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Tanm Bakftnlığııro& Tıazrrhman > e Türkiye Büyük Millet Meclisîtfe "arzı Bakanlar Tfttrolunfca
6 . 3 . 1¥62 tarihinde kararlaştırılan «Tanm Bakanlığına lîağh b&zı okul ve kurumların ida'resi
hakkındaki 29 . 5 . 192B tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek Kauun tasarısı» ile birlikte ilişik olarak
sunulmuştur.
Gereğinin: ykpilmasınü rica ederim.
Barbakan
I. înfyıü

GEREKÇE
Memleket ekonomisinde mühim bir yer işgal eden hayvancılığımızın âdi bulaşıcı hastalıklardan
korunması v6 bu suretle et, süt, yapağı, deri verimleriyle iş gücünün artırılması Tarım Bakanlığı Ve
teriner işleri Genel Müdürlüğünün başlıca vazifesi cümlesmdendir.
1960 yılı istatistiğine göre yurdumuz hayvan mevcudu ;
Koyun
Kılkeçi
TiftÜc keşi
Sığır
Manda
M\
Katır
Dere
Mark«p

44 463 200
18 636 700
5 995 500
-12 435 000
1 140 0ÖÖ
1 3 1 2 300
170 m
65 390
1 891 800
Yöfcûa 76 110 090

baştan ibaret bulunmaktadır.
Bu hayvanlarda zaman zaman görülen bakteriye! ve paraziter hastalıklar veteriner teşkilâtı tara
fından 1234 sayılı Hayvanlar, Sağlık Zabıtası Kanun ve Tüzüğü hükümleri dâhilinde takip ve kont
rol edilmekte, aynı zamanda her «ene bu hastalıkların çok görüldüğü bölgelerde umumi mücadeleler
tertiplenmektedir.
. •..
.
Ancak bu bölgelerde lüzumlu ilâç, a§ı, serum ve biyolojik maddeler o senenin bütçesinde ayrılan
hususi tertipteki ödenek nisbetinde satınalınmak veya imal edilmek suretiyle temin edildiğinden tes-
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bit edilen programın tam mânasiyle uygulanmasına imkân bulunmamakta ve mücadeleler mevzii kal
maktadır. Umumi olarak ödenek kifayetsizliğinden dolayı programın uygulanması tehir edilmekte ve
bu suretle memleket çapında bir mücadele yapılmasına imkân hâsıl olmamaktadır.
Halen mevcut dört büyük bakteriyoloji enstitüsü, baş veteriner bölge lâboratuvarı, dört keçi ciğer
ağrısı lâboratuvarında 33 000 000 doz aşı, 60 000 doz serum, 562 000 doz biyolojik madde ve 1,5 mil
yon distefajm kapsülü istihsal ve imal edilmektedir. Bu imalâtın iptidai maddesi Devlet bütçesinde
kabul edilen cüzi ödenekle temin edilebilmektedir.
İmalâtın artırılması için ya umumi bütçeden yeter miktarda ödeneğin kabulü veya başka imkân
lardan faydalanmak suretiyle memleket ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.
Hayvan fiyatlarının ve hayvani mahsul ve mamul bedellerinin köylümüzü tatmin edecek seviye
ye ulaşması dolayısiyle hayvan yetiştirilmesinde rağbet görülmekte ve artık köylünün Devlet yar
dımı olmaksızın da hayvanının tedavisi ve korunması için para verecek seviyeye geldiği anlaşılmakta
dır.
Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa tâbi tazminattı hastalıkların aşı, serum ve biyoloji maddele
rinin Bakanlık bütçesindeki ödenekten parası verilerek, istihsal müesseselerinden satmalmması ve di
ğer hastalıklara ait maddelerin ise hayvan sahibi tarafından sâtmalmarak veteriner teşkilâtı veya
serbest veterinerler tarafından uygulanması Devlet bütçesinde büyük ferahlık yaratacaktır.
Bu suretle memleket hayvanlarının âdi hastalıklardan tedavisi ve enfeksiyöz hastalıklardan korun
ması ve aynı zamanda hayvanlardan ve hayvan mahsullerinden insanlara geçen hastalıklarla ciddi
mücadele yapılması sağlanmış bulunacaktır.
Kurumlarımızın döner sermayeli olarak çalışmasındaki yegâne gaye bütçe imkânsızlığı dolayısiyle
yapılamıyan veteriner hizmetlerinin mühim bir kısmının mal sahiplerinden sağlanacak imkânlarla te
minine matuf bulunduğundan nmumi bütçe ile idare edilen kurumlarımızın döner sermayeli müesse
seler haline ifrağı için bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Tarım Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Tarım Komisyonu
Esas No. 1/161
Karar No. 8

16.4.1962

Yüksek Başkanlığa
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
6.3.1962 tarihinde kararlaştırılan «Tarım Bakanlığına 'bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi
hakkındaki 29.5.1926 tarihli ve 867 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı komisyonumuzun 2.4.1962
ve 9.4.1962 tarihli toplantılarında Tarım Bakanının ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi.
Gerek Hükümet tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar ve gerekse Hükümet temsilcile
rinin etraflı olarak yaptıkları açıklamalar neticesinde, Hayvan sağlık zabıtası Kanunu hüküm
lerine göre; sığır vebası, şap, dalak, yanıkara, sığırların ciğer ağrısı, verem, borbon, keçi
ciğer ağrısı, çiçek, ruam, salgın beyaz damar" iltihabı, durin, uyuz, kuduz, domuz vebası, do
muz kızılı, tavuk kolerası, tavuk tifosu, tavuk difterisi, fillorum, tavuk vebası, yalancı veba,
bulaşıcı yavru atma, gurum, agalaksi, bulaşıcı meme iltihabı, piropilâzmoziz, distomatoziz, hipodermoziz, ekinokokoziz, at vebası, mavidil, entorotoksimi gibi 33 aded sâri hayvan hastalığı
ile Devletçe mücadele yapıldığı anlaşılmaktadır.
Kanunun asıl maksadının 33 sâri hayvan hastalığı dışında bulunan mahdut adeddeki âdi hay
van hastalıklariyle mücadele olduğu ve bu mücadeleden gerek eleman, gerek bütçe imkânsız
lığı dolayısiyle tam bir netice alınamadığı kanaatine varılmıştır. Bu hastalıklarla yapılan müM. Meclisi
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cadelenin netice verebilmesi için aşı, serum ve 'biyolojik maddelerin fazla miktarda memleke
timizde istihsali lâzımgelmekte ve bahis konusu âdi hastalıklarla her sene muntazaman mücadele
edİMesi mecburiyeti hâsıl olmaktadır.
Arzulanan gayeye kolayca ulaşılabilmesi için medeni Avrupa memleketlerinde olduğu gibi
memleketimizde de Devletle halkın elele vermesiyle faydalı neticeler elde edileceği ümidedilmektedir.
Bu maksatla Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Umum Müdürlüğüne bağlı enstitü ve kurum
ların döner sermaye ile çalışması halinde memleketimiz hayvancılığı Ibakımından büyük fayda
lar sağlanacağı ümidedilmektedir.
29.5.1926 tarih ve 867 sayılı Kanunun muhteva ve ruhu Hükümetçe teklif edilen kanun
tasarısını tam ve açık olarak kapsamadığı mülâhazasiyle komisyonumuz tasarının birinci mad
desini;
«Tarım Bakanlığına aidolup hayvan hastalıklarına karşı aşı, serum, ilâç ve sair biyolojik
maddeler imal ve istihsal eden ve Devlet tarafından finanse edilen, halen mevcut ye yeniden
kurulacak olan «Enstitü ve kurumlar» döner sermaye ile çalışabilir.» şeklinde yeni baştan tedvin
ederek kaleme almıştır.
Komisyonumuz Hükümet teklifini de nazarı itibara alarak çıkacak kanunun 29. 5 .1926 ta
rih ve 867 sayılı Kanun esasları dâhilinde hazırlanacak talimatname ile yürütülmesini temin
etmek maksadiyle ikinci madde olarak «îşbu kanun 29. 5 .1926 tarihli ve 867 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun olarak yeni Ibir talimatname ile yürütülür.» şeklinde yeni bir madde ilâve
etmiştir.
*
Hükümet tasarısının ikinci maddesi üçüncü madde olarak, üçüncü maddesi ise dördüncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur.
Tarım Ko. Başkanı
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Kayseri
Kastamonu
Adana
A. Şener
M. Yüceler
î. S. Yılanlıoğlu
M. Geçioğlu
Adana
A, Savrun

Amasya
B, Arpactoğlu

Antalya
R. Eker

Denizli
M. Çobanoğlu

Edirne
8. Bilgen

Eskişehir
A. Zeytinoğlu

Muğla
A. Akarca

Niğde
H. Özalp

Ordu
Ata Bodur
azada bulunamadı

Van
/. Bedirhanoğlu

Trabzon
A. B. Uzuner

Tozgat
T. Nizamoğlu

MUHALEFET ŞERHt
Tatbikatta hayvancılığımızın gelişmesini önliyecek tesirler icra edeceğinden ve hasta
bir hayvanın, malî külfeti düşünülerek tedavisinden çekinümek gibi bir durum meydana
getireceğinden kanun tasarısına muhalifim.
Edirme Milletvekili
8. Bilgen

M. Meclisi
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Bütçe Konüsyonu raporu
Millet Meclisi
B##ç8 Komisyonu
Esas No.: 1/W1
Karar No. : 58

26 . 6 . 1962

Yüksek Başkanlığa
Tarım Bakanlığına bağlı bâzı okul ve kurumların idaresi hakkındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve 867
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Tarım Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmak
la Maliye ve Tarım Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü.
Gerekgede de mufassalan izah edildiği veçhile, hayvan hastalıklariyle mücadele için lüzumlu ilâç,
serum ve aşıların daha fazla miktarda istihsalini temin etmek ve çiftçilerimize ucuz fiyatla bu ilâç
ları sağlamak maksadiyle bu müesseselerin döner sermaye ile idaresini mümkün kılmak gayesiyle
tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır.
Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve alman tamamlayıcı bilgiden sonra, Bakanlığın
kanunen mücadele etmek mecburiyetinde bulunduğu hayvan hastalıkları için lüzumlu ilâç istihsali
nin artırılması ve âdi hayvan hastalıkları için de gerekli ilâçların ücret mukabilinde çiftçilerimize
verilmesini temin maksadiyle bu kurumların gerekli tesislerini kurmaları ve faaliyetlerini artırma
ları icabetmektedir. Bu işlerin döner sermaye ile yapılması bütçe imkânları da göz önünde tutula
rak uygun görülmüş ve Tarım Komisyonunun metni müzakereye esas tutularak maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir.
Ancak, aynı gaye ile çalışan hayvan hastaneleriyle inekhanelerin de madde metnine ithali uy
gun görüldüğünden birinci madde buna göre yeniden tanzim edilmiştir.
İkinci madde aynen kabul edilmiş ve inekhanelerin birinci maddeye ithali dolayısiyle bu mües
seselerin işletme şekline dair 19 . 9 . 1943 tarihli ve 4482 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
icabettiğinden bu hükmü ihtiva eden üçüncü madde komisyonumuzca yeniden tedvin edilmiştir.
3 ve 4 ncü maddeler numaraları değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir.
Genel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Elâzıf
ö. F. Sanaç

Başkan V.
Elâzığ
E. Müftügü

Sözcü
Ari/kara
1. Seçkin

Ankara
M. Ete

Ayam
î. Sezgin

Balıkesir
F. îslimyeli

Diyarbakır
R. Iskenderoğlu

Erzurum
C. önder

Gümügane
S. Savact

Hatay
Ş. înal

istanbul
R. Ülker

Maraş
E. Kaplan

Muğla
T. Şahin

Siirt
A. Yaşa

-\

Yozgat
C. Sungur

M. medm

Trabzon
A. §: dğanoğlu .
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

TARIM KOMİSYONUNUN
DEĞIŞTIRIŞI

BÜTÇE KgitfSYONUNÜtt
DEÖİgTjRlŞl

Tarım Bakanlığına bağlı bâzı
okul ve kurumların idaresi
hakkındaki 29 . 5 . 1926 ta
rihli ve 867 sayılı Kanuna ek
kanun tasarısı

Tanm Bakanlığına bağlı bâzı
okul ve kurumların idaresi hak
kındaki 29 . 5 . 1926 tarihli ve
867 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı

Tarım Brinaâtfıafe bağlı bâzı
okul w kanmrisnmidtMil hak
kındaki 29•-.. 6/1926 tarihli ve
867 sayı& Kamına* ak kanun ta-

MADDE 1. — Tarım Ba
kanlığına aidolup hayvan has
talıklarına karşı aşı, serum,
ilâç ve sair biyolojik madde
ler imâl ve istihsal eden vo
Devlet tarafından finanse edi
len enstitü ve kurumlar 29 .
5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı
Kanun hükümlerine göre idare
edilirler.

MADDE 1. — Tarım Bakan
lığına aidolup hayvan hastalık
larına karşı aşı, serum, ilâç ve
sair biyolojik maddeler imal ve
istihsal eden ve Devlet tarafın
dan finanse edilen, halen mevcut
ve yeni kurulacak «Enstitü ve
Kurumlar» döner sermaye ile ça
lışabilir.

MADDB 1„.—- Tarım Bakan
lığına aidolup hayvan hastalık
larına karşı aşı, serum, ilâç ve
sair biyolojik maddeler imal ve
istihsal edan ve Daıdet tarafın
dan finansafiçüten, halerunevcut
yeniden kurulacak «Enstitü,
kurumlar, hayvan hastaneleri ve
inekhaneler» döner sermaye ile
çalışabilir.

MADDE 2. — işbu kanun
29 . 5 . 1926 tarihli ve 867 sayılı
Kanun hükümlerine uygun ola»rak yeni bir talimatname ile yü
rütülür.

MADDE 2. — Tarım Komis
yonunun 2 mâ. maddesi aynen
kabul edilnûstdr.
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MADDEM. — 1 9 . 9 .1943 ta
rihli ve 4482 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer*

MADDE 4. — Tarım Komis
yonunun 3 nen maddesi 4 ncü
madde olarak aynen kabul edil
miştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini Maliye ve Tarım
Bakanları yürütür.

MADDE 4. — Bu kanunun
hükümlerini Maliye ve Tanm
Bakanları yürütür.

MADDE 5. —Tarım Komis
yonunun, 4 ncü maddesi 5 nci
madde olarak .ajnen. kabul edil
miştir.

6 . 3 . 1962
Başbakan
İsmet İnönü
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
,^
A. Eyidoğan
Devlet Bakanı
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
A. Doğan
Devlet Bakam
N. ökten
Devlet Bakanı
N. Su
Dk.^ecüai
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m.
Adalet Bakanı
8. Kurutluoğlu
Millî Savunma Bakanı
1. Sancar
İçişleri Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
Selim Sarper
Maliye Bakanı
Ş. İnan
Mili! Eğitim Bakanı
H. İncesulu
Bayındırlık Bakanı
E. Paksüt
Ticaret Bakanı
Bakam
/. Gürsan
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
8. Suren
Oümrfik ve Tekel Bıkanı
Ş. Bulaâoğlu
Tarım Bakam
C. Oral
Ulaştırma Bakam
C. Ahyar
Çalışma Bakanı
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
F. Çelikbaş
Basın - Yayın ve TurLnn
Bakanı
K. Evliı/aoğlu
imar ve İskân Bakam
M. Güven
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MMecliai
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