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c) Askeri birlikler için Doğu Bölgesinden
(Dumlu, Bayburt ve Trabzon) yapılan yem
mubayaasından sarfınazar edilmiş olduğu Millî
Savunma Bakanlığından bildirilmiştir.
BAŞKAN — Buyurun Sebahattin Savacı.
SEBAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım,
Doğu - Anadolu'nun her zaman yeni olmıyan bu
derdini huzurunuza getirdiğim için hem üzün
tülü, hem de memnunum. Çünkü Doğu - Ana
dolu'da hayvanların yem, insanların yiyecek
sıkıntısı çekmeleri yeni l)ir mesele değildir, za
man zaman, bilhassa kış mevsimlerinde, his
sedilen bir vakıadır. Hayvanların yem, in
sanların yiyecek sıkıntısının bu sene diğer yıl
lara nazaran daha fazla olmasının sebebi bu
yıl bilhassa Doğu-Anadolu'ya kar şeklinde dü
şen yağmurların az alması sebebiyle gerek hay
van yemi, gerekse insan yiyeceği çok eksik ol
muştur. Bendeniz memuriyet sebebiyle Kars'ta
bulunduğum 1955 yılında Doğu - Anadolu'da
hayvan yemi sıkıntısı başgöstermişti. Yine o
zaman ordunun stoklarından temin edilen yem
lerle bu telefat bir miktar zayiat verilmek su
retiyle karşılandı.
'
Doğu - Anadolu'nun hayvan yemi sıkıntısı,
arz ettiğim gibi, yeni değildir. Hayvancılık
Doğu - Anadolu'da göreneğe dayanır. Uzun
zamana mütevakkıf alınacak tedbirlerle, bu sı
kıntı tedricen giderilecek ve önümüzdeki yıl
larda bu kabîl hâd sıkıntılarla karşılaşılmıya-caktır.
Doğu - Anadolu'daki hayvancılık mevzuu
üzerinde ehemmiyetle durmamın sebebi şu
dur : Ziraat Vekâleti arşivlerinde mevcudolduğunu zannediyorum, yabancı mütehassıslar
yapmış olduğu bir etüt neticesindeki hayvan
cılığımız hakkında görüşlerini bildirmişler ve
Türkiye'de hayvancılığın ilerlemesi için modem
meralar yapılması gerektiğini, modern hay
vancılık yapılması için lüzumlu olan tesislerin
ikmal edilmesi hususunu belirtmişlerdir. Bi
zim de esasen muhtacolduğumuz şey bu değil
midir1?
Hayvan yemi sıkıntısı karşısında vekâletin
almış olduğu tedbirlerde bu suali verdiğim za
manla şimdiki zaman arasında farklar bulun
maktadır. Bu suali verdiğim zaman Doğu Anadolu'da hayvan yemi kıtlığı gittikçe his
sediliyordu. Bu durumu önlemek için de ge-
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rekli tedbirlerin alınması lüzumu kendini his
settiriyordu. Halbuki, şimdi ise bu tedbirler
kısmen alınmış ve bu tedbirlerin alınması se
bebiyle hububat fiyatlarında bir düşme kay
dedilmiş bulunmaktadır. O tarihlerde 140 ku
ruşa kadar çıkan insan yiyeceği (hububat)
bugün 80 kuruşa kadar düşmüş bulunmakta
dır.
Demek oluyor ki, zamanında alınan ted
birlerle, bunlar kolaylıkla önlenebiliyor. İn
san yiyeceği üzerinde, bâzı hususlarda Sayın
Vekil Beyefendinin dikkatini çekeceğim. Bu
gün Doğu - Anadolu'da yiyecek olarak veri
len buğday borç para mukabilinde verilmektedir.
Esasen ihtiyaç içerisinde kıvranan fukara köy
lü, bunların borç para ile verilmesi karşısın
da, bugün borçlarını ödiyemiyecek bir duruma
gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple hiç olmazsa,
kısa vadeli de olsa, gelecek mahsûl yılında öden
mek üzere bu vatandaşlara kredi verilmesi çok
yerinde bir hareket olur. Esas itibariyle bun
dan evvelki Vekiller Heyetinin 11425 sayılı ka
rarnamesi gereğince köylüye kredi verilebiliyordu. Şimdi aynı şekilde yeniden başlanmak su
retiyle köylüye kredili olarak bu yardımı yap
mak çok muvafık olur.
Bir de verilen bu tahsisatın, Doğu - Anadolu
şartlarını düşünerek ele alınması lâzımdır. Kış
aylarında münakalât imkânları çok azdır. Köy
lünün gidip gelmek suretiyle yapacağı masraf
da nazarı itibara alındığında, hiçolmazsa bu ih
tiyacın 6 aylık alarak karşılanması yerinde
olur. Yine hunlardan her hangi toiri vilâyet dı
şındaki bir teslim yerine, kazalara kaçlar gö
türme külfetini T. M. O. nin yapmasının yerinde
olacağını tahmin ediyorum.
Diğer bir husus da, kışın uzun sürmesi ha
linde, şimdiden alman tedbirlerin kâfi gelme
diğini zannediyorum. Bilhassa Doğu - Anadolu'
da kış bazan Hazirana kadar devam eder. Ar
kadaşlar Hazirana kadar devam eden kış naza
rı itibara alındığı takdirde esasen mahdut olan
hayvan yiyeceği bu kadar uzun kış devresinde
bitmiş olacağından yaza doğru ölmeden çıkan
hu hayvanlar damızlığını teşkil edecektir. Bu
suretle Doğu - Anadolu'nun geri kalan hayvan
ihtiyatı da tamamiyle elden çıkmış olacaktır.
Bundan dolayı bunu, şimdiden nazarı itibara al
mak gerekir. Hayvan yemlerini, gerek destek
yem ve gerekse tane yemler olarak stok yapmak
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