında kuraklık sebe
biyle fakir çiftçilere yapılan kredili buğday yar
dımlarının bedelleri de bunlardan tahsil için 
bankaya devredilmiş bulunmaktadır. Bu suretle 
köylünün durumu daha ağır bir vaziyet arz et
mektedir. 

2. Yem darlığı da şimdiden baş göstermiştir, 
hayvan müstahsil lan gerek satmak için, gerekse 
yem darlığı sebebiyle satmak mecburiyetinde 
kaldığı hayvanlarını satışa arz ettiğinden alıcı 
bulamamakta, yegâne alıcı vaziyetinde bulunan 
Et ve Balık Kurumu ise düşük fiyatla müstah
sili arın alın teri ve emeğini nazarı itibara almak
sızın âdeta suiniyetli bir tüccar gibi mubayaa 
yapmakta, bu suretle hayvan müstahsılları mem
lekete büyük servet ve döviz sağlıyacak faaliyet
lerinde şevkleri kırılmaktadır. Bunun için : 

a) Çiftçiye tohumluk ve yiyeceklik temini 
hususunda ne düşünülmektedir. 

b) Banka borçlarının tecili düşünülmekte 
midir? 

c) Kredili olarak verilen buğdayların be
dellerinin alınmaması için bir tedbir alınmış 
mıdır? 

d) Hayvan telefatını önlemek için müsait 
yerlerden hayvan yemi nakletmek hususunda, 
tren tarifesinde bir tenzilât yapmak düşünül
mekte midir? 

e) Erzurum'da halen kar yağmasına rağmen 
kaza ve köy yolları kapanmamıştır. Yollar ka
panmadan evvel bu tedbirlerin alınması düşü
nülmekte midir? 

1') Hayvancılığı geliştirme yolunda cazip 
vaitte bulunan Hükümet, canlı hayvan ihracı
nın kolaylaştırılması ve destekleyici mubayaa 
yapmanın lüzumuna kaani midir? 

Acilen açıklamasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakarı. 
TARIM BAKANİ BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 
Erzurum ilinin tabiî âfetler muvacehesin

deki ihtiyaçlarının karşılanması araaciyle ve 
bütçe imkânları dâhilinde Bakanlığımızca bu 
İle 1965 yılı güzlüğü olarak 5254 sayılı Kanun 
uyarınca 700 ton buğday ve 150 ton arpa to
humluğu tahsisi yapılmıştır. Doğu illerimizin 
bu meyanda Erzurum ilinin ilkbahar ekimleri 
için tohumluk ihtiyaçlarının da Bakanlığımızca 
sağlanması üzerinde çalışılmaktadır. 

Hınıs ve Tekman ilçesine Şeker Şirketinden 
45 ton melâslı kuru küspenin bedeli yetiştirici 
tarafından ödenmek üzere tahsisi sağlanmıştır. 

Canlı hayvan ve hayvan yemi nakli konu
sunda daha geniş oranda vagon tahsisi ve bu 
vagpnlarm ücretlerinde indirim, yapılması için 
2i! . 9 . 1965 gün ve 911 sayılı yazımızla du
rum Ulaştırma Bakanlığına duyurulmuş ve va
gon tahsisi işindeki sıkıntı halen giderilmiş 
bulunmaktadır. Bu maksatla tahsis edilecek va
gonlara tenzilâtlı tarife tatbikini temineri Ulaş
tırma Bakanlığı ile temaslarımız olumlu karşı
lanmış ve ucuz tarife tatbikine başlanmıştır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Sayın Ziraat Ve
kiline, vermiş oldukları cevap dolayısiyle yük
sek huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir vazife 
telâkki ederim. Ancak sormuş olduğum sualler 
topyekûn Hükümet politikasını gerektirmekte 
olması sebebiyle, Sayın Başbakanın ve bizi ten
vir etmesi babında Ticaret Bakanının burada 
bulunmasını eok arzu ederdim. Fakat maale-
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sef, gerek Sayın Başbakan, gerekse Ticaret 
Bakanı teşrif edip bu âcil mesele üzerinde dur
mamışlar ve verilen cevaplar da bizi tatmin 
etmiş vaziyette değildir. Sayın Ziraat Vekili
nin vermiş olduğu cevap kendi Bakanlığı yö
nünden elbette itminan edici mahiyettedir. Fa
kat Ticaret Bakanının bulunması zaruri idi. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılık öte
den beri ziraat sektörü içinde ihmal edilmiş bu
lunmaktadır. Memleketimiz bir ziraat memle
ketidir. Ziraat memleketi olarak süratli kal
kınmaya ihtiyacımız vardır. Süratli kalkınma
yı temin eden ve bize döviz sağlıyan, millî ge
lirimizi süratli şekilde artıracak vaziyette bu
lunan hayvancılık ihmal edilmiş durumdadır. 
Memleketimizin en mühim maddeleri olan top
rak mahsulleri, bilhassa Devletin himayesi ile 
bunların müstahsılları himaye edilmektedir. 
Fakat, hayvan müstahsılları bu himayeden ta
mamen mahrum bırakılmıştır. Bir üvey evlât 
muamelesi görmüştür. Ezcümle hayvan müstah
sılları, alınteri ve emeklerini sarf etmek su
retiyle satışa arz etmiş oldukları hayvanlarını, 
zaman zaman alıcı bulamamaları dolayısiyle, 
ucuz bir fiyatla satmakta, bunun neticesinde 
artık bu vazifelerini lâyıkı veçhile yapmak için 
kendilerinde imkân bulamamaktadırlar. 
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tek alıcı ile karşılaşıyorlar. Bu tek alıcı da Et 
Balık Kurumu, suiniyetli bir tüccar gibi, en 
fahiş fiyatla hayvan müstahsıllarmm malları
nı elinden almayı düşünmekte ve öbür taraftan 
ihracat imkânları da kısılmış olduğundan müs-
tahsıllar kendi hayvanlarını ihracedememiş, 
bu suretle perişan bir duruma düşmüşlerdir. 
Ellerinde kredi imkânları da yok. Kredi de ve
rilmemiştir. Yakın zamanda tamamen yağan 
karlar yolları kapatacaktır. Memleketin büyük 
bir serveti olan hayvanlar telef olacaktır. Mem
leket bundan zarar görecektir. Cazip vaitlerle 
iktidara gelen ve memleketin türlü dert ve dâ
valarına dinamik bir şekilde el atmayı azimle 
ortaya koyan Hükümet, maalesef bu mevzuda 
bigâne kalmış vaziyettedir. Bana verilen cevap 
tatmin edici değildir. Bu bakımdan Sayın Ta
rım Bakanı kendine düşen vazifeyi yapmış ve 
kendi Bakanlığı yönünden gereken cevapları 
vermiştir. Diğer cihetten tatmin edilmediğimi 
özür diliyerek beyan eder; yüksek huzurları
nızı işgal ettiğim için teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Bilge-
harı. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Nihat Diler arkadaşımızın 
sözlü sorusuna Sayın Tarım Bakanı arzı ceva-
bettiler. Ticaret Bakanı arkadaşımız da cevap 
vereceklerine göre, meselenin Başbakanlıkla il
gisi olmadığından, bu arkadaşlarımız Başba
kan namına cevap vermiş oluyorlar. Bu bakım
dan, bendenizin Başbakanlık adına söyliyeeek 
bir sözüm olmadığını ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Yal
nız önümüzdeki oturumda Ticaret Bakanı da 
ayrıca kanaatini söyliyeeek, cevabını verecek
tir. 

3. ,— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
29 Eylül 1965 tarihinden heri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere il
çelerinde önceden bâzı tedbir alınmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/11) 

BAŞKAN — Sayın Bakan 1. Burada. Soru 
sahibi AK Karahan l . Yok. Gelecek Birleşime 
bırakıyoruz. 

Devlet, bugün bir plânlama yapmıştır. Plân 
iktisadi sahanın her yönüne el atmış vaziyet
tedir. Ama, hayvancılık tamamen bu plânın dı
şında, 19 ncu asrın liberalliğine göre, «Bıra
kınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» prensibi 
hayvancılığa tatbik edilmektedir. Geri kalmış 
bölgelerin sakinleri olan hayvan müstahsılları, 
Devletin himayesinden mahrum oldukları için, 
çok perişan vaziyete düşmektedirler. Devlet 
tarafından pamuk için, tütün için, fındık için 
destekleyici mubayaa yapılmaktadır. Fakat 
hayvan müstahsılları bundan mahrum bırakıl
maktadır. En ucuz fiyatla, en fahiş bir şekilde 
bu mallar müstahsılların elinden alınmakta ve 
sefaletin pençesine terk edilmektedir. Sayın 
Hükümetin gereken alâkayı gösterip bu dâva
ya el uzatmasını beklerdik. Programda hayvan
cılığı süratli şekilde geliştirmek ve hayvan 
liiüstahsıllarını himaye babında cazip vaitler 
vardır. Fakat, bugün Erzurum'da kar müte
madi surette yağıyor ve hayvan müstahsılları 
hayvanlarını götürüp satmak istiyorlar; bir 
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4. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, öğ
retmenlerin, Devlet nakil vasıtalarında parasız 
seyahat etmelerinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün sözlü cevabı. (6/12) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç?.. Burada. 
Sayın Bakan da burada; soruyu okutuyorum. 

23 . 11 . 1965 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı saygı ile rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 

1. Toplumun ağır yükünü üzerine almış, 
köyün bütün maddi ve mânevi sıkıntılarına 
rağmen büyük cefakâr ve fedakârlıkla çalışan 
buna mukabil maddeten tatmin edilemiyen ve 
400 - 500 lira gibi cüzi bir ücret alan ve ancak 
bu ücretle kıt kanaat maişetini temin edebilen 
öğretmenlerimizin yaz aylarında ruhen dinlen
melerini temin etmek, meslekleriyle ilgili tet
kik seyahatlerinde bulunabilmelerini temin et
mek maksadiyle Devlet nakil vasıtalarında 
(DD ve DDz. vasıtalarında) bedava seya
hat etmelerinin imkân dâhiline getirilmesi ica-
beder. Evvelce bu imkân mevcut iken her ne
dense 1961 yılında bundan vazgeçilmiştir. Bu 
itibarla yukarda arz eylediğim sebeplere bi
naen öğretmenlerin Devlet nakil vasıtalarında 
bedava seyahat etmelerinin düşünülüp düşünül
mediğinin sözlü olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Öğretmenlerimizin Devlet nakil vasıtaların
da parasız seyahat etmelerinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Muş Milletvekili Sayın Ke
mal Aytaç'ın vâki sözlü sorusuna arzı cevabet-
mek isterim. 

Hükümet Programında da belirttiğimiz üze
re, ulaştırma sistemleri üzerinde millî bir poli
tikanın tesbiti ve buna muvazi gerekli ıslahatın, 
lüzumlu tedbirlerin ittihazı taahhüdedilmiş bu
lunmaktadır. Bu istikamette Bakanlığımız bün
yesinde çalışmalar vardır. Bu.arada tarife sis

temleri üzerindeki çalışmalar arasında nasıl is
tisnalar konulacağı, ne ölçüde konulacağı, kim
lerin ne miktar muafiyetler içinde tutulması ge
rektiği hususları da tetkik edilen mevzular ara
sındadır. Bu arada öğretmenlerimizin içinde bu
lunduğu malî sıkıntıları dikkate alarak, bunla
rın parasız seyahatlerinin mümkün olup olma
dığı, ne ölçüde tenzilât yapılabileceği veya ya-
pılamıyacağı hususları da münakaşa konusu
dur. Henüz karar verilmemiştir. Yalnız şunu be
lirtmek isterim. Ulaştırma hizmetlerinin kema
liyle ifası her şeyden evvel bütçe meselesi, im
kân meselesidir. Hepinizin yakından bildiği gi
bi Devlet Demiryollarımız günde 1 milyon lira 
zarar etmektedir. Rasyonel ve verimlilik esası 
üzerinde bu hizmetleri, hem bütçeye daha az 
yük tahmil eden ve hem de vatandaşın ucuz ta
rife sistemleri içerisinde, Devlet memurları dâ
hil, büyük çoğunluğu fakir zümrelerin daha ra
hat, daha ucuz, daha emniyetli seyahat etme
lerini temin edecek tarzda tedbirleri ittihazı 
için gerekli çalışmalara tevessül edilmiştir. 
Bütçeye kadar bu konu ikmâl edilmiş olacaktır. 
İnşallah arkadaşımız bütçeyi takdim ettiğimiz 
zaman bunun cevabını da tatminkâr bir şekilde 
tatbikat olarak almış olacaklardır. Hürmetle
rimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Muhterem arka
daşlarım, öğretmenlerimizin Devlet Demir ve 
Denizyolları vasıtalarında bedava seyahat et
meleri mevzuunda Sayın Ulaştırma Bakanının 
vermiş olduğu cevap maalesef bizi tatmin etme
miştir. 

Yüksek malumlarınızdır ki, mevcudu 70 - 80 
bini bulan ilk ve orta öğretim kadrosunda çalı
şan öğretmenlerimizin binbir müşkülât içinde, 
her türlü insanca yaşama hak ve imkânından 
mahrum köy köşelerinde perişan, sıkıntılı ve 
acıklı bir durum içinde, 8 ay gibi uzun süren 
bir hizmet yapmaktadırlar. Bu hizmette, köyün 
binbir müşkülâtiyle karşılaşmakta, hattâ, köy
den kasabaya gelip medeni ihtiyaçlarını temin 
etmek için günlerce yaya gelmekte, birtakım 
tabiat kanunlariyle mücadele etmek zorunda 
kalmaktadır. Köyün kalkınmasını temin etmek 
istediğimiz şu anda, öğretmenlerimizin vazife
leri ağırdır ve öğretmenlerimiz bu ağır vazife
yi de bütün imkânları ile, bütün çabaları ile 
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yapmak durumundadır. 8 ay gibi uzun süren bu 
çalışma devresinde öğretmenlerimiz maddeten 
ve manen yıpranmaktadırlar. Bunu hepiniz ka
bul edersiniz. Bu yıpranmalarına karşılık öğret
menlerimizin yaz tatillerinde ruhen dinlenmele
rini temin etmek ve onlara meslekî yönden tet
kiklerde bulunmak imkânını vermek için Hükü
metimizin, öğretmenlerimizden bu imkânı esir
gememelerini bilhassa istirham etmekteyim. 

Eğer öğretmenlerimizin Devlet Demiryolları 
ve Denizyollarında bedava seyahat etmeleri te
minat altına alındığı takdirde, bunun malî gü
cü de çok fazla olmıyacaktır. Bizim yaptığımız 
tahminlere göre, ilk ve orta öğretimde çalışan 
öğretmenlerin yekûnu % 10 hatalı olmak şar-
tiyle 82 bin civarındadır. Beher öğretmen yılda 
nakil vasıtasına 200 lira gibi bir ücret ödemek
tedir. Bu da 16 ilâ 20 milyon lira arasındadır. 
Bu itibarla, Sayın Bakanın bu işi tetkik edip 
mutlak surette bir karara bağlamasını rica edi
yorum. inşallah bütçe geldiği zaman, bunun ta
hakkuk etmiş bir durumda olduğunu görürsek, 
Hükümetimize ve Sayın Bakanımıza teşekkür 
ederiz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, Do
ğu - Anadolu bölgesinin sanayileştirilmesi için 
bir plân bulunup bulunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç? Buradalar. Sayın 
Sanayi Bakanı! Yoklar, önümüzdeki Birleşim
de görüşülecektir. 

6. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Hay
vancılığın inkişafı ve hayvan ürünlerinin değer
lendirilmesi için ne gibi tedbirler alınacağma 
dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın 
sözlü cevabı (6/14) 

BAŞKAN — Sayın Aytaç? Buradalar. Sayın 
Tarım Bakanı? Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

23 . 11 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Tarım Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 
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1. Doğu - Anadolu'da hayvancılık millî bir 

servettir, iç ve dış pazarları olduğu malûmdur. 
Bu itibarla : 

a) Hayvancılığın inkişafı, hayvan ürünle
rinin değerlendirilmesi, kredilerin bu yola tek
sif edilmesi neslin ıslahı ve veterinerlerin müs
pet çalışabilmelerini temin için ne gibi tedbir
lerin alınacağı ve Süt Sanayii müessesesinin ku
rulup kurulmıyacağı hakkında Bakanlığınızın 
düşüncelerinin açıklanmasını saygı ile rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

TARJM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Kemal Aytaç'in sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Milletçe uygun bir şekilde beslenmemiz için 
lüzumlu hayvani gıda maddelerinin iyi kalitede 
ve bol miktarda temini, istihsalin artırılması su
retiyle millî gelirimizin yükseltilmesi ve dış pa
zarlardaki hayvan ve hayvani mahsuller talebi 
dolayısiyle döviz kaynaklarımızın geliştirilmesi 
bakımından hayvancılık konusu üzerinde ehem
miyetle durulacaktır. 

Hayvancılık bakımından büyük bir potansi
yel güce sahibolan ve geçimini büyük bir ölçü
de hayvancılığa bağlamış bulunan Doğu böl

gesinde daha teksifi bir çalışma yapılacak ve 
konu ile ilgili hizmetler daha müessir bir şe
kilde ele alınacaktır. Bu cümleden olarak üni
te veriminin artırılması ve halkımızın yüksek 
verimli bir hayvan varlığına sahibolmalarmı 
temin bakımından mevcut popilâsyonu suni to
humlama metodundan yararlanarak daha yay
gın halde tatbik etmek ve suni tohumlama tat
bik edilmiyecek bölgelerde ise tabiî tohumlama 
istasyonları açılacak yüksek verimli damızlık
ların çoğaltılması suretiyle hayvancılığımızdan 
halkımızın âzami istifadesi sağlanacaktır. Ayrıca 
hazırlanmış bulunan merinos yetiştirme projesi 
gereğince geniş bir merinoslaştırılma programı
nın tatbikine 1966 yılından itibaren başlanacak
tır. 

Zaiyat ve verim düşüklüğü sebebiyle, büyük 
ekonomik zararlara sebebolan salgın ve parazi-
ter hastalıklarla mücadele daha etkili bir şe
kilde ele alınacak; bilhassa koruyucu aşılama 
tatbikatı genişletilerek hastalıkların çıkması as-
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gari hadde indirilecektir. İç ve dış parazitlerle 
mücâdele için imkân nisbetinde halkımızın da 
katılacağı geniş bir programın tatbiki için ge
rekli tesisler kurulacak ve hastalıkların sebebol-
duğu zararların önlenmesi maksadiyle müca
dele ekipleri teşkili suretiyle çalışılacaktır. 

Hayvanlarımızın rasyonel bir şekilde bes
lenmeleri için bu bölgelerde tarla ziraatının ge
liştirilmesine muvazi olarak ekolojik şartlara 
uygun yem nebatları ziraatının da geliştirilmesi 
ve sanayi yeminin de daha geniş ölçüde istihsal 
ve kullanıl m asının temini üzerinde önemle du
rulacaktır. Ayrıca tabiî mer'a kaynaklarımızın 
korunması ve ıslahı üzerinde durulacak aşırı 
ve düzensiz otlamanın disiplin altına alınmasına 
önem verilecektir. 

Bu çalışmalarımız uygun bir pazarlama 
sisteminin kurulması hayvani mahsulleri işleye
cek ve değerlendirecek müesseselerin ihtiyaca 
cevap verecek ölçüde tesisi, uygun bir kredi 
politikasının bilhassa kontrollü kredi sistemiyle 
tatbiki ve halkımızın modern hayvancılık ko
nularında eğitilmesiyle takviye edilecek ve bu 
suretle ünite veriminin artırılması sağlanacak
tır. 

Veteriner hekimlik hizmet sahalarının daha 
cazip hale getirilmesi ve ücret statüsü ile ilgili 
ve gerekli tedbirler Bakanlığımızca ele alınacak
tır. Ayrıca memleket ihtiyacının çok altında 
olan Veteriner hekimlerden âzami istifade sağ
lamak amaciylc yardımcı hizmetleri görecek bir 
laborant sınıfı yetiştirilmesi düşünülmektedir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunca bu böl
gede gerek süt fabrikaları ve gerekse peynir ve 
tereyağı sanayii kurulması için 1965 - 1966 
ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer 
alacak projeler hazırlanmaktadır. Halen Kars'-
d.a bir süt tozu fabrikası peynircilik okulu ve 
peynir fabrikası kurulmaktadır. Erzurum'da 
da Üniversiteye bağlı bir süt fabrikası yapıl
maktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN" — Sayın Aytaç 

KKMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın arkadaşla
rım, Tarım Bakanı tarafından verilmiş olan iza
hata teşekkür etmeyi vazife telâkki ederim. Sa
yın Tarım Bakanı tarafından verilmiş olan iza
hat cidden tatminkârdır. Fakat, uzun vadeli bir 
program durumundadır. Bunların tahakkuk 
edip etmiyeceği şüphesi içindeyim. 
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Aziz arkadaşlarım, 1950 yılından bu yana, 
Doğu Anadolu'da yanlış ve ısrarlı tatbik edil
miş bir zirai politika vardır. Bu zirai politika 
neticesinde Doğu Anadolu, Doğu köylüsü ma
alesef iflâs etmiştir. 

Bunun sebepleri arasında şunları sayabiliri-',: 
Zirai Makina ve aletleri köylüye, çiftçiye pa
halı bir şekilde intikal ettirilmiştir. Bu arada 
Zirai Donatım Kurumu'nım dâhi hesapsız, ki
tapsız hareket etmesi bahis mevzuudur. Bir mi
sâl arz edeyim: Bundan üç sene evvel Zirai Do
natım Kurumu benzinli fort biçer - döğerleri 
ithal etti. Bunları çitçiyc dağıttı. Fakat, bun
ların yedek parçasını getirtemediği için maale
sef o biçer döğerler muattal bir şekilde kalmak
ta ve bu biçer döğerleri alan çiftçi ise borcunu 
taksitlini ödiyememek durumundadır. Ayrıca 
Ankara'da bulunan Mineopolis Türk Traktör 
fabrikasında imâl edilen Türk traktörleri, bâzı 
aracı ve acentalıklar vasıtasiyle, 3 - 5 bin lira 
acentalık kârı alındıktan sonra çiftçiye intikâl 
ettirilmiş ve bu da çiftçiye pahalı bir şekilde 
intikâl ettirilmesini sağlamıştır. 

Ayrıca krediler, küçük çiftçilerin kalkındı
rılmasını temin edecek şekilde yerlerine tahsis 
edilmemiştir. Meselâ sadece Hüdai Nabit bu zi-
raatte yani tabiatla karşı karşıya gelen bir 
ziraat kredi tahsis edilmiş, bunun yanında hay
vancılığa, tavukçuluğa ve arıcılığa kredi tahsis 
edilmemiştir. Tohumlukların çoğu küçük çiftçi
ye intikal ettirilmemiştir, kanunun anladığı mâ
nada. Bu da 3 - 5 tane büyük çiftçi arasında 
tevzi edilmiş ve maalesef bu tohumlukların ço
ğu ekilmemiş, hususi alış - veriş mevzuu ol
muş, pazarlarda satılmıştır. Bu da Yüksek He
yetinizin malûmudur. İşte bütün bu şartlar al
tında tatbik edilen zirai politika yanlış netice 
vermiş ve bugün çiftçiyi Bankadan almış oldu
ğu borcu ödemekten mahrum bırakmıştır. Bu
gün Doğulu vatandaşlarımız, savcılık ile, mah
keme kararlarının vermiş olduğu hapsen tazyik 
kararları emniyet daireleri arasında gidip gel
mektedir. Bu bir vakıadır. 

Aziz arkadaşlarım, Doğu Hayvancılığı bizim 
öteden beri üzerinde durduğumuz bir konudur. 
Hayvancılığa lâzımgelen önem verilmiş olsay
dı, mutlaka Doğu köylüsü bu kadar feci bir 
duruma gelmiş olmazdı. Malûmunuz, Sayın Ta
rım Bakanının da ifade buyurdukları gibi, iç 
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ve dış pazarlar vardır. Bunun için birtakım 
tedbirler alındığı takdirde millî bir servettir. 

Ancak, bunun hemen acilen ele alınması lâ
zımdır. Biz, hayvancılığın inkişafı mevzuunda 
fikirlerimizi 4 madde halinde hulâsa edeceğiz. 
Hayvan neslinin ıslâhı için her ilçede bir suni 
tohumlama istasyonunun kurulması gerekir. Bu 
şarttır, arkadaşlarım. Tarım Bakanlığının Doğu 
Anadolu'da yapmış olduğu bir at neslinin ıslâhı 
programı vardır. 

Bu, bugün muvaffak olmuş bir çalışma tar
zıdır ve bugün Doğu Anadolu'da hakikaten at 
nesli ıslâh edilmiş, 3 bin 5 bin liraya at satabi
lecek yetiştiriciler meydana gelmiştir. Bunun 
da tek sebebi Tarım Bakanlığının bu yoldaki 
müspet çalışmasıdır. 

Hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi için 
süt ve diğer müesseselerinin kurulması lâzım
dır. Arkadaşlar bu da çok mühimdir. Size şunu 
arz edeyim. Bitlis'te, Muş'ta, Van'da, Ağrı'da, 
çiftçi müstahsil, sütün kilosunu elli kuruşa sa
tıyor, yağın kilosunu 7 - 8 liraya satıyor. Bu 
da eğer senet yapmamışsa, yani, daha evvel te
fecinin eline kaptırmamışsa, normal fiyat. Pey
niri iki, üç liraya satmaktadır. Hayvan ürün
lerinin değerlendirilmesi yani müstahsilin alın 
teri ile kazanılan bu malların değerlendirilmesi 
için Devletin mutlaka Doğu'da bu ürünleri de
ğerlendirebilecek tedbirlerini alması ve mües
seseleri kurması ile mümkündür. İkinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı da Doğu'lu-
nun daha çok mağdur daha çok perişan olma
sını intacedecektir. Ve ayrıca hayvancılıktan 
ümidini kesen vatandaşlarımız başka iş sahaları 
aramak durumunda kalacaktır. Ziraat Bankası 
kredisinin mutlaka hayvancılığı inkişaf ettir
mesi ve bu yıl bunun tatbikine geçilmesi lâ
zımdır. Ziraat Bankası kredilerinin para olarak 
değil, aynî olarak yardım etmesi lâzımdır. Hay
van yetiştirmek istiyenler için damızlık hayvan 
temin etmesi ki; Alpaslan'daki Devlet Üretme 
Çiftliğinde, Erciş'deki Devlet Üretme Çiftlikle
rinde bu hayvanlar mevcuttur. Oradaki hayvanı 
alıp intikal ettirme şeklinde olmalıdır. 

Ayrıca modern ahır ve*bununla ilgili besilen-
me imkânlarını temin edecek şekilde olmalıdır. 

Özel meraların ihdası, bunun yanı başında 
rol oynamaktadır. Geçen seneden beri, Tarım 

Bakanlığının Doğu'da özel meralarında hayvan 
yeminin yetiştirilmesi için birtakım teşebbüsleri 
vardır. Biz, bunu çok az görüyoruz. Meselâ, 
Muş iline 500 ilâ 1 000 kilo arasında yonca to
humu tahsis edilmektedir. Bu çok noksandır. 
Bunun daha çok artırılması lâzımdır. 

Ayrıca hayvanların iyi yetiştirilmesi için 
hayvan yemi sanayiinin de Doğunun merkezle
rinde kurulması lâzımdır. Bugün uzak merkez
lerdeki hayvan yeminin Doğudaki bir köye in
tikali sırf nakliye masrafı yüzünden köylüyü 
müşkül durumda bırakmakta ve maalesef köy
lü bunu alamamaktadır. Küçük kasabalarda 
hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin değerlen
dirilmesi için birtakım sanayi müesseselerinin 
kurulması lâzımdır. Mutlaka büyük şehirlerde 
olması icabetmez bunun. Bir misâl arz edeyim 
yine. Elâzığ'da bulunan Çimento Fabrikasının 
imâl etmiş olduğu çimentoyu Malazgirt'in köy
lüsü yirmi liradan alabilmektedir. Halbuki Ela
zığ'da yedi liradan çimento fabrikası, çimento-
satmaktadır. Neden ? Uzakta, ondan. Hayvan 
yemi sanayii de uzakta olduğu için Doğulu bunu 
nakliye masrafından çekinerek maalesef geti
rip hayvanlarına yedirememektedir. Bu itibar
la, hayvan yemi sanayiinin ve diğer hayvan 
ürünlerini değerlendirecek müesseselerin kü
çük kasabalarda, kaza merkezlerinde kurulması 
önemlidir. İnşallah; Tarım Bakanı arkadaşımız 
çalışmalarında muvaffak olur; gelecek yıl ken
disini bu kürsüden tebrik etmek nasibolur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Seçim neticelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan üyelik 

için yapılan 4 ncü turda seçime (321) millet
vekili katılmış ve. neticede aşağıda isimleri ya
zılı bulunan üyeler hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Maraş Bingöl 

Enver Kaplan Cemal Yavuz 

Üye 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 
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Muhittin Taylan 273 
Muammer Aksoy 39 
Nurettin Gürsel 5 
Boş 2 
Muteber olmıyan 2 

BAŞKAN — Anayasamızın 145 nci madde
si ve 44 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca 

1 . 12 . 1965 O : 1 

273 oy almış olan Sayın Muhittin Taylan Anayasa 
Mahkemesine üye seçilmiştir. Hayırlı olsun, 
efendim. (Alkışlar.) 

Gündemde görüşülecek başka madde kalma
dığından 2 Aralık 1965 Perşembe günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 16,00 

• . . . > . . . >m< ....... 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 

üyeliğe seçim. 
2. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

İmar ve iskân Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğine dair önergesi. (4/8) 

3. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm 
Ticaret Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi. (4/9) 

4. — istanbul Milletvekili Ali Esat Birol'un 
Sağlık Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine 
dair önergesi. (4/10) 

5. — İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'-
m Sayıştay Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğine dair önergesi. (4/11) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, hangi 
tarihte, satış istasyonları açmaya başladığına 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/9) 

2. — Erzurum Milletvekili Nihat Dil er'in 
Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu 
hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakan, Ticaret Baka
nı ve Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/10) 

3. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı 
bulunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere il-' 
çelerinde önceden bâzı tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/11) 

4. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, öğ
retmenlerin, Devlet nakil vasıtalarında, parasız 
seyahat etmelerinin düşünülüp düşünülmediği
ne dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/12) 

5. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Do
ğu Anadolu bölgesinin sanayileştirilmesi için 
bir plân bulunup bulunmadığına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

6. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Hay
vancılığın inkişafı ve hayvan ürünlerinin de
ğerlendirilmesi için ne gibi tedbirler alınaca
ğına dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/14) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




