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BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
KÜLTÜR BAKANI İSMAİL KAHRAMAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'ın soru önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulu
nuyorum; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Anayasamızın 42 ne i ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Kuruluşu
Hakkında Kanunun 2 nci ve 14 üncü maddeleri gereğince, başarılı ve ihtiyacı olanlara öğrenim kre
disi verilmektedir.. Ayrıca, annesi babası ölmüş yetimlere, şehit çocuklarına ve olağanüstü hal uy
gulaması olan yörelerde kamu görevi yapan aile reislerinin çocuklarına da, öncelikle ve hiçbir de
ğerlendirmeye tabi tutulmadan öğrenim kredisi verilmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan ve yükseköğrenim yapanlara öğrenim
kredisinin daha fazla verilmesi yasal olarak mümkün değildir.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
20. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne gibi ek destekler
sağlanacağına ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (6/147)
BAŞKAN - 20 nci sırada, Ağrı Milletvekili Sıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere
ne gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin Başbakandan sorusu vardır.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Hazır.
Soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Mehmet Sıddık Altay
Ağrı
Soru:
,
1- Doğu ve güneydoğu bölgesindeki çiftçilerin geçimi hayvancılıktandır. Özellikle İngilte
re'de çıkan deli dana hastalığı kırmızı et tüketimini çok azaltmıştır. Bu da, hayvan yetiştiricilerini
çok zor duruma düşürmüştür. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne gibi ek destekte bulunacaksınız?
BAŞKAN - Buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Ağrı Milletvekilimiz Sayın Sıddık Altay'ın, haziran ayında sorduğu bu sualin 22 Temmuz 1996 ta
rihi itibariyle Tarım Bakanlığından Başbakanlığa intikal eden cevabını bilgilerinize arz ediyorum
ve inşallah, milletvekili arkadaşımız Sayın Sıddık Altay'ın, bugün cevaplandırılmayan, muhalefet
sırasındayken sual ettiği -sorduğu- sorularının da cevabını, yarın, Ağrı'da yapılacak Bakanlar Ku
rulu toplantısında alacağından eminim. İnşallah, Sayın Sıddık Altay'a, diğer milletvekili arkadaş
larımıza ve bölgeye, yarın, bütün suallerin cevabını arz etme imkânımız olacaktır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşa
makta olup, geçim kaynakları tarımsal faaliyetlere dayalıdır. Mevcut hayvan varlığımız dikkate
alındığında, toplam sığır varlığımızın yüzde 33'ü, koyun varlığımızın yüzde 60'ı ve keçi varlığımı
zın yüzde 58'i bu bölgelerde bulunmaktadır; ancak, hayvan varlığının büyük bir kısmı düşük ve
rimli yerli ırklardan oluşmaktadır. Özellikle kültür melez ırk sığırlarının oranı yüzde 11 dolayında
dır; bu oran, diğer bölgelere göre çok düşüktür.
Diğer yandan, bölgede yapılan hayvancılık, ekstansif, aile işletmeciliği şeklinde ve düşük gir
di, düşük çıktı esasına dayalı küçük kapasiteli işletmelerdir. Hayvansal ürünleri pazarlama ağının
bulunmaması ve örgütlenilmemiş olunması, genelde meraya dayalı olarak beslenen hayvanların,
ekonomik canlı ağırlığa ulaşmadan kesimhanelere gitmesine, ayrıca, canlı ağırlık kayıplarına ne
den olmaktadır.
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