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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
457 
458 
459 

459 
459 A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Meclisteki son gelişmeler ve alınması ge
reken önlemler konusunda gündem dışı ko
nuşması 459:461 

2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 5 Mayıs 1986 tarihinde Malatya ve civa
rında meydana gelen deprem ve alınan önlem
lerin yetersizliği hakkında gündem dışı ko
nuşması ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı. 461:462 

B) Tezkereler ve Önergeler 462 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1985 yılı Kesin-

hesabına ait Cuhmurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği tezkeresi ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Raporu (3/998) (S. Sayısı: 431) 462 

Sayfa 
C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So- -

ruşturması ve Meclis Araştırması 462 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-

ya ve 9 arkadaşının, hükümetin aldığı sosyal 
ve ekonomik önlemlerle huzur ve güvenin 
toplumun çeşitli kesimlerine ne ölçüde yan* 
sidiği ve bunun gelecekte nasıl bir boyut ka
zanabileceği konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci' maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/12) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci'nin cevabı (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi. Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük 
yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/576) 468 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 

462:463 

464 
464 

464:468 
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ISayfa 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/660) 468 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/670) 468 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/697) 468 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 468 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 468 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/673) 468 

9. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/674) 468 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/675) 468 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, DPT Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 468 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 

Sayfa 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/677) 468 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) ' 468 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 468 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Banka
nın dış borçlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/680) 468 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/681) 468 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
jözlü soru önergesi (6/682) 468 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 469 

19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 469 

20. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/746) 469 

21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KIT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
ioru önergesi (6/686) 469 

22. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında iş
lem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/688) 469 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ihracatı Geliştirme Fonu'nun . 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 

— 454 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcından 
sözlü soru önergesi (6/689) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 

27. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 

28. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ye ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat istikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/698) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun ili Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

Sayfa 

469 

469 

469 

469 

469 

469 

469 

469 

470 

470 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoilu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 

35. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'm, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

37. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

38. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
m, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen mercimek ve nohut 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/704) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapu
lama işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/722) 

41. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 

42. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/632) 

43. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 

Sayfa 

470 

470 

470 

470 

470 

470 

470 

470 

470 

470 
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Sayfa 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

44. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

45. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 

46. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına - ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 

47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 

48. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı
nar'ın, Yatağan Termik Santralından zarar 
gören üreticilere ilişkin sözlü sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in 
cevabı (6/694) 471:473 

49. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 

50. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/696) 

471 

471 

471 

471 

471 

473 

473 

51. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki 
afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içi
ne alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı 

473 

473 

473 

ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/710) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca 
iskontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Balıkesir yöresindeki tohum üretici
lerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/712) 

57. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgirin, Balıkesir - Kepsut ilçesi Dispanse
rinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/713) 

58. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

59. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu 
Bucağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/715) 

60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
m, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/716) 

61. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, karayoluyla hacca gidecek olan vatan
daşlardan alınan ücrete ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/718) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Mer
kez - Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/719) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

64. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 

Sayfa 

473 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

474 

475 
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olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/721) 475 

65. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Sıkıyönetim Kanununa göre görevleririe 
son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/739) 475 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, işkence ile öldürüldüğü iddia edilen 
bir öğretmene otopsi yapılmamasının nede
nine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/740) 475 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Kerkük'te yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı idia-
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/741) 475 

68. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Gü-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili İsmail Sarühan, dünya bası

nında Türkiye, 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin de, işçi, 

emek -ve ücret; 

Konularında gündem dışı 'birer konuşma yaptı
lar. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'ün 
(6/727), (6/729), (6/730), (6/732), (6/733), (6/734), 
(6/735), (6/736), (6/737), (6/738) numaralı sözlü so
rularını geri aldığına dair önergesi okundu ve sözlü 
soruların Başkanlıkça geri verildiği açıklandı. 

istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk ve 22 
aıkadaşının, resmî taşıtların Taşıt Kanununa aykırı 
olarak küHanıknası ve Taşıt Kanununu uyigulamakla 
yükümlü olanların durumlarının değerlendirilmesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir Gend Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesinin (8/11) öngörüşmeleri tamamlandı; 
genel görüşme açılması reddedildi. 

Sayfa 
reş Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/742) 475 

69. — izmir Milletvekili Yılmaz önen' 
in, Türk futbol hakemlerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/743) 475 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 476 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabı
tası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekili 
Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 
Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları 
raporları (2/59, 2/300, 1/736) (S. Sayısı : 
114 ve 114'e 1 inci Ek) 476:506 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sümerbank 
Defterdar Fa'brikasındaki işçilere ilişkim (6/683) söz
lü sorusuna Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titiz. 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çevre Ka
nunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmalarına iliş
kin (6/708) sözlü sorusuna Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669),-
iMuğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın (6/694), 

(6/695), (6/716), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacııgil'in (6/709),. 

(6/710), (6/711), (6/712), (6/713), (6/714), (6/715), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit'in 

(6/719), (6/720); 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Sözlü soruları, ilgili 'bakanlar Genel Kurulda ha- I 
zır bulunmadıklarından, I 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun I 
<6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/722), (6/701), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın I 
((•6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), 
1(6/675), (6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), 
(6/692), (6/698), (6/703), (6/704); 

Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından, I 
İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın (6/596), I 

lîzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın (6/746), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), I 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/610), | 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), | 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıiglirin (6/616), I 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), I 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahİn'in (6/621), I 
'Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
İstanbul MiiflletVekilii Yılmaz İhsan Hastürk'ün, I 

(6/726), 
içel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), I 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf Yücel'in I 

(6/667),, 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705), I 
Ordu MilleDvekili Bahriye Üçok'un (6/718), 
IHatay Milletvekili Abdurrahman Demir taş'ın I 

(6/721);' I 

Teklifler 
1. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, 8.6.1949 

Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Bk Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (̂2/336) (Plan ve Bütçe Komiisyonuna) (Baş
kanlığa geliş 'tarihü : 7.5.1986) 

2. — ArlVin Milletvekili Nevzat Bıyıklı'nın, 
5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 
24 üncü Maddesine Blir Fıkra Eklenmesi, 25 inci 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirİlimesı ve 9 uncu 
Maddesinin 5 inci Fıkrası ile Geçici 4 üncü Madde
sinin Bazı Fıkralarının Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Tekifli (2/337) (Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1986) 

Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır (bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
'İzmir Milletvekili Miahmut Akkılıç ve 14 Arkada

şının, Hayvan Sağlığı ve Zabıta» Kanunu Teklifi, 
Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 
Tarihi ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporlarının (2/59, 2/300, 1/736) (S. Sa
yısı : 114 ve 1(14'e 1 inci Ek) görüşülmesi, komisyon 
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 
ertelendi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen; 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Aynı Kanuna 10 Ek Madde ile 15 Geçici 
Madde Eklenmesi ve 3.3.1954 Tarihli ve 6311 Sayılı 

. 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı, 8.7.1971 Tarihli ve 
1'425 Sayılı, 24.12.1980 Tarihli ve 2363 Sayılı Kanun
ların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun 1/734, 3/941) (S. Sayısı : 436) kabul edildi. 

8 Mayııs 1986 Perşemlbe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.07'de son verildi. 

Başkanı 
ıBaişkıanvekil 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Tokat İçel . 

Mehmet Zeki Uzun Durmuş Fikri Sağlar 

3. — Ankara Milletvekilli femail $aruhan'ın, 
24 Nisan 1969 Tarih ve 1163 Sayılı. Kooperatifler 
Kanununun 19 uncu Maddesinin 2 ve 3 üncü Fıkra
larının Değiş'tirİlmesine Dair Kanun Teklifi (2/338) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna) (Baş-
aknlığa 'geliş tarihi : 7.5;1986) 

4. — İsparta M'iUetvekiliı Fatma Mihfıban Erden' 
in, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretffim 
Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/339) 
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.5.1986) 

GELEN KÂĞITLAR 
8 . 5 . 1986 Perşembe 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elginin, 1 Ma

yısın resmî 'bayram günü olarak ilan edilımösine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.5.1986) 

2. — Denizli Milletvekili Hallil İbrahim Şahin'in, 
ülkerrtizd'eki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkiin Başlbakandan sözlü soru önergesi 
(S/749) 'dBaşkartLığa geliş tarihli: 7.5.1986) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Seyfi -Oktay' 

in, Maıden Tetkik ve Arama Genel Müdürlliğünide 

BAŞKAN — Ad okunimak suretiyle yoklama, ya
pılacaktır. 'Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle 'belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Mec

listeki son gelişmeler ve alınması gereken önlemler 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Oanver, 'Meclisteki son gelişmeler ve alınması gere
ken önlemler hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

»Buyurun Sayın Canver, konuşma süreniz 5 da-
kikadır, 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sağolun Sayın 
Başkanım. 

görevli bekçilere fazla mesai ücretlerinin ödenmedüği 
iddiasına ilşk'in Enerji ve Taibiî Kaynaklar Balkanın
dan yazılı soru önergesi '(7/1140) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.5.1986) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekilli Günseli özkaya ve 9 

arkadaşının, Hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik 
önlemlerle huzur ve güvenin toplumun çeşidli kesism-
lerine ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl 
bir boyut 'kazanabileceği konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına iilişkin önergesi (8/12) 
(Başkanlığa geliş tari'hi : 8.5.1986) 

(Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipiye kadar 
yoklama yapıldı.) 

iBAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Meclisteki son ge
lişmeler ile ilgili olarak düşüncelerimi açıklamak 
amacıyla söz aıLmış 'bulunmaktayım. 

'Bilindiği üzere, Milliyetçi Demokrasi Partisi ken
dini fesheibmiş ve ımilletvekiMeri bağımsız kalmışlardır. 
Meclisteki bağımsız milletvekillerinin sayısı 93'e ulaş
mıştır. Bu sayı, 6 Kasım Seçimlerinin, önceden alı
nan tüm önlemlere karşın, başarısızlıkla sonuçlandı
ğının önemli kanıtıdır. Çünkü, 6 Kasımda seçimlere 
girebilen, Millî Güvenlik Konseyince seçimlere katıl
masına izin verilen üç partiden, yalnızca bir tanesi 
şimdilik varlığını sürdürebilmektedir. Ancak, o da zor 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. BHgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet MeoKsinün 103 üncü 'Birleşimini açıyorum 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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durumda olmalı ki, varlığını 'devam ettirebilmek için, 1 
'bağımsız milletvefcMlerini partisine almak zorunda I 
kalmaktadır. I 

Sayın üyeler, 12 Eylül 1980 Harekâtının önderi I 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Evren'in, 12 Eylül 1980 I 
6 Kasım 1983 tarihleri arasındaki tüm 'konuşmaları
nı incelediğinizde, hemen hemen her konuşmasında, I 
parlamentodan ve padamenterieırden şikâyet etiğini 
görürsünüz. Yine, 12 Eylül öncesi parlamentosunun 
en çok şikâyet edilen hususlarından ibiri, 'milletvekil
lerinin parti değiştirmeleri olmuştur. Öyleki, bazı üye
lerin sabahtan akşama kadar iki parti değiştirdikleri 
'bilinen olaylardandır. Yine, parti değiştiren milletve
killeri ile iktidarlar kurulmuş, iktidarlar yıkılmıştır. I 
Parti değiştiren milletvekilleri için kamuoyunda yay
gın tek kanı vardır ve tou kanı kolay kolay silinmez; 
«Kaça satıldın?...» diye mutlaka sorarlar. Kuşkusuz 
hu kanı, herkes için ve her zaman geçerli olmaz; 

. ama hu kanı, halikın parlamentoya ve parlamenter I 
düzene saygısını yok eder. ©ir gün müdahale oldu- I 
ğunda, kamuoyu, saygı duymadığı bu parlamento
nun ortadan kaldırılmasına itiraz etmez, bu kısırdön- I 
gü böyle sürer gider. 

Bugün parlamentonun içinde (bulunduğu durum, 
geçmişteki örneklerini aşacak 'bir düzeye ulaşmıştır. 
Gazete manşetleri, Meclisin kamuoyundaki şu anki 
yerini gerçek biçimde yansıtmaktadır. Size yorumlar- I 
dan örnekler veriyorum : «Meclis market», «Meclis- I 
te ımehus pazarı kuruldu», «Bağımsızlaır pastasından I 
dillim kapma telaşı», «Kim kimıi yutacak», «18'i özal 
yuttu», 

İşte, 84 üncü maddeyi SHP ve DSP için işletme 
tehdidini savuran Başbakan Turgut Özal, Anayasa ve 
Meclis (ile oynaya oynaya, koskoca Büyük Millet I 
Meclisini hu hale getirdi. Bir taraftan, «Anayasayı 
deldirtmem» kampanyasına eşlik eden Başbakan I 
özal, diğer yandan, uygulamalarıyla Anayasayı kev
gire çevirdi. Her .olayda siyasî hülle yollarını arayan 
Sayın Özal, kuşkusuz kendi partisine giren miilet-
vekillerini korumak için, derin mühendislik biılgisiy- I 
İç, kim hilir nasıl hulkukî yorumlar yapacaktır. 
Ancak, tüm hu olanlar, ıdoğal olmayan olayların, 
doğal sonuçlan. I 

Sayın üyeler, doğal olmayan 6 Kasım seçimleri- I 
nin doğal sonucuydu seçimlere giren partilerin tan- I 
he karışması; (birbiri içinde çelişkili ve aykırı hü- I 
kümler taşıyan Anayasanın bir gün delinmesi. Göre- I 
çeksiniz, yakında siyasî yasaklar da kalkacak. SHP I 
iktidarında ise, 1982 Anayasası, yerini, yeni ve de- I 

mokratik haklar manzumesi olan bir Anayasaya terk 
edecek. Tüm bunlar, doğal ve olması gerekli sonuç
lar. 

Sayın üyeler, Sayın Cumhurbaşkanı, Trabzon ve 
Rize'de yaptığı konuşma esnasında, Anayasayı del
mek isteyenlerin, kendilerine 84 üncü maddeyle Ge
çici 15 inci maddeyi hedef seçtiklerini söylemişlerdi. 
Hatta, 84 üncü maddenin, mahkûm olan hir hakan 
için işletildiğini ifade etaişler, SHP'li ve iDSP'li mil
letvekillerinin milletvekilliklerini düşürmek için- ku
rulan komisyona hiç değinımemişlerdi. Bekliyorum, aca
ba Sayın Cumhurbaşkanı, bu kez, başka partiye giren 
hu sayın milletvekilleri ve Anayasayı delen Sayın Baş
bakan için neler söyleyecekler? Her konuda konuşan 
Sayın Evren'in, bu kadar önemli hir konuda susması, 
kanımca yanlış anlamalara neden olacak ve ANAP 
Hükümetinin her icraatını destekliyor kuşkusunu kuv
vetlendirecektir. 

Sayın üyeler, peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin saygınlığına ve otoritesine gölge düşürülmesini 
önlemenin hiç mi çaresi yoktu? Var sayın üyeler. 
Mademki 6 Kasım Seçimleri sonucu ortaya çıkan 
parlamentoda..8 

iBAŞKAN — Sayın Canver, lütfen toparlayın 
efendim1: süreniz bitti. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Parlamentoda, 93 bağımsız üye gibi doğal olma
yan bir durum doğuyor, giderdiniz erken seçime, 
her arkadaş mecbur olduğu için değil de, istediği par
tiden seçime girer ve gerçek yerini bulurdu, Böyle 
yapılsa. idi, kendi varlığı parlamenıtonuh saygınlığı
nın azalmasına bağlı birtakım güçlerin ekmeğine yağ 
sürülmez ve kamuoyunun takdirlerini kazanırdık. Bu 
şans hâlâ kaybolmuş sayılamaz. 

Sayın üyeler, ara seçimlerle genel seçimleri bir
leştirmek olasılığı hâlâ sürüyor ve kanımca, yapa
cağımız en akılcı ve saygın davranış budur; ama, bir 
daha iktidar, balkan, (milletvekili olamam diyorsanız 
o başka. Yine, korkunun ecele faydası olmadığı da 
unutmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Özellikle HP'den ANAJP'a geçen vekillere sesle

nerek konuşmamı tamamlamak istiyorum'. 6 Kasım 
Seçimlerinde, halkımıza demokratik hak ve özgürlük
ler vaat ederek, sömürü düzenine son verileceğini 
söyleyerek vekil oldunuz. Şimdi, bunların tam aik-
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sini uygulamaya koyan bir partiye girdiniz. Bunu 
yapmak yerine, istifa ederek vekillikten ayrılmalı 
ve eğer istiyor idiyseniz, gelecek seçimlerde bu par
tiden aday olmalıydınız. 

Sayın 'Başbakan, önce Meclisi dışladınız, şimdi 
saygınlığını yök ediyorsunuz. Depolitizasyonunuz ge
reği, halkın Meclise olan güvenini sarsmak için yap
mayacağınız hareket yok anlaşılan; ancak, başarılı 
olamayacaksınız. Çünkü 'SHP, parlamenter demok
ratik düzene karşı sürdürülen bu sistemli saldırılar 
karşısında, tarihsel görevini sürdürecektir. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Canver. 
2. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 5 Ma

yıs 1986 tarihinde Malatya ve civarında meydana 
gelen deprem ve alınan önlemlerin yetersizliği hak
kında gündem dışı konuşması ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Nuri 
Korkmaz, 5 Mayıs 1986 tarihinde, Doğanşehir - Ma
latya merkez üssünde meydana geden depremin açtığı 
manevî ve maddî yara ve zararları yerinde incele
diğini; hükümet tarafından alınan önlemler ve ye-
tersizliliği konusunda gündem dışı bir konuşma arzu 
ettiklerini bildiriyorlar. 

Buyurun Sayın Korkmaz. 
NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; hepinizin malumu olduğu üze
re, 5 Mayıs 1986 günü saat 6,30 civarında merkez 
üssü Malatya-Doğanşehir olmak üzere bir deprem 
meydana gelmiştir. Bu depremde 7 can tkaybının ya
nı sıra, Doğanşehir merkez ve 32 köyü, Akçadağ 15 
köyü ve 2 mahallesi, Adıyaman İli Gölbaşı İlçe
sinde de 8 ıköy bu depremden hasar görmüşlerdir. 

Değerli arkadaşım İzmir Milletvekili Sayın Fik
ret Brtan'la birlikte bölgede yaptığımız incelemeler 
sonucunda, hükümetin televizyondan her gün, «Ge
rekli önlemler alınmıştır» demesine rağmen, alınma
dığını gördük. Bölgedeki ırakım 1 250 olup, yağışla 
bMiıkte sarsıntılar da devam etmektedir. Deprem do
layısıyla vatandaşlarımızın evleri maalesef oturula
maz duruma gelmiş ve hatta girdikleri psikolojik or
tam nedeniyle de yiyecek sıkıntısıyla ikarşı karşıya 
kalmış bulunmaktadırlar, 

İl ve ilçe yetkilileriyle yerinde yaptığımız temas
lar sonucunda, ilk tespitlere göre, vatandaşlarımızın 
oturduğu aşağı yukarı 4 bine yakın konutun ağır 
hasar gördüğü ortaya çıkmış ve bu konut sakinleri 
için 4 800 çadır talep edilmiştir. Malatya - Ankara 
arası uçakla 1 saat 15 dakika olmasına rağmen, dün 
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akşama kadar, ayrıldığımız 'bölgeye ulaşan çadır sa
yısı ise ancak 2 800 kadar olmuştur. Sayın Vali de 
aynı ıgerçeği, ayrılırken yaptığımız toplantıda vurgu
ladılar. Çünkü vatandaşın, doğal afetler sırasında 
devleti yanında hissetmesi ve onun müşfik elinin uzan
masını beklemesi kadar tabiî bir şey olamaz. 

Sayın Başbakan ve bakanlar deprem bölgesine 
gitmişlerdir, hatta orada olağanüstü durum da ilan 
edilmiştir; bunların hepsi de doğrudur; yalnız, alı
nan önlemler ve çadır sayısı yeterli değildir. Bu böl
gede yağış vardır, çoluk çocuk gecelerini dışarıda 
geçirmektedir. Eğer, bu bölgeye gün yitirmeksizin 
uçaklarla en az 3 bin çadır igötürülmez e, salgın has
talığın ortaya çıkacağından endişe ederim. 

İkincisi, bu bölgede - hükümeti ve valiyi tenzih 
ederek söylüyorum - çadırların dağıtımında, şu kürsü
den ifade etmek istemediğim partizanlık örneği ser
gilenerek, düşünce ve mezhep ayırımına göre çadır 
dağıtılmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Yalan söylüyor
sun. 

NURİ KORKMAZ Revamla) — Ben yerinde 
tespit ettim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TALÂT ZENGİN (Malatya) — ispatlasın, ya

lan söylüyor, 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

NURİ KORKİMAZ (Devamla) — Sayın. Başkan, 
bu sayın milletvekili bana «Yalan söylüyor» diye
mez, sözünü geri alsın. (AiNAP sıralarından gürül
tüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Yalan söylüyor
sun. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Ben yerinde 
tespit ettim. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sözünü ispat et, 
•BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Korkmaz, devam edin efendim. 
TALAT ZENGİN (Malatya) — Ben Malatya 

milletvekiliyim, yalan söylüyorsun. 
IBAŞKAN — Lütfen efendim.... 
NUIRt KORKMAZ (Devarma) — Siz bölgeye 

bile gitmek zahmetinde bulunmamışsınız sayın mil
letvekili. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sizin köylerinizi ben gezdim. Helikopterlerle gezmek 
değil, yerinde gidip göreceksiniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler); 
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IBAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen efendim, 
karşılıtolı konuşmayı ve söz atmayı bırakın, konuş
manızı tamamlayın. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Pazar var 
burada, pazar; Türkiye Büyük Millet Meclislinde pa
zar var. 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, hükümeti bu kürsüden tekrar uyarıyorum! 
Ne buraya giden malzeme, ne de çadır adedi yeter
lidir. Ayrıca, bu çadırların dağıtımiindaki partizanlık 
örneği, ağızlara alınamayacak, bu kürsüden söyle
nemeyecek ve vatandaşımızın acısını artıracak kadar 
önemli olaylardır. 

(Hepinize saygılar .sunuyorum. (SHP ve Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür eklerim Sayın Korkmaz. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERlt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, söz istiyo
rum., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLiERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Sallı salbalhı Malatya'da müessif bir 
zelzele oldu. Bu zelzeleyi yerinde görmek üzere, hü
kümetlin beş veya altı balkanı ve Sayın Başbakanımız, 
olay mahalline giderek, gerek Malatya, gerekse Adı
yaman'daki bazı köy ve kasabaları bizzat ziyaret et
tik, 

IBen,, önce karayolundan, sonra da bilalhara Sayın 
«Başbakanımızla beraber helikopterle, muhtelif kasa
ba ve köyleri bizzat gezdim. Buraya gelmeden bi
raz evvel de, kaç adet çadır gittiğini tekrar tetkik 
ettim; şu anda Malatya'ya 4 025 çadır ulaşmış du
rumdadır. Yani bir kere, giden çadır adedi 2 800 de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İkincisi; burada her şeyi bahane edip bu memle
kette mezhep ayrıcalığı yapıldığını iddia etmek, bu 
işi kışkırtmaktan başka bir şey değildir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞBSEN (Ordu) — Uygu
lamalarınıza bakınız; biz hükümet değiliz. 

TARIM ORMAN VE KOYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Oradaki vatan
daşların dertlerini dinlemek, şüphesizki muhalefetin 
de görevidir; ama, bunu iyi niyetle yapmak zorun
dayız ve hükümet olarak da biz, oradaki vatandaş
larımızın yaralarını sarmak için her türlü tedbiri al
dık ve bunları da takip ediyoruz. 
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Arz eder yüce heyetinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Helikopterle git
mek olmaz, yaya gidin oralara. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1985 Yılı Kesinhesabına 

ait Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve 
Türkiye \Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (3/998) (S. Sayısı ; 431) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemlin «Sunuşlar» bölümünde Türkiye Bü

yük 'Millet 'Meclisli Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunun, Cumhurbaşkanlığının 1985 yılı Kesiinhesalbına 
ait 431 sıra «ayılı raporunu okutup İçtüzüğün 156 ncı 
maddesine göre bilgilerinize sunacağını. 

Raporu okutuyorum : 
Yüksek ıBaşIkanlığa 

Cumhurbaşkanlığı 1985 yılı kesinbesaplarını ihti
va eden bu cetvel .içindekiler incelenerek, uygun oldu
ğu anlaşılmış olup, Genel Kurula arz edilmek üzere 
Yüksek Başjkanlığa sunulur. 

'Başkan 
Ahmet Yılmaz 

Giresun 
Kâtip 

Engin Cansızoğlu 
Zonguldak 

Üye 
Abİf Kocaman 

Oümlüşhanie 
Üye 

Nihat Türker 
Afyon 

Sözcü 
llyais Aktaş 

Saımlsun 
Denetçi 

İbrahim Turan 
Gümüşhane 

Üye 
Coşkun 'Bayram 

Adanla 
Üye 

Mehmet Kara 
Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 9 ar

kadaşının, hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik ön
lemlerle huzur ve güvenin toplumun çeşitli kesimle
rine ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl 
bir boyut kazanabileceği konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; 
okutuyorum : 

(1) 431 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Hükümetin programında birinci sırada yer alan 

sosyal, ekonomik, siyasal sorunların çözümüne bağ
lı, toplumu oluşturan (bireylere, ailelere kurum ve 
kuruluşlara, diğer 'bir deyişle hükümetin aldığı sos-
yo-ekonomik önlemlerle toplumun çeşitli kesimlerine 
huzur ve güvenin ne ölçüde yansıdığı ve gelecekte 
nasıl 'bir boyut kazanabileceği konusunda, Anayasa
nın 98 indi maddesine dayanılarak 'bir genel görüşme 
açılmasını gerekli görmekteyiz. 

Hükümetin programında 'birinci sıraya aldığı «hu
zur ve 'güven» yalnız anarşi ve terör sınırları içinde 
haps'edilemeyen, Türk toplumunun aile yapısallığı ve 
'bireylerinin sağlık ve yaşantısını etkileyen bir 'kav
ram bütünüdür. 

(Bireylerin 'huzur birikimi toplum huzurunu oluş
turur. Bireylerin 'huzurundan soyutlanan salt toplum 
huzuru, polisiye tedbirlerle boşaltılmış sokaklar ve 
susturulmuş insanların var sayıldığı, yaşama sevinci 
'katılmamış somut bir toplum kavramıdır. O neden
le huzur, insanların (insan Olma ve sağlıkla mutlulu
ğu içeren yaşam halklarından kaynaklanan, yasalara 
daylı hukuksal bir nitelik taşır. 

Ekonomik önlemlerle giderilemeyen çeşltl'i ekono
mik sorunların başında gelen hayat pahalılığının ve 
çeşitli sosyal dengesizi ilklerin sosyal yaşantıya etki
leri, var olan siyasal sorunlara yeni boyutlar 'kazan
dırmıştır. 

Terör ve anarşinin, toplumun korkulu rüyası ol
maktan çıktığını ileri sürerek, toplumun huzurlu ve 
güvenlik kılındığı iddia edilemez. 

Bir toplumda olmaması aslolan terör ve anarşinJin 
giderilmesiyle sürekli övünç payı çıkarılarak bu övün
cün sürdürülmedi, huzur ve güvenin sadece buna 
'bağlanması modern bir sosyal hukuk devleti 'ilkeleri 
ile 'bağdaşmaz. 

Bu nedenle, terör ve anarşi dışında yer alan, top
lumu tümü ile huzursuz kılan, güVen duygusunu yi
tirten sorunlar yığını göz ardı edilemez. Nitekim, hükü
met programında, «Milletin ve devletin birinci temel 
meselesi» olarak ele alınan, «huzur ve güvenin, sağ
lam ve kalıcı temellere oturtüLmaması, siyasî, iktisadî 
ve sosyal politikaların 'bir 'bütünlük içinde uygulan
masına Ve birbirleri ile ahenkli ve dengeli yürütülme
sine 'bağlı olduğu» vurgulanarak, «Devlet otoritesi
nin zayıflaması, ülke ekonoımislin'in kötüye gitmesinin, 
sosyal dengesizliklerin artması, huzur ve güvenin bo
zulmasında ana neden olduğu» açık seçik ortaya kon
muştur. 

Hükümetin programında belirttiği bu yargılardan, 
hükümetin gene kendi icraatı dile hergün biraz daha 
uzaklaştığı gözlenmektedir. 

«Devlet millet için vardır, toplumun yücelmesin
de temel unsur insandır» diyen hükümet, ziraat oda
larından yükselen çiftçinin, sendikalardan yükselen 
işçinin, feryada dönüşen emekli, dul, yetim ve me
murların seslerini ne ölçüde duyabilmiş, devletin on
lar için var olduğunu ve insanın değerine olan inan
cını nasıl sergileyebilmiş, onlara, huzur ve güvenin 
sağlanmasında ne denli özen gösterebilmiştir?. 

Türkiyemizde, toplumun çalışan ve çalışmayan çe
şitli kesimleri, hükümetten ne ölçüde mutluluk ve ge
leceğe güvenin payını almış ya da mutluluk ve güvene 
paydaş olmuştur?. 

Devletlerin tarihinde kisa, bir hükümetin görev 
süresinde uzun sayrlabilen zaman dilimi içinde, hü
kümet, halkın gösterdiği özveri limitini aşan daya
nıklılığa ne ölçüde bir payla katılmıştır. 

İşte, toplumdaki siyasal kimlikler izlenen bu po
litikayı taşıyamamış ve Türk toplumu, iddia edilen se
çeneksizliği kendÜ oluşturduğu ve kendine özgü bir 
iletişim ile çözerek, ya varolan siyasî parüilere ağır
lık koyup onları biçimlendirmiş, ya yeni oluşumların 
hazırlığına yön vermiş, ya da destek çekerek ve iliği 
keserek sliyasî göçleri zorunlu kılmıştır. 

Tüm bu oluşumların ortak noktası, hükümete kar
şı tavır koyma ilkesinde bulunmuştur. 

Toplumun en duyarlı olduğu ve devletlin anako-
nularından önemli biri olarak yüklendiği sosyal ve 
siyasal barışı 'içeren, terör ve anarşi dışındaki hu
zur ve güvenin toplumda sağlanması, bugün varolan 
gerçekler ve geleceğe dönük gelişmeler konusunda 
Anayasamızın 98 ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci 
maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını saygı 
ile arz ve talep ederiz. 8.5.1986 

Günsel özkaya Bilâl Şişman 
İstanbul istanbul 

Nuri Üztil Hülseyün Aydemir 
Eskişehir îzm'ir 

S. Hüsamettin 'Konuksever Y. İhsan Hastiirk 
Edirne İstanbul 

M. Kemal Gökçora F. Şakir Öğünç 
'Bursa İstanbul 

Cemal özdemif Sabit Batumlu 
Tokat İstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yenini alacak ve genel görüş

me açılıp açılmaması konusundakd öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 
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V. — SORULAR VE CEVAPJLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağladın, or

man ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin ceva
bı (6/507) 

ıRAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» ki'sımına 
• geçiyoruz. 

>1 inci sırada, îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olanak cevaplandırılması için 
delaletlerinizi rica ederim. 

İD. Fikri Sağlar 
îçel 

1. Ekonomik" (modelinizin en büyük ayıbı olan 
Wayalî İhracat olayı Mecliste ve kamuoyunda dan 
gündemdedir. Tüm uyarılarımıza rağmen, 'hükümeti
nizce önemsenmeyerek, haksız kazanç sağlanmasına 
daha ne kadar göz yumulacaktır?. 

2. Orman ürünlerinin ihracı için, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı ne gibi koşullarla tahsis yap
maktadır?. 1984 - 1985 yılları içerisinde hangi firma
lara ne kadar tahsis yapılmıştır, bu tahsisler sonu
cunda ülkemize ne kadar döviz kazandırılmıştır?. 

3. Orman ürünleri ihracatı hangi kalemlerden 
oluşmaktadır?. Kazma -. kürek, süpürge vs. saplan 
ihracatı bu kalemler içinde midir?. Hangi firmalar 
kaç liradan, ayrı ayrı 'bu sapların /ihracatını yapmış
tır?. 

4. Abdullah Ayan ve Ahmet Tanrıverdi adlı ki
şiler ve yakınlarının sahipleri oldukları firmalar ara
cılığıyla, toplam 2 milyon adet süpürge sopası kaz
ıma - kürek vs. sapları ihraç ettikleri iş çevrelerince 
iddia edilmektedir. Orman ürünleri İhracatçı birlik
lerinin de olayı doğrulayıcı beyan ve başvuruları var
dır. Bu ihracat gerçekleşımiş midir?. Bu ihracatlar so
nucunda ne miktar döviz sağlanmış, kaç lira vergi 
iadesi alınmıştır?. 

5. Mersin ve fzmir limanlarından ihraç edildiği 
öne sürülen süpürge sopaları ile ağaçtan alet sap
larının büyük bir kısmı, Lübnan'da yerleşik tek bir 
ithalatçı firma tarafından satın alındığı doğru mudur?. 

6. (Kanlı bir savaşın tüm şiddetiyle devam et
tiği bir ülkeye, 2 milyon adet süpürge sopası ihracı 
ne derece inandırıcıdır?. Üstelik 0.8 - 1.0 dolar/ade
di satılan bu malın, Lübnan'daki piyasa değerinin 
yaklaşık 20-30 cent olduğu 'söylenmektedir. Ticaret 
ateşeliğinden piyasa fiyatlarının istenerek aradaki çe
lişkileri açıklayınız?. 

7. İhracat için tahsis edilen iyi cins kerestenin, 
ihraç edilmeyerek iç piyasada satıldığı söylenmekte
dir. Böylelikle haksız kazanç ekle edildliğine göre, 
bu konuda herhangi bir önlem alınmış ve işlem ya
pılmış mıdır?.. 

8. 'Mersin ve izmir ihracatçıları arasında güncel 
konu olan hayalî ihracat iddialarıyla ilgili herhangi 
bir işlem yapılmış mıdır?. Yapılmamışsa gerekçesi 
nedir; bu gerekçelerin tümü sizce geçersiz ise, soru 
önergemi ihbar kabul edip ötmeyeceğinizi açıklar mı
sınız?. 

9. Abdullah Ayan ve Ahmet Tannverdi'ye aiit 
ve müştereken kurmuş oldukları firmaları açıklar mı
sınız?. Bu firmalar, bugüne kadar ihracat ile iştigal et
mişler midir?. Etmişler ise hangi konularda, ne mik
tarda döviz sağlamış, ne miktarda vergi iadesi almış
lardır?. ihracatları hangi ülkdere olmuştur?. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

DEVLET BAKAM ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başba
kandan cevaplandırmasını istediği sözlü sorusunun 
cevabını arz edeceğim. 

Hayalî ihracat iddialarıyla ortaya atılan her tür
lü haber ve ihbarla dde edilen diğer bilgiler, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı hesap uzmanları, gelirler 
kontrolörleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
mensup hazine kontrolörleri tarafından etraflı olarak 
incelenmekte ve inceleme sonuçlarında düzenlenen 
raporlara dayannlarak, fazla olarak alındığı tespit 
edilen vergi iadelerinin geri alınması yolunda idarî 
işlemlere gidilmektedir. Bu arada tespit edilen suç 
unsurları da, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde ge
rekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili cumhuriyet 
savcılıklarına intikal ettirilmektedir. 

Konu, ihracatta vergi iadeleri uygulamaları yö
nünden Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Banka
sını, dış ticaretimize etkileri ve madde politikaları 
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yönünden Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını, faz
la ödenen vergi iadelerinin geri tahsili yönünden 
Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı Gelirler İdaresini, ka
çakçılığın men ve takibine dair mevzuat yönünden 
.gümrük idaresini ve ihtiva ettiği suç unsurları yü
zünden 'bağımsız mahkemeleri ilgilendirmektedir. Bu 
nedenle, tespit edilen hadiselerde, yukarıda belirti
len her kurum kendine düşen görevi layıkıyla yeri
ne getirmeye çalışmakta olup, hükümetimizin bu gibi 
olaylara ıgöz yumması gibi ıbir husus söz konusu de
ğildir. 

Orman ürünlerinin ihracatı, 1 Ağustos 1981 tarih 
ve 17444 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 8/3321 
sayılı Kararname ve eki Orman Sanayii Üırünlerin-
de ihraç Gücü Kazandırılmasına Dair Karar ve 
'bu karara istinaden Devlet 'Planlama Teşkilatı tara
fımdan yayınlanan teibliğ esaslarına göre yürütülmek
tedir. 

Söz konusu karara göre, ihracatçıların ihtiyaçla
rını ihracattan önce ve ihracattan sonra olmak üze
re iki şekilde karşılamaktadırlar. İhracattan önce tah
siste, ihracatçılar veya imalatçı ihracatçılar, ihracatı 
teşvik tebliğleri çerçevesinde, Devlet Planlama Teş
kilatı Teşvik ve Uygulama Başkanlığına müracaat 
edip ihracatı teşvik 'belgesi almakta ve i»u belgeye 
istinaden kendilerine tahsis yapılmaktadır. Ayrıca 
ihracatçıdan, kararnamede belirtilen esaslara göre te
minat da alınmaktadır. 

İhracattan sonra tahsiste ise, kendi imkânlarıyla 
ihracat yapan ihracatçılar veya imalatçı ihracatçılar, 
fiilî ihracat tarihinden itibaren dört ay içerisinde güm
rük çıkış 'beyannamesi, döviz alım belgesi ve eksper
tize tabi mallarda ekspertiz ıraporu ile ilgili kamu 
kuruluşlarına müracaat ederek tahsislerini almakta
dırlar., Kararnameye göre, ihraç sonrası tahsislerde 
'her hangi bir teminat alınmamakta ihracatçı bu şe
kilde aldığı tahsisi dilediğ gibi kuUanabiirnektedk. 

1984 yılında, 250 civarındaki orman sanayi ürü
nü ihracatçısı veya imalatçı ihracatçısına, 364 ıbin 
metreküplük odun hammaddesi tahsis edilmiştir. 
Aynı yıl, aslî orman ürünü ihracatından 32,3 mil
yon dolar döviz sağlanmıştır. 1985 yılında, 15 Kasım 
itibariyle 291 bin metreküp tahsis edilmiş olup, «bu
nun yıl sonuna kadar 34 'bin metreküpe ulaşması bek-
Ienmektedir. 1985 yılında elde edilecek döviz geliri
min ise, 1984 yılı seviyesinde olacağı tahmin edil
mektedir. 

Orman ürünlerinin kapsamı çdk geniş olmakla 
beraber, ihracata konu olan orman ürünleri denilin

ce, daha ziyade ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar an
laşılmaktadır. Diğer bir ifade -ile, orman ürünleri de
nildiğinde., gümrük giriş tarife cetvelinde 44 üncü 
fasılda yer alan maddeler anlaşılmakta ve buna gö
re yakmaya mahsus ağaçtan »başlamak üzere, az ve
ya ileri derecede işçilik görmüş tomruk, kereste, 
tahta, kalas, direk, çıta, lata ve kiriş gibi maddeler 
anlaşılmakta ve 'bu meyanda 44.25 gümrük tarife 
numarası altında süpürge sopaları da orman ürün
leri ihracatına konu olmaktadır. 

Soru önergesinin 4, 5, 6 ve 9 uncu maddelerin
de bahsi geçen hususlar, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca nicelenmiş ve gerekli işlemler yapılmış
tır. 

Şöyle ki : Malumları olduğu üzere, orman ürün
leri ihracatı, yürürlükteki ihracat rejimime göre ser
best ihracat sistemine bağlı olarak yapılmakta ve bu 
malları ihraç etmek isteyen ihracatçılarımız, teşvik ted
birlerinden istifade etmek suretiyle tahsis talebinde 
bulunmak istediklerinde, önce Devlet Planlama Teş
kilatı Teşvik ve Uygulama Başkanlığından teşvik 
belgesi alarak, ham veya yarı mamul üreten kamu 
kuruluşlarından, ihraç maddesinin özelliğine göre, 
Orman Genel Müdürlüğü, ORÜS, Makine Kimya 
Endüstrisi, SEKA veya Sümerbanktan gerekli tahsi
si aldıktan sonra dolduracakları beş nüsha da serbest 
ihracat beyannamesiyle, doğrudan doğruya ilgili güm
rük idaresine başvurmaktadırlar. Bilindiği gibi, bu 
şekilde ihracatta, fiyat kontrolü yapılmamaktadır. 
Ancak, takdir olunacağı üzere, serbest ihracat siste
minde de ihracatçılarımızın diğer ihracat şekillerinde 
olduğu gibi birçok vazife ve sorumlulukları vardır. 

ilk Tarım Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi 
(İLKPA) A.Ş. tarafından, 21.1.1985 tarihinden 
16.6.1985 tarihine kadar, sekiz partide toplam 1 mil
yon 240 bin dolar değerinde 1 milyon 400 bin adet 
süpürge sopası ihracatı, Lübnan'da yerleşik Kasım 
thraybanı - Beyrut ve Muhammed Ali Saburi - Bey
rut firmalarına yapılmıştır. 

23.7.1985 tarihli Hürriyet Gazetesinde «Bazı fir
maların yüksek fiyatla süpürge sopası ihraç ederek 
haksız vergi iadesi aldıkları» şeklindeki haberin yer 
alması üzerine yapılan araştırmada, Mücahitler Cad
desi Numara: 34/Mersin adresine yerleşik, ilk Tarım 
Sanayii ve Pazarlama Limited Şirketinin 1985 yılı 
içinde 180 ton ağaçtan alet sapını 820 bin Amerikan 
doları karşılığında ihraç ettiği tespit olunmuştur. Ton 
fiyatı 4 555 dolara gelen mezkûr ihracatın, yüksek 
bir fiyat üzerinden gerçekleştirilmiş olduğu ve bunun 
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haksız vergi iadesi alınmasına yönelik bulunduğu ka
naati hâsıl olmuş; Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tdare Merkezine gönderilen yazıyla, inceleme 
sonucuna kadar ilk Tarım Sanayi ve Pazarlama Li
mited Şirketine yapılacak vergi iadesi ödemelerinin 
durdurulması bildirilmiştir. Aynı zamanda konu, ge
rekli incelemenin yapılması için hazine kontrolörleri 
kuruluna intikal ettirilmiştir. 

Bu konuda görevli hazine kontrolörü tarafından 
yapılan inceleme sonunda, Abdullah Ayan'ın ortağı 
olduğu İlk Tarım Sanayi ve Pazarlame Limited Şir
ketinin (İLKPA), 12.1.1985 tarihinden 16.6.1985 ta-
rine kadar 8 partide 1 240 000 dolar değerinde 
1 400 000, adet süpürge sopası ihraç etmiş olduğu 
ve söz konusu ihracattan dolayı da 60 309 000 TL.'sı 
karşılığında vergi iadesi aldığı; gerek İLKPA Limited 
Şirketinin kayıtlarının ve gerekse bu şirkete maü te
min eden Ahmet Tanrıverdi'nin ortağı olduğu Or
man ve Tarım ürünleri Sanayii Ticaret A.Ş.'nin ka
yıtlarından, gönderilen mal miktarı, alıcı ve mal be
deli döviz yönünden gerçeği yansıtmadığı tespit olun
muş ve İLKPA firmasına ödenmiş bulunan 60 309 000 
TL'lık vergi iadesinin, Kaynak Kullanımı Destekle
me Fonundan ödenen yüzde 4 oranındaki prim ve 
Katma Değer Vergisi iadesinin haksız olarak yapıl
mış olduğu kanaatına varılarak, konu Hazine zararı
nın bir misliyle geri alınması ve diğer hususlar yö
nünden Maliye ve Gümrük Bakanlığına, ayrıca da 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik ve 
Uygulama Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

8/3321 sayılı İhracaat Kararnamesi ve eki, 1981 
yılında çok yüksek olan orman ürünü stoklarının 
normal seviyeye indirilmesi, ihracatçı veya imalatçı 
ihracatçıların orman sanayi ürünü ihracatına alıştı-
rılması ve orman sanayi ürünü ihracatından ülkeye 
döviz kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

1983 -1985 tarihleri arasında yapılan fiyat ayar
lamaları ite ihracatçıya yapılan tahsis fiyatları, müm
kün mertebe iç piyasa tahsis fiyatları seviyesine ge
tirilmeye, böylece ihracat için alınan tahsislerin ca
zip olmasının önlenmesine çalışılmıştır. 

Bugün ise, orman ürünü stoklarındaki fazlalıklar 
giderilmiş, orman sanayi ürünü ihracatçıları veya 
imalatçı ihracatçıları orman sanayi ürünü ihracatına 
yeteri kadar alıştırılmış olduğundan, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca, Devlet Planlama Teşkila
tına 8/3321 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldı
rılması teklifinde bulunmuştur. 

Söz konusu kararname yürürlükten kalktığı za
man, orman ürünü imalatçı ve ihracatçıları, uygun 
pazar buldukları takdirde, ithal yoluyla veya iç piya
sadan normal pazar şartlarında temin edecekleri em
vali alıp işleyerek ihraç edebileceklerdir. Beş yıldan 
beri, orman ürünü ihracatçıları veya imalatçı ihra
catçılar bu konuda yeterli bilgi ve beceriyi kazan
mışlardır. 

Önergenin konu ile ilgili diğer maddelerinde açık
ladığım gibi, iddialar üzerinde konu Hazine Kontro
lörleri Kuruluna intikal ettirilmiş, inceleme sonunda 
hazırlanan rapor, gerekli işlemler için de Maliye ve 
Gümrük Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sağlar, konuşmak ister misiniz? 
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Evet, Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş

kanım, değerli milletvekilleri; hemen hemen bir yıla 
yakın zamandır gündemde olan sözlü soru önergeme, 
Sayın Bakanın bu kadar geniş bir şekilde cevap ver
mesinden dolayı, öncelikle teşekkür etmek isterim; 
çünkü, 24 Ocak Kararlarının getirmiş olduğu çarpık 
ekonomi ve Özal'ın uyguladığı devamının, bugün ül
kemize neler kaybettirdiğini gözler önüne sermesi açı
sından iyi bir örnek oldu. 

Sayın bakanın da anlattığı gibi, daha önce, özel
likle tekstil ürünlerıinde görülen hayalî ihracat, 1985 
yılında partimiz tarafından verilen Meclis araştırma
sı önergesinden sonra orman ürünlerine kaymış, teks
til ürünlerindeki hayalî ihracat azalmıştı. Hayalî ih
racatın orman ürünlerine kaymasının nedeni, yapılan 
teşvikten kaynaklanıyordu. Eğer Teşvik ve Uygula
ma Dairesinden, ihracat yapmak kaydıyla bir belge 
alırsanız, o belgenin karşılığında, iç piyasanın altın
da bir fiyatla size orman ürünleri tahsis ediliyordu. 
Bu orman ürünlerini «Biraz işliyorum» diyorsanız, dı
şarıya ihraç ediyor ve karşılığında bir misli olarak size 
tekrar yeni tahsisler yapılıyordu. Ancak, iç piyasa fi
yatlarından düşük olarak verilen ihraç malı ürünler, 
dolayısıyla ihracatçılara daha cazip geliyor, başka kö
tü kalitedeki ürünleri ihraç edip, almış oldukları ihraç 
kalitesindeki malları iç piyasada aynı fiyatlarla sattık
ları takdirde büyük paralar kazanıyorlardı. Bu ara
daki fark da, onların ihracat yapmalarından daha ka
zançlı oluyordu. 
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19.7.1985 günü, Mersin'deki Orman Ürünleri ih
racatçı Birliğinin bir resmî bülteni elimize geçti. Bu 
bültende, Lübnan'a 0,80 ilâ 1 dolardan 1 milyon 800 
bin adet, Suudî Arabistan'a da 5 dolar karşılığında 18 
bin küsur adet süpürge sopası satıldığı belgeleniyor
du. Bakıyorsunuz, 1985 yılının 7 nci ayında, süpür
geyle birilikte süpürge sopası iç piyasada 300 liraya 
satılırken, takribi ihracat 525 liraya yapılıyordu. Ara
daki bu büyük fark mutlaka bir uygunsuzluğun, bir 
düzensizliğin ortaya çıktığını kanıtlıyordu. Daha sonra, 
soru önergemizi vermemizin hemen akabinde, Mer
sin'deki Orman İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
nun, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına verdiği bir 
raporu vardır. Rapordan, izin verirseniz iki paragrafı 
okumak istiyorum: «Yönetim Kurulumuz 12.7.1985 
tarihinde yapılan toplantıda, ekspertiz raporlarının 
yolsuzluk, usulsüzlük söylentilerini incelemek amacıy
la, Genel Sekreterden Yönetim Kuruluna getirilmesi 
istenmiştir. Birlik Genel Sekreteri, istenilen belgelerin 
firma bazında Yönetim Kurulunda incelenemeyece-
ğini, bu belgelerin Yönetim Kurulu üyelerine gösteril
mesinin sakıncalı olduğunu beyan etmiştir. Serbest 
ihracatta bir fiyat kısıtlaması yoktur. Dilediği kadar 
malı, dilediği fiyattan, dilediği ülkeye satar denmiş
tir. genel sekreterin dediklerinin, makul ölçüler içinde 
geçerli olduğu izah edilmiştir. Bu arada genel sekreter, 
Firmaların isimlerinin Yönetim Kurulunca bilinmesi
nin sakıncalı olacağını, Yönetim Kuruluna sadece ih
racı yapılan emtianın fiyatını, miktarını ve cinsini ve
rebileceğini bildirmiştir.» 

Bunun üzerine yönetim kurulu genel sekreteri bu 
belgeleri Yönetim Kuruluna vermez ve yönetim ku
rulu kendi aralarında toplandıktan sonra şunu der: 
Eldeki kıt bilgilerle dahi, bazı firmaların piyasa fiyat
larının çok üzerindeki rakamlarla hayalî ihracat yap
tıkları kesindir. Çünkü orman ürünü ile iştigal yönetim 
kurulundaki herkesin mesleğidir. Bahse konu süpür
ge sopalarının iç piyasa fiyatları ortalama 75 lira ci
varındadır. Bu fiyattaki bir malın 525 liraya tekabül 
eden 1 dolara satılması, vergi iadesi de dikkate alınır
sa, 1.15 dolar ya da 600 Türk Lirasıdır. Malın bu fi
yata satılması mümkün olmadığından, durum aşikâr
dır, hayalî ihracat vardır. 

Bu belgelerden sonra, ben bir araştırma yapmak 
üzere Orman Genel Müdürlüğünde ve Devlet Planla
ma Teşkilatında çalıştım. İşin üzülecek tarafı şudur 
sevgili arkadaşlar: Orman Genel Müdürlüğünde ve 
Devlet Planlama Teşkilatında hangi daireye gitmiş
sem, kiminle konuşmuşsam, ne konuşmuşsam, Mer

sin'de hayalî ihracatı gerçekleştiren, biraz evvel adını 
verdiğim kişiler anında benim bütün konuşmalarımı, 
görüşmelerimi biliyorlardı. Devletin memurları, bir 
milletvekili ile konuşmalarını, yine bir özel sektördeki 
bir kişiye aktarıyordu. Buradan şunu söylemek istiyo
rum : 

Ben milletvekili olarak denetim görevini yaparken, 
söylediklerim ve aldığım bilgilerin bir başka insana 
aktarılmasında amaç neydi? Acaba, devletin o memur
larıyla bu kişilerin arasında belli bir ortaklık mı var
dı, yoksa bir baskı mı vardı? 

Bakıyorum, bu kişiler kimler: Bu kişiler, Anava
tan Partisi tçel Merkez İlçe örgütünün yönetim kuru
lu üyeleri ve Anavatan Partisi içel kongre delegesi. 
Dolayısıyla partizanlık had safhadaydı. 

Buna benzer bir başka olayı da bu vesileyle an
latmak istiyorum; çünkü hayalî ihracat, gerçekten Sa
yın Özal'ın uyguladığı ekonominin bir yüzkarasıdır. 
O da şu: 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, süreniz bitti. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Efen
dim, bağlıyorum. 

Bir belediye başkanı, Devlet Planlama Teşkilatına 
araç gereç almak üzere müracaatta bulunur. Beledi
ye başkanının bu müracaatından hemen bir hafta son
ra, özel sektör temsilcisi belediye başkanına telefon 
eder ve «Biz sizin müracaat ettiğiniz malları satıyo
ruz; evrakınız da imzada, bizim adresimiz de, tele
fon numaramız da bu» der. Belediye başkanı da «Ben 
bunları devletin kuruluşu olan Makine Kimya Endüst
risi Kurumundan alacağım» der. Bunun üzerine, tele
fon kapanır ve «imzada» denilen evrak, olumsuz bir 
şekilde cevaplanarak geri döner. Başkan tekrar müra
caat eder, yine bir başka firma sahibi aynı şekilde be
lediye başkanına bu malları sattığını söyler. 

Sevgili arkadaşlar, devlet çarkında bazı şeyler dö
nüyor. Hayalî ihracat bunun en güzel örneği. Bunun
la birlikte, had safhaya varan yolsuzluklar, rüşvet gö
zümüzün önünde. 

ÖZDEMtR PEHLİVANOĞLU (izmir) — Kim-
yapıyor bunları? 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Onun 
cevabını sizlerin vermesi gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Siz devam edin Sayın Sağlar. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Biz, 

kimlerin yaptığını sizlere söylüyoruz. Sizler hâlâ o ki
şileri koruyorsanız, demek ki, onlarla ortaksınız. 
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Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bâzı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Prelevman Fonu'nun 1984 • 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın.^ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Öner
gesi (6/670) 

5. —• Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 3, 4 ve 5 inci sıralardaki, Edirne Mil-. 
letvekili Türkân Turgut Arıkan'ın soruları, soru sahi
binin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, îçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci madde
sine göre ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan', 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 nci sıralarda
ki, Edirne Miltetvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, som sahibinin izinli olması sebebiyle erte-
lenmiişjtir^ 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuurluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın • dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nlbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 13, 14, 15, 16 ve 17 noi sıralardaki, 
Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun sorula
rı, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiş
tir.] 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, istanbul' Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?... Buradalar. 
Sayın Başbakan!?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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19. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Diyarbakır Mil
letvekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?... Yok. 
Sayın Balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (61746) 

BAŞKAN — 20 noi sırada, İzmir Milletvekili 
AH Aşkın Toktaş'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Töktaş?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 21 inci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmitşir. 

22. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 22 noi sırada, Adana Milletvekilli 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?... Ydk. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut'Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 • 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 23, 24, 25 ve 26 ncı sıralardaki, 
Edirne Milletveikili Türkân Turgut Arıkan'ın soru
ları, soru sahibinin izinli ollması sebebiyle ertelen
miştir. 

27. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaifci, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

28. — Adana Milletvekili Metin Üs tünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köy işler i Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Üstüne!?... Yok. 
Sayın Bakan?.,. Yok. 
Soru ertederaniişitir. 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 29 uncu şuradaki, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, sorusu, soru sahibi izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Narin?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yök. , 
Soru ertelenmiştir, 
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31. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın: sorusu, soru sahibimin izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin - Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?... Burada. 
Sayın Balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 33 ve 34 üncü sıralardaki, Erzurum 
'Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun soruları, soru 
sahibi iztinilli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

35. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Trabzon Milletvekilli 
Osman Balhadır'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?... Yoık. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — 36 ncı sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıikan'ın sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiıleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şabin'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?... Yok. 
Sayım Bakan?... Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 38 indi sırada, Adana Milletvekilli 
Nuri Korkmaz'ın, Başbakandan sorusu vardır, 

Sayın Korkmaz?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenımitşir. 
39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in 15.6.1985-31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıikan'ın sorusu, soru sahibinin izin
li olması sebebiyle ertelenmiştir. 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

41. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Özoan?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenımitşir. 

42. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demimin, Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sorusu vardır, 

Sayın Demir?... Yok. 
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Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
43. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, istanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?... Yok, 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

44. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'in, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Mehmet Kocabaş'ın, İçişleri Balkanından sorusu var
dır, 

Sayın Kocabaş?... Ydk. 
Sayın Balkan?,..'Yük. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
' Cahit Tutum'un, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kın?... Yok, 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Ordu İli Ay bastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 46-ncı sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?... Buradalar. 
Sayın Biakan?... Ydk. 
47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?... 

Yok. 
Soru ertelenmiştir; 

48. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türelin cevabı (6/694) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Enerji ye Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 

'Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynafclar 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

İdris Gürpınar 
Muğla 

1. Yatağan Termik Sanibralının kapı komşusu 
Sahihler Köyü ıtütün üreticilerinin, termik santraldan 
zarar gördükleri 'gerekçesi ile 1982 yılında TEK aley
hine açtıkları (toplam 10 milyon TL. tutarındaki) 
tazminat davasını kazanan 60 kadar ıtütün üreticisi
nin, tazminatları neden ödenmemekte ve çeşitli en
geller çıkarılmaktadır? 

2. Yatağan Termik 'Santralımdan en' çok zarar 
gören, âdeta ekonomik bir çöküntüye uğrayan Şa
hinler ve Eskihisar köylerinden, neden yeterli mik
tarda işçi alınmıyor? 

3. İşçi alımlarında partizan uygulamaya neden 
göz yumulmaktadır? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sayın 'Sudi Türel, 'buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 'Muğla 'Milletvekili Sayın İdris Gürpı
nar'ın, Yatağan Termik Santralından zarar gören 
tütün üreticilerine ve işçi alımlarına ilişkin sözlü 
soru önergeleriyle ilgili cevaplarımı arz ediyorum : 

1. Yatağan Termik Santralından zarar gördük
leri gerekçesiyle Türkiye Elektrik Kurumu aleyhine 
tazminat davası açmış olan Şahinler 'Köyü tütün eki
cilerinin tazminatlarının ödenmesi için mahallî mah
kemece verilen kararlar TEK'çe temyiz edilmiş ol
duğundan, temyiz mahkemesince verilecek kararlar 
'beklenmiştir. Mahkeme kararıyla tazminat alacakları 
'belirlenen alacaklılarım, bu konuda TEK'e yazılı ve
ya sözlü başvuruları da olmamıştır. Buna ırağmen, 
TEK'çe tazminat alacağı kesinleşen Şahinler Köyü 
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tütün üreticilerine gerekli ödemenin yapılması için, 
'ilgili ünitelere gerekli talimat verilmiştir. 

2. Yatağan Termik Santrallinin kurulmasından 
dolayı arazilerinin kamulaştırıılıması veya diğer ne-, 
demlerle mağdur olabilecek olan ve aralarında Şa'hin-
ıler ile Eskimisar Iköyleri de (bulunan çevredeki dört 
köyden santrala daha fazla sayıda eleman alınabil
mesi için, Türkiye Elektrik Kurumunun açmış ol
duğu imtihanlarda, söz konusu köylerden işe alına
cak personelin normal yaş haddini 40 olarak belir
lenmiş ve ayrıca personel seçiminde bu köylere ön
celik tanınması prensip olarak kabul edilmiştir ve 
buna ait 10.4.1985 tarihinde bir tamim de kuruluş
larımıza 'gönderilmiştir. 

Tamimi okuyorum efendim : 
«Bakanlığımız ıbaığlı ve ikili kuruluşları 'tarafın

dan gerçekleştirilen tesislerin, ülkemizin kalkınması 
ve milıletimıizin ırefaih ve mutluluğuna çok 'büyük öl
çüde katkıları bulundukları 'biılinm'dktedir. Bu tesis
lerin kuruldukları yörelerin sakinlerinin de huzur ve 
refahlarını artırmaları veya en azından menfî yön
de etkilenmemelerini sağlamak, kurum ve kuruluşu
muzun esas görevlerindendir. 

Bu görevin yerine getirilmesi gayretlerinden ol
mak üzere, bu tesislerde veya tesisi kuran kuruluş
larımızın diğer ünitelerinde çalışmak üzere, personel 
alımlarında, vasıfları uygun olanlar arasından : 

1. Tesislerin kurulması amacıyla taşınmazları 
kamulaştırılanlar ve özellikle bu kamulaştırmalar so
nucu aldıkları kamulaştırma bedelleri elvermediği 
için mesken temin edemeyecek veya bir ekonomik 
faaliyet gösteremeyecek şekilde bu işlemlerden men
fi yönden etkilenenlere, 

2. Mülkiyetlerinde olmadığı için kamulaştırma 
bedeli alamayacak şekilde kullandıkları taşınmaz 
malları kamulaştırılan ve böylece ekonomik yönden 
çok güç durumda kalanlara, 

3. Tesislerin kuruldukları yörelerde oturmakta 
bulunanlara, . 

Değerlendirme faktörlerinde öncelik tanınacak
tır. 

Kurduğumuz tesislerin çevresindeki bazı vatan
daşlarımız için mağduriyet konusu olacak görünüm
den kurtaracak ve istisnasız bütün milletimize hiz
met eder duruma getirecek olan bu hususların perso
nel alımlarında göz önünde bulundurulmasını önem
le rica ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

3. — Türkiye Elektrik Kurumu işçi alımlarında 
eleman ihtiyacını iş ve İşçi Bulma Kurumuna bildi
rerek, belirtilen bir tarihte yazılı ve sözlü imtihan 
açmakta ve iş ve işçi Bulma Kurumunca gönderilen 
kişiler, bir komisyon tarafından imtihan edilerek, iş
yerinin özellikleri, işçilerin meslekî durumları, yete
nekleri ve vasıfsız işçiler için fizikî durumları dik
kate alınarak seçim yapılmaktadır. İşçi alımlarında 
partizanca bir uygulama söz konusu olmamaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Gürpınar, konuşmak istiyor musunuz? 
IDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Evet Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; öncelikle verdikleri iza
hattan dolayı, bilhassa göndermiş oldukları tamim 
için Sayın Bakana teşekkür ederim. 

Şahinler Köyü, Yatağan' Termik Santralının ka
pı komşusu olan bir köyümüzdür. Termik santral ile 
Şahinler köyünü beton direklerle tel örgüler ayır
maktadır. Yani termik santral, köyün en güzel arazi
leri istimlak edilerek köyün içine kurulmuştur. İs
timlak zamanında fiyatlar da çok düşük olduğu için, 
köylüler aldıkları paralarla yaşamlarına yeni bir yön 
verememişlerdir. Geriye kalan arazileri de termik 
santralın etkisiyle verimini kaybetmiş, böylece köy 
tam bir ekonomik çöküntüye uğramıştır. 1982 yılın
da Tekel, köyün tütünlerini, termik santralın tozla-
nyla bozulduğu için almamıştır. Güç bir duruma dü
şen köy halkından elli - altmış üretici, TEK aleyhi
ne, toplam miktarı yaklaşık 10 milyon Türk Lirası 
tutan tazminat davası açmış ve mahkemede kazan
mışlardır; fakat TEK, sanki bu köye bir garazı var
mış gibi, mahkemede kazanılmış paralarını dahi öde
memektedir. Köylüler, «TEK'in, davaları ikinci de
fa temyiz ettiğini, yaptığı ikinci usulsüz temyizler 
için, Yargıtayın, TEK'e dosya başına 9 000 Türk 
Lirası ceza verdiğini» söylemektedirler. Bütün bun
lara rağmen, önergeyi verdiğimiz tarihe kadar köylü
lerin paralan ödenmemiştir. 

Şahinler Köyünde, 100 - 150 civarında işsiz genç 
vardır. Bunlar, santrala bitişik köy kahvelerinde otu
rarak, uğradıkları felaketi acı acı düşünmektedirler. 
Köyde geçimleri mümkün değildir. Bir yere göç et
seler, bir iş kuracak maddî olanakları yoktur. Aslın
da işin çözümü, bu köydeki işsiz gençleri, termik 
santrala işçi olarak almaktı; maalesef bu basiret gös-
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terilememiştir. Sayın bakan, şu sırada yayınladıkları 
tamimi okudular; eğer bu tamim daha başlangıç saf
hada yayınlansaydı, bu köylüler müşkül duruma gir
meyeceklerdi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Bu tamim, 1985 yılında 
yayınlandı. 

IDRİS GÜRPINAR (Devamla) — Ama santral 
daha evvel kuruldu. 

Kaldıki, bu konuda her iki sayın bakan da ikaz 
edilmiş, Şahinler ve Eskihisar köylerinin feci duru
mu yazılı olarak tarafımdan Bakanlığa iletilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Yatağan Termik Sant
ralıyla Kömür İşletmelerine ne şekilde işçi alındığı
nı bilgilerinize arz edeceğim. Önce, «Şu kadar işçi 
alınacak» diye bir ilan yapılıyor; bütün işsiz gençler 
bir ümide kapılıyorlar ve gelip imtihana giriyorlar. 
130 işçi alınacaksa, iki-üç bin müracaat oluyor; sa
lonlara sığmayan adaylar, açık alanda imtihan edili
yorlar. Bazıları birinci imtihanda kazanıyorlar; an
cak, adaylar bu imtihanın bir değeri olmadığını, gös
termelik olarak yapıldığını iş işten geçtikten sonra 
anlıyorlar. Çünkü, alınacak olanlar önceden belirlen
miştir ve liste, yöre partililerince yöneticilere veril
miştir. Neticede, imtihanı ister kazansın, ister kazan
masın, bu listedekiler işe alınıyorlar. Tabiî, alınanlar 
da ANAP'lılardır. Bu uygulamayı, imtihana girip çı
kanlar dahil, Muğla'da bilmeyen yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 10 uncu mad-
• desi: «Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa im
tiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlem
lerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak 
hareket etmek zorundadırlar.» diyor. Yine Anayasa
nın 70 inci maddesi «Hizmete alınmada, görevin ge
rektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetile
mez.» demektedir. Ayrıca, iktidar partisinin progra
mında da sosyal adaletçi bir parti olduğu yazılıdır. 

Şimdi, yukarıda anlattığım işçi alımlarını, Ana
yasa ve sosyal adaletle nasıl bağdaştırabileceğimizi 
takdirlerinize arz ediyorum. 

Bir parti sözle değil, eylemleriyle ayakta durur 
veya çöker. Türk Halkı, iktidarın bu tür uygulama

klarının faturasını hazırlamış ve kuşağının arasında 
bekletmektedir. Eğer merak ediliyorsa, faturayı iste
yin; o zaman Türk halkının her şeyi çok iyi anladı
ğını, yapılan her yolsuzluğun hesabını isteyeceğini 
göreceksiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
49. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-

ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 49 uncu sıradaiki, Muğla Milletve
kili İdris Gürpınar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

50. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bav-
yera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6J696) 

BAŞKAN — 50 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 51 inci şurada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nal'banıtoğlu'nun sorusu, soru sahibinin 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
54i — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 
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BAŞKAN — 54 ünoü sırada, Balıkesir Milletve
killi Davut Albacııgil'in, 'Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar, 

" Soru ertelenmiştir. 
55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca Iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Balıkesir Milletveki
li Davut Abacigil'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 

Balıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacakları
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacaıgü'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından isiorusu vardır. 

Sayaa Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 

Balıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiya
cına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Balıkesir Milletveki
li Davut Abacigil'in, Sağlık ve Sosyal Yardim Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacigil'in, İçişleri Bakanın'dan sorusu 
vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedeni-
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ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacigil'in, Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Muğla Milletvekili 
îdris Gürpınar'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesi
ne göre ertelenmiştir. 

61. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/718) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üçdk?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/719) 

BAŞKAN — 62 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDi TÜREL (Antalya) - - 15 gün mehil rica edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — 62 nci soru için mi efendim?. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, anlayamadım efendim? 
BAŞKAN — 15 gün mehil istediler efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, Sayın Başba
kan bu soruya cevap vermek için beni görevlendirdi, 
ben de 15 gün mehil istedim. 

BAŞKAN — 15 gün mehil verilmiştir. 
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63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvelkili Mehmet Turan Bayezit'in, Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

m, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Hatay Milletvelkili 
Abdurrahman Demiirtaş'ın, içişleri Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
<55. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı

yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/739) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Malatya Milletveki
li Ayhan Fırat'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Fırat?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, iş

kence ile öldürüldüğü iddia edilen bir öğretmene 
otopsi yapılmamasının nedenine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/740) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Ağrı Milletvekili İb
rahim Taşdemir'in, Adalet Bakanından sorusu var
dın 

Sayın Taşdemir?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sok-

menoğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına 
baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

'Sayın Sökmenoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
68. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Av

rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, istanbul Mületve-
vdkili İbrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelentrniştir. 
69. — İzmir Milletvekili Yılmaz Önen'in, Türk 

futbol hakemlerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, izmir Milletvekili 
Yılmaz Önen'in, sözlü soru önergesini geri isteyen 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sözlü soruların 69 uncu sırasında, Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Metin Emiroğlu'ndan 
sorduğum sözlü soruların cevabı, yazılı olarak tara
fıma verilmiştir; sözlü sorumu geri alıyorum. 

Arz ederim. 
Yılmaz Önen 

İzmir 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 
Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
Teklifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Ar
kadaşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Tek
lifi ile 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların 
Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, 
Orman ve Köy işler i komisyonları raporları (2/59, 
2/300, 1/736) (S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bölü
müne geçiyoruz. 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arka
daşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arka
daşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi 
ile 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağ
lık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. 
Teklifin tümü Genel Kurulun 27.9.1984 tarihli 

5 inci Birleşiminde, İçtüzüğün 89 uncu maddesine 
göre komisyona geri verilmişti. Komisyon, söz ko
nusu teklifi, daha sonra komisyona havale edilen 
aynı mahiyette bir tasarı ve teklifle birleştirerek gö
rüşmüş ve raporu 114'e 1 inci ek sıra sayısıyla bası
lıp dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Grup adına söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Yetki belgenizle beraber buyurun 

efendim. 
SHP GRUBU ADINA YILMAZ DEMİR (Bile

cik) — Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; SHP 
Grubu adına, talihsiz bir yasayı yargılamak üzere hu
zurunuzdayım. Merhum Mahmut Akkılıç'ın yasa 
teklifini savunmak bana düştüğü için de haz duyu
yor; merhumu saygıyla anıyor, ruhu şad olsun diyo
rum. 

(1) 114 ve U4'e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı, 
tutanağa eklidir. 

YLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

I Sayın milletvekilleri, bir olguyu yüce Meclise sun-
I maktan da üzüntü duyuyorum. Merhum hocanın ya-
I sa teklifi, yüce Meclise kadar gelmişken, hükümet 
I her nedense bunu geri almış ve hiçbir işlerliği, hiç-
I bir varlığı, hiçbir geçerliği olmayan 18 maddelik bir 
I kanun tasarısını komisyondan geçirmiş, komisyon 
I başkanı «Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun» diye-
I rek oturumu kapatmış, bir de TRT Televizyonuna 
I fotoğrafımızı çektirmişti. 

I Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce çatısı al-
I tında, bazı olaylar yaşanıyor; bir haslet midir, bir 
I beceriksizlik midir, bir zaaf mıdır bilemiyorum; hü-
I kümet kanadı, SHP Grubundan gelen yasaları kop-
I ya etme adetinden lütfen vazgeçsin. Kanun tasarısı 
I komisyondan geçtikten sonra, kapalı kapılar ardın-
I da neler yapıldı, neler düşünüldü, neler tasarlandı, 
I hiçbirimizin bilgisi yok; ama eski teklif üzerinde bir 
I kopyalama, bir taklit getirildi. Yasa teklifinin içeriği-
I ne ve özüne bakıyoruz aynı; fakat kelimeler çok de-
I ğişik. Neymiş? SHP Grubundan gelen yasa teklifinde 
I «hastalık» yerine «bulaşım» varmış ve - ANAP'lı 
I arkadaşlar, eski adıyla «matlap» yeni adıyla «başlık» 
I kelimesini ilave ediyorlar - «Hastalık» yerine «inti-
J kal» kelimesini koymuşlar. Bu bir yasa değişikliği 

muhterem arkadaşlarım ve kendi kanun tasarıları 
I olarak huzurlarınıza çıkmış oluyor. 

I Bu kopya çekme huyunuzdan vazgeçiniz, yarın 
telif haklarımızı sizden isteriz; yasa yolları açıktır. 

Değerli arkadaşlarım, ben yasa teklifini uzun 
süreli hazırlamıştım; kendi özündeki ve içeriğindeki 

I esprilerle getirmek istiyorum. 
Olgu şu : Türkiye'deki hayvancılığın nereden ne

reye vardığını biraz sonra size istatistik! rakamlarla 
I sunmadan önce yerli sanayii çökertip, öldürüp yurt 
I dışındaki kuruluş ve kişilere bağlılığınızı, sadakatini

zi lütfen kaldırınız. Tasarının 52 ve 53 üncü madde
lerinde özetle şöyle deniyor : Türkiye'de hayvan sağ
lığına ilişkin ilaç üreticisi bir yerli sanayici, eğer üret-

I tiği ilacın aktif maddesinde bir azalma yapmışsa, 
sağladığı kazancın beş misli cezaya çarptırılacaktır; 
ama, örneğin Cıba Geıgy ismindeki bir ithalatçı fir
ma bir ilacı ithal etti ve Türkiye'de sattı; fakat için
deki aktif maddesi noksan çıktı - tahliller neticesin
de - o zaman bu yabancı ya da yerli firma bu ce
zadan muaf tutuluyor. Size örnekleyeyim; Türkiye' 
de bir yerli sanayinin tarımsal ilaçlar bünyesindeki 

I hayvansal ilaçların yıllık cirosu 5 milyar lira. Ta-

476 — 



T. B. M. M. B: 103 8 . 5 , 1986 O : 1 

sarıya göre, bu yerli sanayici eğer küçük bir hata 
yaparsa 25 milyar lira cezaya çarptırılacaktır. Bu 
denli ağır bir cezaya karşın, aynı kalitedeki ilaçları 
bir beyefendi yurt dışından ithal etmişse, yani bu 
holdingci, kayırmacı kişi ve kuruluşlar bu cezalardan 
muaftır. 

Beyler, bu hususta önergeler hazırladım. Sizin 
ak oylarınızla, bunun bu madde içeriğinde yer alma
sını inşallah gerçekleştirmiş oluruz. Böylece hem fir
malar yönünden eşitlik, hem de Türk hayvancılığı 
yönünden büyük bir açıklık getirmiş oluruz. 

İkinci bir konu olarak, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımız, 1984 - 1985 yılında tarımdaki 
kalkınma hızına ve Türk hayvancılığı konusuna de
ğindiler. Arkadaşlar, Avrupa'daki ülkeler süttozunu 
kendi ülkelerinde 1 600 dolara satarken, bakıyoruz 
Türkiye'ye 800 dolara verip aradaki farkı bütçesin
den karşılıyor. Bu ne getiriyor?.. Bu, Türkiye'de, hem 
hayvansal, hem diğer üretim bazını ve faktörünü 
köreltmeyi getiriyor. Avrupalı sana diyor ki : «Artık 
senin üretmek ve yönetmek hakkın yoktur» Zaten 
üretemeyen kendini dahi yönetemez. Bu faktörü ve 
bulguyu, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
mızın dikkatine, hem komisyonda biz sunduk, hem 
Türk milleti sundu ve hem de tarımsal kuruluşların 
düzenledikleri panel ve sempozyumlarda sunulmuş
tur. 

Bir hususu hükümetin dikkatine sunuyorum : Bir 
ziraat mühendisi olarak, bir proje elemanı olarak 
yıllardır fizibilite yaptım; faiz oranı yüzde 12'den 
fazla olan bir ülkede tarımsal projeler, kuruluşlar 
kâr edemez. Tarımsal üreticisi kişi ve kuruluşlara 
faizle finansman kaynaklan sağladığınız takdirde, bu 
finansman kaynaklarına karşın, alan kişi zarar ede
cektir ve üretim faktörleri de köreltilmiş olacaklar
dır. Bunun örneklerini tavukçulukta, hayvancılıkta 
görüyoruz. Türk hayvancılığı, Türk sütçülüğü ve Türk 
üreticisinin durumu hiç de parlak değildir. 

Sayın bakanımız çıkıyor; «Tarımda kalkınma hızı 
2,6» diyor. İstatistik rakamlara bakıyoruz; kalkınma 
hızı iki bazda ele alınıyor : Bir, nominal değer, bir 
reel değer. 2,6 kalkmıyorsun; ama 2,9'la nüfus alıp 
götürüyor ve 1985 yılında tarımda kalkınma hızı 
eksi 3'tür. Bu durumu dikkatlerinize arz ederim. 
Bundan sonra bütün olaylarda lütfen reel faktörleri 
kullanınız, nominal faktörleri kullanmayınız. 

Neden böyle oluyor? SSHP Grulbu ve bir muhale
fet partisi olarak bizde karamsar /bir olgu var, Tür

kiye tarımını, acaba dış ülkedeki odaklar mı yöneti
yor» diye. Bakıyoruz, iki sene sonra o düzeye geldik, 
Muş'ta etin kilosu 700, Gümüşhane'de 650 lira, ama 
bu illerimizden et almıyor; sübvanse edilmiş, aradaki 
farkı o ülkelerce ödenmiş ucuz etler yurt dışından ge
tiriliyor; ama diğer taraftan benim üreticim, benim 
halkım maalesef zarar etmek; suretiyle yaşam şansını 
yitirmek üzeredir. Bu konuya da dikkatlerinizi çek
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ıbu hususta konuşmak çok 
farklı bir olay. Genelde, Tarım Bakanlığının iç ya
pısına bakıyoruz, bakan tarımdan anlamaz; bakanlık 
politik bir tercihtir, Başbakanın istediği kişiler oraya 
gelebilir; ama, Ibakanlığın en tepesine de bakıyoruz, 
yine tarımdan anlamayan bir kişi, müsteşar; daha alt 
düzeylerde ise, ziraat mühendisleriyle veterinerlerin 
dışında, diğer yüksek okullardan mezun olan kişiler 
müdürlük yapıyor veya ilkokul ile ortaokul mezunu 
örgütlü kişiler idarecilik yapıyorlar. Bu konuda sayın 
bakanımızı yıllardır ikaz etmemize karşın, sayın ba
kanımız bunları görmemezli'kten geliyor. 

Şimdi bu olguyu, 'bu varlığı size iletirken, sayın ik
tidardan, tarımsal kuruluşlardan örgütlü ellerini çek
mesini istiyoruz. IBu uygulama, politik yaşamda, hiç 
kimse tarafından kurumlara veya kuuruluşlara iletil
mesin lütfen. 

Değerli arkadaşlarım, yine komisyon çalışmaların
dan ve Türkiye'deki olgudan bahsederken, iktidar
dan, salt, parmak kaldırarak dediğimiz olur olgusun
dan vazgeçmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine komisyonda bir olay 
yaşaıdıik. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuru
luş Kanunu çıkarken -sayın balkanım 16 ilde sayman
lık ve kesinhesap şuibesi kurdu; ama daha sonra iş
lemediğini gördü- biz 27 nci maddeye bir fıkra ekle
miştik; Sayın bakan, «Her ilde kesinhesap şuibesi ve 
saymanlık kurulur» diyen maddeyi komisyondan geçi-
remeyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çekti; 
ama gördük ki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
ödemelerinde ve müteahhitlik işi yapanlar düzeyinde 
o maddelerin TürkiyeVleki uygulaması kangren olmuş
tur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, salt benim de
diğim olur, salt benim partimin dediği olur dendiği 
takdirde, Türkiye'de neler yaşıyoruz görüyorsunuz. 
Türk Milleti bir gün ete, süte ve yumurtaya, yani bun
ların üretim faktörlerine hasret olan bir düzeye ge
lecektir ve gelmiştir de. Biz bu konuyu parti olarak, 
her zaman vurguluyoruz. Türkiye'de, maalesef, üret
meyen ve kısır bir toplum yaratmayı yeğliyorsunuz. 
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Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde de görüş
mek ve konuşmak şartıyla, size bir olgudan daha bah
sedeceğim. Tarım Bakanlığı, yürümeyen, kafası bü
yük, gövdesi çiliz, ayakları olmayan 'bir kuruluş ola
rak kurulmuştur. 212 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname Türk Milleti ve Türk tarımı için kötü bir 
kaderdir. 

Biz SHP Grubu olarak iktidara geldiğimizde, 
Türk Milleti ve Türk tarımcısına şimdiden şu olguyu 
vurgulayarak duyurmaktan zevk alıyoruz Biz 1988' 
de iktidar olduğumuzda, Köyişleri Bakanlığını, Top
rak Su Genel Müdürlüğünü... 

HAKKI ARTUKARSLAN '(Bingöl) — Sayın Baş
kan, bu ne bakanı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Yol Su Elektrik 

Genel Müdürlüğünü, Veteriner İşleri Genel Müdürlü
ğünü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü tekrar kura
cağız. Tarım Bakanlığına bağlı Ve onunla ilişkili genel 
müdürlükleri revizyona tabi tutarak, onl'arı üretken 
hale getirecek ve mutlu yaşayan, millî gelirden payını 
alan bir toplum yaratmış olacağız. 1988'de kader bi
ze gülecek ve kötü kaderi biz yırtmış olacağız. 

Hepinize selam, saygı ve hürmetlerimi sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Sabri Araş, 

buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SABRI ARAŞ (Kars) — 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 3 'Mayıs 1928 
tarih ve 1234 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üze
rinde, Anavatan Partisi Grulbunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinize 
saygılar sunarım. 

1928 yılından beri yürürlükte bulunan 1234 sayılı 
Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ile ülkemiz hayvan 
varlığı, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaya ve 
hayvansal gıda maddelerinin kontroluna çalışılmıştır. 

56 yıl önce kabul edilen 1234 sayılı Kanun, bilaha-
ra 1693, 1775, 4758 ve ÖÖ20 sayılı Kanunlarla, zaman 
zaman değişikliğe uğramışsa da, yine de ihtiyaca cevap 
vermemiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki reorga-
nizasyion çalışmaları ve idarede meydana gelen yeni 
düzenlemelerle idaredeki sorumlu birimler ve komis
yonların teşekkül tarzları değiştiğinden, halen yürür
lükte bulunan 1234 sayılı Kanunun yeniden düzenlen
mesinde mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Yurdun her tarafına karayollarının yayılması, de
miryolu ağının genişletilmesi, motorlu vasıtaların sayı
sının artması ve komşu ülkelerle olan ticarî ilişkileri
miz karşısında, uzak illerimiz ve uzak memleketlerde 
çıkan çeşitli hayvan hastalıklarının ve hayvanlardan 
insanlara geçen zoonos hastalıkların çok kısa bir za
manda memleketimize bulaşma ihtimalini de artırmış-
tu\ 

Bu tehlikeli durumu önlemek için yurt içinde, 
gümrük kapılarında ve sınır boylarında yeni tedbirler 
alınması gerekli görülmüş olup, yurdumuz ekonomi
sinde önemli bir yeri olan hayvancılığımızın sağlığını 
etkileyen, hayvanların ölümlerine sebep olan ve ve
rimlerini azaltan bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla, hay
vanlardan insanlara direkt veya gıda yolu ile geçen 
hastalıkları önlemek için bu kanunda yeni tedbirler 
getirilmiştir. 

1928'li yıllarda Türkiyemizde 23 milyon büyük 
ve küçükbaş hayvan mevcuttu. Bugün ise, kanatlılar 
dahil olmak üzene, hayvan varlığımız 134 milyon baş 
civarında olup, sadece küçük ve büyükbaş hayvan 
varlığımız 68 milyon civarındadır. Ayrıca, o günden 
bugüne kadar (geçen zaman içerisinde, memleketimi
zin nüfusu 13 milyondan 52 milyona çıkmış ve bu nü
fusumuzun daha iyi 'beslenebilmesi için de yeni ted
birlerin alınmasında zaruret hâsıl olmuştur. Daha 15 
yıl öncesine kadar, kişi başına 18,5 kg. olan et tüketi
mimiz bugün 22 kg.'a; 96,6 olan süt tüketimimiz 123,4 
kg.'a; yumurta tüketimimiz ise 3,6 kg.'dan 5,4 kg/a 
yükselmiştir. Güçlü bir nesil yetiştirebilmek için bu 
rakamların biraz daha yukarıya çekilmesinde zaru
ret vardır. 

Biraz önce bir sayın arkadaşımız, Türk insanının 
iyi beslenmediğini, açlık ve sefalet içinde olduğunu 
söyledi. Karamsar ta'blo çizmek çok kolaydır; ama 
rakamlara baktığımızda, hep iyiye doğru gittiğimiz gö
rülmektedir. 15 yıl içindeki bu artışlar da bunun bir 
örneğidir. 

Diğer ülkelerle ve özellikle ortadoğu ülkeleri ve 
komşularımızla kıyasladığımızda, hayvansal ve bitki
sel ürünleri, özüne yeten, açlık ev sefaleti yok edecek 
tarımsal bir yapıya sahip olduğumuzu görürüz. İh
racatımızın yüzde 25'ini tarımsal ürünler oluşturmak
tadır. Topraklarımızın ıslahı ve suya kavuşması, ça
yır ve meralarımızın ıslah edilerek korunması, yem 
bitkileri ekimine önem verilmesi ve bitki ve hayvan
larımıza musallat olan salgın ve parazlter hastalıklar
la sistemli bir mücadele sonucunda, üretimin daha çok 

, artacağı ve bu vesileyle de tarımsal ve hayvansal ürün-
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lefimizin miktarının artarak, kişi başına düşen tüketi
min yükselerek, daha iyi beslenme imkânlarına ka
vuşacağımız da aşikârıdır, israftan uzak, dengeli ve 
sağlıklı bir beslenme, ile güçlü Türkiye'nin yaratılaca
ğına inanıyoruz. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 
ülkemiz hayvan varlığının büyük bir kısmı, ekstansif 
üretim şartlarına uyum sağlamış, verimi düşük yerli 
ırklardan oluşmuştur. Genetik ve çevre ıslahı çalışma
larının iyileştirilmesi, salgın ve paraziter hastalıklarla 
sistemli mücadele edilmesi ve çeşitli desteklemelerle 
uygulanan tohumculuk politikası sonucu, yem ürün
lerinin teşviki ve özellikle sanayi yemi kullanımının 
artırılmasıyla verimin artacağına inanıyoruz, önemli 
olan, memleketimizdeki hayvan sayısının fazla olması 
değildir; önemli olan, bunları salgın ve paraziter has
talıklardan koruduğumuz gibi, daha iyi besleyerek, 
doyurarak verimlerini, yani birim başına verimi ar
tırmaktır ve izlenen politika da budur. 

Sayın milletvekilleri, hayvan ve hayvansal ürünle
rimizin Avrupa ve Arap ülkelerine ihracında, Türki
ye'deki hayvan hastalıkları zaman zaman gündeme 
gelmekte, hatta istismar edilmektedir. AET ülkeleri 
bu konuda büyük hassasiyet göstermekte ve zaman 
zaman da zorluklarla karşılaşmaktayız. Şunu da mem
nuniyetle belirtmek isterim ki, son yıllarda komşu ül
kelerde, özellikle Iran, Irak, Afganistan - gibi yakın 
komşularımızda çıkan sığır vebası gibi çok tehlikeli 
olan hastalıklar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
bünyesinde çalışan veteriner hekim ve veteriner sağ
lık teknisyeni arkadaşlarımızın fedakârca çalışmaları 
sonucu memleketimize girmemiştir. Birkaç -m'ihrakta-
görülmüşse de, hiçlbir zayiat vermeden söndürülmüş
tür. Kendilerine buradan teşekkür etmeyi bir görev 
addediyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1928,den günümüze kadar, 
dünyada ve ülkemizde beşerî hekimlikte olduğu gibi, 
veteriner hekimlik alanında birçok gelişmeler olmuş, 
hayvan hastalıklarıyla mücadele yöntemleri değişmiş
tir. Ortaya çıkan yeni buluşlar, yepyeni mücadele 
metotları sayesinde haber verilmesi ve mücadelesi 
meoburî olan, yani mücadelesi devlet tarafından ya
pılması icap eden hastalıkların yeniden gözden geçi
rilmesine, 1234 sayılı Hayvan Sağlığı ve zabıtası Ka
nununda zikredilmeyen; fakat şu anda bu sınıfa da
hil edilmesi zaruri olan, haber verilmesinin ve müca
delesinin mecburî olması icap eden salgın hastalıkla
rın isimlendirilmesi ve 1928 yıllarında salgın hastalık 
olarak seyreden, o zamanlarda mücadelesi meoburî 

hastalıklar sınıfına dahil edilen; fakat bugün çok ba
sit yöntemlerle tedavisi mümkün olan bazı hastalık
ların da bu sınıftan çıkarılması icap ediyordu. Onun 
için, teklifte bu hastalıkların sıralanmasına, sınıflan
dırılmasına gerek görülmemiş; gelişen şartlara, gelişen 
ilme göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımızın 
bunu ihtiyaç duyduğu zamanlarda tespit etmesi ve 
bir yönetmelikle yayınlaması esasa bağlanmıştır. 

insan ve hayvan sağlığı bakımından çok önemli 
görülen tüberküloz, ibruıselloz, kuduz, mavidil, at ve
bası, şap, ruam gibi hastalıkların yurt içinde mezba
halarda ve hudutlarda tespiti halinde yapılacak işlem
lere dair hükümler, ayrı ayrı maddelerde belirtilmiş
tir. 

Ticarî amaçlı yerlerdeki süt ineklerinin tüberküloz 
ve bruseltoz hastalıkları yönünden muayeneleri zo
runluluğu getirilerek, bu işle uğraşanların sağlık ve 
kazançları sigorta edildiği gibi, bunların ürettiği gı
da maddelerini kullanan vatandaşlarımızın da sağlığı 
garanti altına alınmak istenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 56 yıl içerisinde çok şey de
ğişmiş ve gelişmiştir. 11234 sayılı Kanun 1928 yılında 
kabul edildiğinde, ülkemizde demin sıraladığım hay-

, van varlığı ve diğer faktörler gibi, ilaç sanayii ve hay
van ürünlerini imal eden ve işleyen sanayi de mevcut 
değildi. Şugün ıher iki sanayi dalı da gelişmiştir. Ay
rıca o yıllarda, biz memleketimizin il ve ilçelerinde 
çalıştıracak devlet veteriner hekimlerini bulamaz du
rumdaydık. Bugün yurdun her yerinde, devlet veteri
ner hekimleriyle beraber, serbest veteriner hekimler 
de görev almaktadır. Yürürlükte olan kanunda, ser
best veteriner hekimlerle ilgili herhangi bir maddeye 
de rastlanmamaktaydı. Yeni teklifte bunlara da gö
rev verilmesi, icap ettiğinde devlet veteriner hekimle
riyle ıberaber serbest çalışan veteriner hekimlerinin ve 
veteriner sağlık teknisyenlerinin de salgın ve bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele için görevlendirilmesine yine 
kanun teklifinde yer verilmiştir. 

Mezbahaların kontrolü, et nakliyesi ve diğer hay
vansal ürünlerin muayenesi esasa bağlanmış, sadece 
köylerimizde zatî ihtiyaç ve kurban kesimleri serbest 
bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, takdim olunan kanun teklifi 
1234 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 
yerini alacaktır. Yeni teklifte, salgın, bulaşıcı ve pa
raziter hayvan hastalıklarının yurt içinde çıkması ha
linde alınması gerekli tedbirler, yapılacak işlemler, 
hudutlarda ve gümrük giriş kapılarında hayvan ve 
hayvan mamullerine uygulanacak muameleler, yurt 

— 479 — 
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içi ve yurt dışı hayvan hareketlerinin ne şekilde tan
zim olunacağı ve karantina tedbirleriyle hayvan has
talıklarında verilecek tazminatlar da yeniden belirlen
miştir. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, kamu sektörü dı
şında, özel sektöre de hayvan sağlığında kullanılmak 
üzere her çeşit aşı, seram ve biyolojik madde üret
me imkânı tanınmış; 1234 sayılı Kanunda mevcut 
olup da, tatbikatta yanlış anlamalara sebep olabile
cek bazı hususlara açıklık getirildiği gibi, bazı düzen
lemelerin yönetmelikte yapılacağı esasa bağlanmıştır. 

1234 sayılı Kanunda yer alan; fakat bugün için 
caydırıcılık vasfını kaybeden cezaî hükümlerde de 
köklü değişiklikler yapılmış olup, hürriyeti kısıtlayıcı 
cezalar yerine, para cezalarına ağırlık verilerek günün 
şartlarına uygun hale getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, talkdim olunan kanun teklifiy
le ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin 
artırılması, insanlarımızın zoonos hastalıkların girda
bından kurtarılması ve millî varlığımızın korunması 
hedef alınmıştır. 

Biz bu teklifle memleketimizde hayvan hareketle
rinin ve hayvan sağlığının, özellikle salgın hastalıkla
rın kontrol altına alınacağına inanıyoruz. 

Bu duygularla hepinizi en derin saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
Şahsı adına Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun efen

dim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (tamir) — Pek muhterem 

Başkanım, yüce Meclisimizin saygıdeğer üyeleri; 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi Hakkın
da düşünce ve önerilerimi yüksek huzurunuzda arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yü
ce heyetinizi en derin hürmetlerimle selamlarım. 

Hayvan sağlığı mefhumu, iki boyutlu 'bir konu
yu ihtiva etmektedir. Bunlardan ıbinincisi, hayvanla
rın her türlü hastalık ve paraziterlere karşı korunma
sı, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvan 'varlığının 
ve veriminin miktar ve kalite olarak yükseltilmesini 
ifade eder. 

İkinci olarak, 'bu Kanunun uygulanmasıyla, hay-
vanilardan insanlara ıgeçen hastailıkıların önlenmesi, gı
daların kontrolü ve (insanların hayvan hastalıkların
dan ve paraziterlerinden korunması kastedilmekte
dir, 

Bu bakım'dan konu, toplumsal sağlığımızla, halik 
sağlığıyla ne kadar yakından ilgili ve önem arz edi
yorsa; hayvan varlığımızın gelişmesi, yükselmesi, ve

rim ve miktarının artmasını temin 'bakımından da, 
memleket ekonomisinde çok önemli ve büyük bir 
yeni vardır. 

1984 yılında rahmetli Profesör Mahmut Akkılıç' 
in hazırlayarak takdim etmiş olduğu, «Hayvan Sağ
lığı ve Zabıtası 'Kanunu Teklifinin, iki yıl süre ile 
'bekletilmesi, ilki yıl sonra da, rahmetli profesörün 
teklifinin değil de, iktidara mensup çok kıymetli bir 
arkadaşımızın 1986 yılında vermiş olduğu teklif esas 
alınarak yüksek huzurunuza getirilmesi gibi ihatalı 
ve istenmeyen durumlarına rağmen, -memleket hay
vancılığında çok önemli bir 'konuyu düzenlemesi ba
kımından, geç de olsa, hatalı da olsa, getirilmiş, 
olan bu düzenlemeyi büyük memnuniyetle karşılıyo
ruz. Bu düzenleme ile anlaşılan, Türk ekonomisinde 
barımın ve tarım içinde de hayvancılığın önemimin 
geç de olsa kavranabilmiş olduğudur. Bundan önce
ki İktidarlar, 1928 yılında düzenlenmiş olan Hay
van Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunu yılllar yılı değiş
tirmeyi akıl ötmemiş; bunların üstünde de, bu düzenle
meyi fazla gören hükümetin, nihayet bir sene evvel 
sadece cezaî müeyyideleri değiştiren bir değişiklik 
teklifi ile Meclis huzuruna gelmiş oılması, 'bu konunun 
öneminin uzun yıllar anlaşi'lamadığı kanaatini ver
mektedir. 

Şöyle 'basit hatlarıyla düşünecek olursak, Ata
türk Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesinin 1985 yı
lında yapmış olduğu bir araştırmaya göre, 1985 yılın
da memleketimizde hastalıklardan tam 1 milyon hay
van ölmüştür. Bunun ekonomiırııizde meydana getir
diği kayıp, 3 milyarlık bir malî porteyi ifade etmek

tedir. 
Yine 1982 yılında, hayvan hastalık'larıyla müca

dele projesi cümlesinden olarak, 5 proje malî im
kânsızlıklar, bütçe imkânsızlıkları sebebiyle uygula
maya konulamadığı için, memleket ekonomisinde 700 
milyar liralık bir kayıp Olmuştur. Bu iki rakam, ko
nunun ne kadar önemli olduğunu bize göstermesi ba
kımından, üzerinde durulmaya değer, 

O bakımdan biz, ekonomimizde ve tarımda önem
li bir yeri olan hayvan varlığnmızın güçlenmesinde, 
gelişmesinde, miktar, verim ve kalite olarak artırıl
masında, hayvan hastalıklarıyla mücadelede, herşey-
den evvel hayvan sağlık zabıtası kurulmasının ve hay
van sağlığı üzerinde durmanın ibüyü'k faktör olduğu 
inancı ve kanatindeyiz. 

Bu bakımdan, evvela -müsaade ederseniz- hay
vancılığın tnıiıllî ekonomideki yerini özet olarak tes
pit edelim. Tarım sektörü, 1984 yılında millî gelir-
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iden yüzde 21 pay atmış. Tarımın millî gelirden al
dığı pay, daha eskiden yüzde 34 idi; ancak 1978'den 
bu yana düşmüş. Hayvancılığın payı da yüzde 21'in 
içinde yüzde 6,9. Yani şöyle foir değerlendirme ya
parsak, toplam tarım kesimindeki üretimin değerilen-
diırilmesinde bitkisel üretim üçte iki değer kazanıyor, 
hayvansal üretim ancak üçte bir değer kazanıyor. Hal
buki, gelişmiş Batılı ülkelere bakıyoruz, gelişmiş Ba
tılı ülkelerde bu rakam ve nispet tamamen tersine; 
orada hayvancılığa verilen önem, teknoloji, bakım, ba
rındırma, besleme ve hayvan hastalıklarıyla mücade
le neticesinde hayvan varlığı hem kalite olarak, hem 
miktar olarak artmış ve onların millî gelirlerinde ta
rımın payının üçte iki değerini hayvancılık sağlıyor, 
üçte birini bitkisel ürünler sağlıyor. Bu bakımdan, 
ekonomiyi güçlendirmek, darboğazdan kurtarmak için 
bu rakamı tersine çevirmek hepimizin en büyük he
defi ve sorumluluğu olması gerekmektedir. 

Bunun yanında, bizim yine hayvancılığın üzerinde 
niçin fazla durmamız gerekiyor? Memleketimizde ta
rımsal üretimle meşgul aile işletmelerinin yüzde 90'ını 
küçük işletmeler, 100 dekardan küçük tarlaları işleyen 
orta halli çiftçiler teşkil ediyor. Bunların arazi varlık
ları kendi ekonomik güçlerini geliştirmeye kifayet et
memekte. Hayvancılık işi fazla arazi istemiyor, fazla 
zaman da istemiyor; gizli işsiz vatandaş, gece gündüz 
bütün gücünü bu konuya verip hayvancılığı geliştire
bilir, kendi aile ekonomisine ve millî ekonomiye önem
li bir katkıda bulunabilir. Bu bakımdan, memleketi
mizde gizli işsizliği önleyerek, arazisi olmayanları da
hi bu konuda seferber ederek onların hayvancılıkla 
meşgul olmaları sağlanırsa, bu işgücü değerlenmiş, mil
lî güç israf edilmemiş olur ve ayrıca hayvancılık, aile-
lelerimizin yaşam seviyesine bir katkı sağlamış olur. 

Yine bunun yanında, dengeli beslenme bakımın
dan, protein temin etme bakımından her ailenin yan 
ekonomik faaliyet konusu olarak hayvancılık başta 
gelir. 

işte bütün bu mülahazalarla, memleketimizde eğer 
hayvancılığın geliştirilmesini istiyorsak, hayvan varlı
ğımızın tarımsal gelirlerimizde önemli bir pay alma
sını ve tarımın da memleket ekonomisi bakımından bir 
güç olarak ekonomiyi kurtarmasını istiyorsak, hayvan
cılık üzerinde mutlaka durmamız gerektiğine inanıyo
rum. 

Hayvancılık üzerinde durulmuş mudur? Şimdi, sa
yın bakanla müteaddit defalar bu kürsüde, bu konu
da karşılıklı konuşmamız oldu. Hayvancılığın yeri, 
herşeyden evvel teşkilat meselesidir. Eskiden «Tarım 

Orman ve Hayvancılık Bakanlığı» diye bir teşkilat 
vardı, «Hayvancılık Bakanlığı» diyorduk; o kadar hay
vancılığın önemini müdriktik ve bakanlığın ismine 
«hayvancılık» kelimesini de ilave etmiştik : «Tarım Or
man ve Hayvancılık Bakanlığı.» 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Öyle bir bakanlık hiç olmadı. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sonradan, 
iki sene evvel, reorganizasyon çalışmaları, teşkilatın 
yeniden düzenlenmesi çalışmaları içerisinde... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim, lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konu çok önemli. 

BAŞKAN — Önemli; fakat süreniz doldu efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Müsaade 
ederseniz, fikirlerimi ifade edeyim; çünkü, herhalde 
hakkımız 10 dakika ve 10 dakika da henüz dolmadı. 

BAŞKAN — Doldu efendim, doldu. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, Sa

yın Başkanım, müsamahanıza sığınarak ifade ediyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kısaca toparlayın. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Mamafih, 

iki önerge verdim, önergelerimde de çıkıp devam ede
rim konuşmama. 

BAŞKAN — Konuşacaksanız mesele değil efen
dim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Memleket 
ekonomisi içerisinde, eskiden veteriner genel müdür
lüğü, veteriner müsteşarlığı gibi kuruluşlar vardı: Şim
di onlar tamamen kalktı. Üç genel müdürlük, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı olarak organize edilen 
yeni teşkilatta, fonksiyonel olarak destekleme genel 
müdürlüğü oldu. Şimdi, çiftçinin malını korumaktan, 
hayvancılığı korumaya kadar her şey, fonksiyon ola
rak bu destekleme genel müdürlüğünde. Bir veteri
ner genel müdürlüğü dahi yok. Sadece o kadar mı? 
Gidin teşkilatlara, gidin vilayetlere veteriner mü
dürü arayın - eskiden vilayetlerde veteriner müdürü, 
kazalarda veteriner hekim vardı - ne vilayette veteri
ner müdürünü bulabilirsin, ne kazada veteriner heki
mi görebilirsin. Ne oldu bunlar? Tarım Bakanlığına 
bağlı il müdürlükleri kuruldu, bu il müdürlüklerinin 
emrinde seksiyonlar, şube müdürlükleri kuruldu. Eski 
il veteriner müdürlüğü, hayvan sağlığı şube müdür
lüğü olarak, il ziraat müdürlüğüne bağlandı. Şimdi 
ziraat müdürlüğü de denilmiyor; onu da kaldırdılar, 
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sadece il müdürlüğü deniliyor. İl müdürünün emrinde 
hayvan sağlığı şube müdürü diye bir müdürlük ku
ruldu. Kazalarda da, eski bir ziraat mualliminin em
rinde ayrı bir şube müdürlüğü olarak kuruldu. 

Şimdi evvelemirde, bu müesseseye gönül vermiş 
veterinerleri onore etmek lazım. Onları, memleket eko
nomisinde çok önemli bir yeri olan hayvancılığı ko
rumada (gerek hayvan hastalıklarında, gerek bakım
larında, gerek barındırılmalarında) bütün yetkiyle gö
revli kılmak ve ayrıca onlara her türlü vasıta ve im
kânı vermek mevki ve durumunda iken, bu ihmal 
edildi. Şimdi halen il ve ilçe veterineri olarak 1 000 
tane grevli veterinerimiz var. Batı standartlarına gö
re, memleketimizin 3 000 veterinere daha ihtiyacı var. 
İhtiyacımız kadar veteriner olmazsa, bu kanunla yap
tığımız düzenlemeler laftan ibaret kalır. Nitekim, in
san sağlığı ile ilgili Hıfzıssıhha Kanunu var. Bu ka
nun yıllardır yürürlükte olmasına rağmen, doğru dü
rüst bir gıda kontrolü yapılamıyor. Gıda kontrolü 
meselesinin bu tasarıda bulunması lazımdı; ama yer 
almamış, gıda kontrolü üzerinde hiç durulmamış. Gı
da kontrolü meselesi önemli; çünkü bugün insanlara 
geçen hastalıkların çoğu hayvanlardan geçiyor. Bu 
gıda kontrolü o kadar önemli bir konu ki, hıfzıssıhha 
kurulları ayda bir, yılda bir toplanır. II hıfzıssıhha ku
ruluna eskiden veteriner müdürü gider, bir defa bu
lunurdu. Bununla gıda kontrolü olmaz. Gıda kontrolü, 
hükümet tabibinden ziyade, veteriner hekimin, veteri
ner hekimin emrindeki veteriner sağlık memurlarının 
görevidir. Veteriner sağlık müdürünün emrindeki ve
terinerlerin hiçbir yetkisi yok. Bu konuda kanun her
kese vazife vermiş. Veteriner müdürlerinin selahiyeti 
var, belediye hekiminin selahiyeti var. ti hıfzıssıhha 
kurullarında sağlık müdürlüklerinin, hükümet tabib-
lerinin görevleri var, valinin görevleri var, kaymaka
mın görevi var; fakat bu görevlilerin her biri «Bu 
görev bana ait değil» diyor. Yani, kuvvetli bir koor
dinasyon kurulup, esas görevin, yetkinin kime ait ol
duğu bilinmeli; fakat bu bilinmiyor. Bir peynir, bir 
yağ, bir süttozu, herhangi bir hayvansal ürünün üre
tim safhasından istihlak safhasına kadar, adım adım 
veterinerin kontrolü altında olması lazım. Yeniden 
düzenlenen ve huzurunuza gelen kanun tasarısında 
veterinere bu yetki verilmiş mi, hayvan - gıda kontro
lü ile ilgili bir hükme yer verilmiş mi? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu efen
dim, lütfen bağlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sizin müsamahanızı suiistimal etmemek için 
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sözlerime burada son veriyorum. Tasarıyla ilgili iki 
önergem var. O önergeler vesilesiyle yine yüksek hu
zurlarınıza çıkmak için müsaade arz edeceğim. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen var mı? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altıntaş. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün 58 
yıldan beri yurt hayvancılığını düzenleyen ve hayvanî 
maddelerin, gıdaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
vatandaşımızın beslenmesine sunulmasına yardımı ola
cak olan bir kanun değişikliğini görüşüyoruz. 

58 yıldan beri yurtta çok şeyler değişti. O günün 
şartlarına uygun olan kanun, bugünkü şartlara uymaz 
bir hale geldi. Hayvancılığımızın kalkınması, geliş
mesi, cinslerinin ıslahı, hayvan hareketleri, hayvanî 
maddelerin daha sağlıklı bir şekilde üretilerek, vatan
daşların emrine güvenli ve iyi bir şekilde sunulması, 
bugünün şartlarında bu kanunun değiştirilmesi lüzu
munu getirdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 58 yıldan beri 
yürürlükte olan kanun, çeşitli eksiklikleri ortaya koy
du. Esikiye nazaran yeni, bulaşıcı hayvan hastalıkları 
türedi; bazı hastalıkların ihbarı ve mücadelesi mecbu
rî olmaktan çıktı, hayvan hareketlerinin şekil ve sü
resi, günün ulaşım araçları karşısında tamamen değişti, 
hayvan miktarı o tarihte 23 milyon iken bugün 135 
milyon gibi bir rakama çıktı, hayvan maddelerini iş
leyen sanayi, teknoloji gelişti, hastalıkların mücade
lesinde kullanılan ilaç ve diğer maddeleri üreten sa
nayi gelişti, nüfusumuzun artması ile tüketim arttı, 
o tarihte 13 milyon olan nüfusumuz bugün 5 1 - 5 2 
milyonu buldu ve neticede kanun şimdiye kadar dört 
defa değiştirilmiş olmasına rağmen bugünün ihtiyaç
larına cevap veremez hale geldi; cezalar çok hafif kal
dı ve suçlan işlemekte caydırıcı olmaktan uzaklaştı, 
son olarak yapılan bakanlık reorganizasyonuna uymaz 
bir hale geldi. 

Değerli milletvekilleri, işte bu ve bunun gebi bazı 
gerekçelerle, o tarihte yürürlüğe giren kanunun değiş
mesi lüzumu hâsıl oldu ve hatıralarını saygı ile an
dığımız ve komisyonumuzun çok mümtaz s'iması olan, 
bize büyük fikirler katan ralhmetl'i Mahmut A'klkı'lıç 
ve 14 arkadaşı ilk olarak bir kanun teklifiyle komi's-
yonumuzun huzuruna geldi. 
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Değerli arkadaşlarım, 'bu kanun teklifi yalnız 
IM'albJmu't Akkılıç'ın değil, onunla 'birlikte 14 arkadaşı-
nımdı. Değiştirilmesi istenen kanun bir İhtisas kanunu 
-okluğu için, bu kanun 'bir polMka kanunu olmadığı 
için, Anavatan Fartüsinin üç değerli üyös'i de bu ka
nun teklifine imzasını altmışjtı. O bakımdan bu kanun 
•teklifli, Meclisin bir kanun teklifliydi, Sayın Demir'in 
Ibahise'ttliği gibi, yalnız bir grulbun kanun teklifi de
ğildi. 

Bu kanun teklifi, büyük bir feragat içimde uzun 
'boylu incelenidi, görüşüldü, komisyonumuzdan çık'tı 
•ve gündeme de geldi. Bu atmada, hükümetimizce ya
pılan bir reorganizasyon çalışması sıonucunda, ba
kanlık kuruluşlarımda ve yetki kademesinde vaki 
olan değişiklikler 'dolayısıyla, Ibu kanun teklifi ye
tersiz hale geldi; hükümet bunu, İçtüzüğün 89 uncu 
maddesine uygun olarak geri çekti ve komisyonu
muzda bir kere dalha go^üşül'mıesini lüzumlu ve fay
dalı Ibuldü. 

'Bu sırada, komisyonumuza, hükümetimizden bir 
kanun tasarısı geldi. Bu tasarı, eski kanunun tümü
nü değiştirmekten ziyade, günün şartlarına uyulması 
'bakımından, bazı maddelerini değiştiren bir kanun 
tasarısıydı. Komisyonumuzda, ilk kanun teklifiyle, 
Ibu tasarı beralberce ele alındı; ancak, hükümetin ge-
'(Ürdiği tasarı, bugünkü şartlara uymayacağı ve ihti
yaçlara cevap vermeyeceği mülahazasıyla yetersiz 
ıglörüM'ü dil Ve üslup bakımından eski kanuna monte 
ödiimesimde zorluk çekileceği kanaatine varildi ve 
Iböylieoe, yeni bir kanun teklifinin e'le alınması lüzum 
.ve zarureti belirdi. Bunun üzerine, Sayın Cengiz Dağ-
yar ve üç arkadaşı, Sayın Mahmut Akkilıç'ın kanun 
teklifliyle hükümet tasarısını birleştirmek suretiyle, 
:yeni bir kanun teklifini komisyonumuza getirdiler. 
iBiz, ik'i teklif ve bir tasarı olmak üzere üçünü 'birleş-
Iflirmek suretiyle, tçitüzüğülmüze göre komisyonumuz-
Ida uzun boylu incele'dik, görüştük, en güzel şekli 
vermek suretiyle, memleket hayvancılığına ve ülke
miz insanlarına en yararlı olabilecek h'ir şekilde Ibu 
kanun teklifini huzurunuza getirdik. 

Sayın Başkan, bu kanun teklifi yurt hayvancılı
ğını kalkındıracak, koruyacak; hayvan maddelerini 
•sağlıklı ve ıgüvenli Ib'ir hale [getirecek; hayvan ve hay
van maddelerinin ithal ve ihracını demetim altına ala-
calk; koruyucu ve mücadele edici her türlü ilaç üre-
't'im ve ithalini kontrol altımda tutacak; günün şart

larına uygun, iyi bir kanun teklifi olarak sizlere su
nulmuş bulunuyor. 

Takdir sizlere aittir : 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür dd-erim. 
IBaşka söz isteyen var mı efendim? Yblk. 
Teklifin tümü üzerimdeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Teklifin maddelerime geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka'bul 
edilm'işifiir, 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi 

BfitiNCt KISIM 
Genel Hükümler 

BURtNdt IBÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlar

dan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara 
geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı 
hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağla
maktır. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millöt Mcelİlsl Başkanlığına 
Görüşülmekte olan .114 sıra sayılı yasa teklifinin 

1 inci maddesinde hayvan hastalıklarından sonra «Arı 
hastalıkları»nın ilave edilmesini arz 'ederiz. 24.4.1986 

Yılmaz Demir 
'Bilecik 

Davut Abacıiğil 
Balıkesir 

Ömer NecatÜ Cengiz 
îs'tanlbul 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Kâzım İpek 
Amasya 

Fİkri Sağlar 
îçeT 

IBAŞKAN — Önergeye Kömilsyon katılıyor mu 
efendim? 

TARİM ORMAN VE KöYtŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim arı da hayvanlar arasımda yer alır, bu ne
den katıl'nuyoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
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TARIM ORMAN VB RÖYlŞIJERt BAKANI 
H. KÜİSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Önerge salbJilbi konuşmak istiyor mu 
efendim? 

YILMAZ DEMİR (iBilecdk) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
YİIDMAZ DEMİR (tBilecîk) — Sayın Başta , de

ğerli m'ille'tivekîMer'i, bir 'konuyu yinelemekten zevk 
'duyacağım. Arı hayvan sayılır ve maalesef yıllandır 
bu oügu, Veteriner ve ziraat mühen'disleri arasında bir 
çekişme ve sürtüşni'eye neden olmuşjtur. Bu nedenle, 
yasalar zaten kendine özgü olarak ek's'iik çıkmakta
dır ve bu eksikliğin giderilmesi için de tanımlama 
*ile ilgili bir önerimiz oldu. Gönül arzu eder ki, tüm 
m'illeltvekiTi ar'kadaşlanmızın Ibu konuda bir 'katkıları 
'bulunsun. 

Değerİi arkaldaşilarrm, Ibu 'konuyu neden Ibu (düzeye 
getirdim? Çünkü, Sayın Komisyon Başkanı, «58 yıl
dır, bu yalsada değişikliğe ihtiyaç vardı, bu yasa tek
lifi tüm İhtiyaçları gMeriyor, Türkiye'de hayvancılık 
»gel'lş'iyor» deml'şlbridi; ma ben yine, henüz çıkmamış 
yalsa için, «Eğer bu memlekette, Ordu'dan kaldırılan 
arılar Amasya'da ANAP nrilletlvekilıniin arılarını öl
dürürse ye buna da bu teklifle bir önlem öngörül-
mezse Ibu yasa »daha Ibaşıreda hatalı çıkmış olur» di
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bbn bulada Mala'thi'onldan 
Obal ilaçlamasından) veya Varroa hastalığınfdan baJh-
ise'taıeyeceğim; çünkü sayın bakanımız bu konuda 
biraz rahatsız olduğu için kendilerini daha fazla ra
hatsız etmek istem'iyorum. 

Değerii arkadaşlarım, bu teklifte bir madde ek
siktir. Çünkü, vatandaş eski 'kovan ile arıcılık yapı
yor. Eski kovan arıcılıkta ilse Varroa hastalığı ile 
mücadele yapılamıyor. Gönül arzu ederdi ki, bu yasa 
'teklifi liç'indeki Ibir maddeye 'göre Türk'iyeldeki tüm 
arıcılar, eski 'kovanlarını çağdaş, uygar ve fennî ko
vanlara bıraksın, bu aradaki zararı veyahut tekno
lojik yardımı da kendilerine hükümet sağlasın; ama 
bunu da sağlayama'dı. 

Kionuşimacı Sayın Araş arkadaşımın bir konuyu 
yanlış algıladığını burada vurgulamak istiyorum. 
Çünkü, dünyada sayısal olarak hayvan varlığı sıra-
lamasınıda üçüncüyüz; ama üret'im yönünden bir ba
kıyoruz ki, gel'işmemiş ülkelerin ilk 10'u içine giri
yoruz. 

İBu teklifte, Anavatan Parti'sınîn amblemli olan 
arının yaşam şansı sağlanamadı; yani arı bir gün 
ölümle başbaşadır. Bulgun görüyoruz ki, Varroa has

talığı Türkiye'mde yaygındır; ama vatandaş, demıokra-
ısi vardır diye yahut da yasaların boşluğundan yarar: 

lanarak, BdirneMeki arısını kaldırıyor Erzurum'a gö
türüyor; hastalığı beraber taşıyor. Bu hastalığa, bu 
teklif ite bakanlık önlem alamayacaktır. (Bu teklli'fte 
yeri yök'tur, bu teklifte ceza müeyyidesi yiok'tur; ama 
li'lihal edilen mallarda da cezaî müfeyyildesii yoktur; bu 
'teklif buraya yanlış gelmiştir, Türik tarımı için, Türk 
'hayvancılığı için büyük b'ir talihsizliktir. 

Teşekkür oâor, önergemin kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 

IBAŞKAN — Tefekkür e'derim. 
Önergeye ko'mîsyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemi şltir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler.. 1 inci madde kabul edll-
m'iştir. 

2 nci maddeyi okutuyöruim : 
Kapsamı 

''MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) Hayvanların sağlığını korumaya, 
lb) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hu-

suslta her türlü tedbirleri almaya, 

c) Üilke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan 
'maddelerinin şevkine, hayvan ve maddeleririin ithal 
ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muaye
neye, 

Da'ir hükümleri kapsar. 

IBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyenler... 2 nc'i madde kabul edil
miştir. 

3 ündü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanunda : 
a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakan

lığını, 

lb) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve 
(Köyişleri Bakanlığınca bu Kanunun uygulanmasında 
'görevlendirilen veteriner hekimleri, 

c) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan 
hastalık berirtliısi gösteren hayvanları, 

d) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belir-
€slini göstermemekle beraber hastalığı almış olduğu 
kabul olunan hayvanları, 
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e) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, bal, de- I 
ri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, boy
nuz 'kan, kem'ik, gübre gibi hayvan maddelerini, 

İfade eder. 
(BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Sayın Üzel, Sayın Abacı- I 

# • 
(Buyurun Sayın Üzel I 
İM. NURİ ÜZEL (Psk'işehir) — Sayın Başkan, I 

Ibu maddeden itibaren bazı maddelerin madde ma't- I 
lapları yok, 1 indi madlde amaç, 2 ndi madde kap- I 
•sam; ama 3 üncü maddenin matlabı yok, 4 üncü I 
maddenin matiabı yok. Bu, kanun düzenlemesi ba-
knmıridan acaba nasıl olacak? iBlirer «natlalb getirilir- I 
se uygun dmaz mı? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
/Buyurun Sayın Balkan. I 
TARIM ORIMAN VE KöYfŞUERiJ: BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın mil-
kltivekilleri; burada madde matlabmın olmaması her- I 
naniği bir nâkisa teşkil etmez. Çünkü, madde kendi I 
'içinde bir biMndür; herhangi bir şekilde yanlış an- I 
lamaya meydan verecek bir hali de yoktur. I 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Buyurun Sayın Abacıigil. I 
DAVUT ABACIÖIL (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, 2 nüi maddede hayvani ürünlerin ithal ve ibra- I 
cı mevzubah'istiir. Bu arada, Türkiye'de yetişen keçi I 
kılları da ihraç edilir, ama 3 üncü madden'in «e» fık- I 
ra'sında tadat edilmiş : «Hayvan maddeleri; et, süit, I 
yumurta, bal, deri, yun, yapağı, tiftik, bağırsak, sa- I 
ka'tat, tırnak, boynuz, kan, kemik, gülbre...» Buraya 
keçi kılı k'onulmazsa hiçbir zaman ihracı da müm- I 
kün olmaz. I 

Acalba ne düşünürler? I 
(BAŞKAN — Teşekkür dderim Sayın Abacıgil. I 
Buyurun Sayın Balkan. I 
TARIM ORIMAN VE KOTflŞIJERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan muhterem I 
milletvekilleri; burada dikkat edilirse madde «ıgfibi» I 
diye devam ediyor. Zaten Ibu, komisyonda daha ev- I 
vel tar̂ tışılldı. Kıl otoaz da yarın başka madde çıka- I 
bilir. Onun içlin, o «gilbi» tarifi bunların hepsini kap- I 
samıştır. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
3 ündü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul I 

edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edlikriiş- I 
tir. I 
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4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine tabi ve 

ihbarı mecburî hastalıklar Bakanlıkça tespit edilir ve 
Rösmî Gazetede yayımlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
HÜSEYtN AYDEMtöR (İzmir) — Söz istiiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYtN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkanım, 

pek muhterem milletvekilleri; hayvan hastalı'kları ve 
hayvan sağlığı konusuna, hükümetin önem vermedi
ğinin 'bir delili olarak bu maddeyi sizlere arz etmek, 
dikkatlinizi çekmek istiyorum. 

1928 yılında çıkarılmış ve halen yürürlüktle bu
lunan, Hayvanların Sağlık Zabıtası Kanununda, 36 
adet hastalık ayrı ayrı tespit edilmiş, ihbarı mec-
'burî hastalık olarak vasıflandırılmış ve bu şekilde 
uygulamaya konulmuştu. Aradan geçen bu kadar yıl
dan sonra, bu kanunda bir değişiklik yapılıyor, bu 
konudaki teklifler ve tasarı komisyona geftyor; ko
misyon ise, 'bu 36 adet (ihbarı mecburî olan hayvan 
hastalığını bir kalemde silüyor, metinden çıkarıyor 
ve bu konuda Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanlığına 
yetki veriyor. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
lüzum gördüğü zaman ihbarı mecburî olan hastalık
ları Resmî Gazetede ilan edecek, ıbunu köylümüz du* 
yacalk ve bu hastaliklara karşı tedbir alacak. 

Ne vardı, yine eski kanunda olduğu gibi kalsay
dı?. Psikolojik 'bakımdan faydası olurdu. Sön teklif
te Sayın Cengiiz Dağyar arkadaşımız, ihbarı mecbu
rî hastalık olarak 19 hayvan hastalığı tespit etmiş ve 
4 üncü maddede bu hastalıklar tadat edilmişti. Bilim 
ve teknolojinin gelişmesü sonucu 'sayısı 19'a düşmüş 
bulunan hastalıkların tadat edilmesinin kimseye zararı 
külfeti yoktur, bilakis faydası vardır. 

Komisyon ük elde bunu kaldırmış ve «Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığı -duruma göre- Resmî 
Gazetede ilan eder ve ondan sonra, o ihbarı mecburî 
hastalığa karşı mücadele açılır ve devam eder» şek
linde hüküm koymuş. En azından bunun psikolojik 
yönden zararı vardır. Kaldıkd bu teknik bir iştir, bi
razdan onu da arz edeceğim. 

önergem, 4 üncü maddenin, Sayın Dağyar ve ar
kadaşlarının teklifi istikametinde kabul edilmesi şek
lindedir ve böyle 'olmasında da fayda vardır. 

öte yandan, Tarım Orman ve Köyişleri Komıis-
vonu metninin kabul edilmesinde mahzurlar vardır. 
Bu mahzurlar nelerdir?. Bir kere hayvan hastalıkları
nın insan hastalıklarından farklı bir tarafı vardır. 
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Hayvanlar, bir 'bölgeden 'bir bölgeye toplu halde de
vamlı hareket telindedirler, yani sürekli yer değiştirir
ler. Bu yüzden küçük bir çevredeki! hayvan hastalığı, 
süratle çok büyük bölgelere yayılır. Eğer hastalık 
kısa zamanda önlenemezise, 'bir çığ gibi ibüyür. 

Hayvan pazarlarında birkaç gün içinde 'binlerce 
hayvan alınır, satılır, yani el ve 'bölge değiştirir. Bir 
'bölgeden hastalıklı bir hayvan çıktığı 'takdirde, o vi
layetin veteriner müdürüne, valisine, kaymalkaımına 
halber verilecek, mücadele ek'ipleri bölgeye ulaşacak. 
Bütün bunlar valkit Ikayjbettirlir. Bu konudaki otuz -
kırk yıllık tecrübemiz, bu yolun olumlu netice ver
mediğini ve mücadelelerde başarılı olunamadığını 
kanıtlamış'tır. 

Kaldıki, hayvan hastalıkları, sadece ihbarı mecburî 
hastalıklar olması da önemli değildir. Her şeyden ev
vel, hayvan sağlığının korunması önemlidir. Hayvan, 
daha hastalığa yakalanmadan, hastalıklara bağışıklı
ğı açısından yeterince beslenmesi, barındırılması, ko
runması gerekmektedir. Bunu yapmak da, her şeyden 
evvel bilgi işidir, eğitim işidir. Çiftçilerin bu konuda 
bilgilendirilmesi, eğitilmesi, geniş imkânlarla teçhiz 
edilmesi lazımdır. Bilhassa uzun kış mevsiminin hü
küm sürdüğü Doğu Anadolu'da yeterince besin ala
mayan bakımsız, zayıf hayvanların dengeli bir biçim
de beslenmesi lazımdır. Bu bölgelerimizde zaten ye
tersiz beslenen hayvanlarımızın aldıkları besinlerin 
yüzde 50'sine de parazitler, âdeta ortak olmakta, bu 
yüzden hayvanlarımız zayıf düşmektedir. Türkiye'de 
paraziter hastalıklar çok yaygındır. Cılız hayvanlar, 
en küçük bir salgında derhal sâri hastalığa yakalan
maktadırlar. Sâri hastalığa yakalanmasa bile, nor
mal hastalıkların da tedavi edilmesi lazımdır. Nite
kim, bu maksatla yurdumuzda 24 tane hayvan has
tanesi kurulmuştur. Eskiden bu hastanelere veteriner
lerin de ötesinde, doktora yapmış, ihtisas yapmış mü
tehassıslar tayin edilirdi; ama gönül ister ki, hayvan
cılık yapılan 67 vilayetli bir ülkede, 67 tane hayvan 
hastanesi olsun. Bugün ülkemizdeki 24 hayvan has
tanesinde ancak birer veteriner vazife görmektedir 
ve bunların imkânları, vasıtaları, teçhizatları kısıtlı
dır. Kanuna göre, hayvan hastanelerinde görevli ve
terinerler vilayetlerdeki hayvan sağlığı şube müdürü
nün emrinde görevlendirilmektedir; fakat şube mü
dürlüğünün vasıtası ve imkânı yok denecek kadar 
kısıtlıdır. 

însan sağlığında olduğu gibi hayvan sağlığında 
da koruyucu hekimlik önde gelir. Hayvanların has
talanmaması için aşı, serum gibi kimyevî maddele

rin devamlı olarak hazır bulundurulması, tatbiki'ge
rekir. Bunların projeye bağlanması lazımdır. Tarım 
Bakanlığının hayvan hastalıklarıyla ilgili halen uy
gulamakta olduğu 12 adet mücadele projesi vardır. 
Bu projelerin mütehassıs elemanlar tarafından uygu
lanması gerekmektedir. Bu mücadele yapılırken, gay
ri sıhhî şartlar içerisinde, hijyenik şartları haiz olma
yan ağıllarda, barınaklarda, ahırlarda barındırılan 
hayvanların, teknolojinin emrettiği sağlık şartlarını, 
hijyen şartlarını haiz ahırlara, ağıllara taşınması ve 
teknik bakımdan dengeli gıda verilmesi lazımdır. 
Bunlar kredi meselesidir, pazarlama meselesidir ve 
tabiî ki malî imkânlara bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, sürenizi geçiriyor
sunuz efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bütün bu 
sorunlar birbirini takip etmektedir. Bu bakımdan ko
nu üzerinde önemle ve ciddiyetle durup, önleyici, 
düzenleyici tedbirleri almak gerekir. Bu da, hüküme
tin konu üzerine daha vukufla eğilmesi, daha yapıcı 
çalışmalar yapması ve ek tedbirler getirmesiyle olur. 
Özellikle teklif metninde 19 madde halinde tadat 
edilen ihbarı mecburî hayvan hastalıklarını aynen 
kabul etmek, eğer değişiklikler olursa bunu Bakan
lar Kurulu kararına bırakmak, hiçbir şey olmasa 
dahi hayvan sağlığına, hayvan varlığına ve gelişme
sine yüce Meclis olarak verdiğimiz değeri göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Yüksek takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERI BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; burada, Sayın Aydemir'in değindiği 
hususu tarihî gelişim içinde arz etmek istiyorum. 

Birincisi şu : Eski, 1234 sayılı Hayvanların Sağ
lık Zabıtası Kanunu, bilindiği gibi 1928 yılında çı
karılmıştır. Bu kanunda sayılan hastalık adedi 37 de
ğil, 16'dır. 

ikincisi : Bilahara bu kanuna 7721 sayılı ve 1937 
tarihli Kararname ile 9 hastalık daha ilave ediliyor. 
Daha sonra bakılıyor ki, devamlı olarak kanunla 
hastalık ilave etmek zor oluyor ve 3.1.1945 tarihli Ka
rarname ile başka hastalıklar da ilave ediliyor; 6620 
sayılı Kanunla, hayvan hastalıklarının kanunla tes
pit edilmesi usulü terk ediliyor; bu iş doğrudan doğ
ruya, - o zamanki ismiyle - Ziraat Vekâletine bıra
kılıyor. O günden bugüne de, biraz evvel Sayın Ay
demir'in bahsettiği 37 hastalık, kanunla tespit edil-
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miş hastalık değil; kanunun verdiği yetkiye göre 
Bakanlık tarafından tespit edilmiş hastalıktır. 

Şimdi, psikolojik etkisine bir şey diyemem; yani 
bu hastalık isimleri yazıldığı takdirde, bunun bir 
müsveddesi olabilir, ona bir şey diyemem, ancak ko
misyonda yapılan değişiklik gayet makuldür; çünkü, 
zaten Sayın Dağyar ve arkadaşlarının yaptığı teklifin 
sonunda denilmektedir iki, «Yukarıda sayılan hasta
lıklardan gerekli görülenlerin kanun 'kapsamından 
çıkarılmasına ve 'gerektiğinde yeni hastalıkların ka
nun kapsamına alınmasına bakanlık yetkilidir.» Ba
kanlık li sterse bunu tamamen kaldırır, ya si sıfırlar, 
isterse yeni hastalıklar zuhur ©derse onları da ilave 
eder. Bu 'balkımdan, 4 üncü maddenin tanzim tarzına 
tamamen uygun olarak komisyon çok makul bir dü
zenleme yapmıştır. Komisyonun yaptığı bu düzenle
meye iştirak ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 

Madde üzerinde Verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı Hayvan Sağlığı 

ve Za(bıtası Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin, aşa
ğıdaki şekilde değiştiM'lmesini arz ve 'teklif ederiz. 

Hüseyin Aydemir 
Izmiir 

Hayrullalh Olca 
îzlmtir 

Salih Güngörimez 
'Kocaeli 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Ortan Otağ 
Kocaeli 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerine tabi ve İh
barı mecburî hastalıklar şunlardır: 

1. Sığır Vebası (Pestis Bovina) 
2. Şap Hastalığı (Aphtae Epizootica) 
3. Şarbon Hastalığı (Fdbris Carbunculosa, Anth-

rax) 
4. Sığırlarda Verem (Tuberculosis Bovum) 
5. Keçilerin Salgın Ciğer Ağrısı (Pleuropncu-

monia - Canta'giasa Caprarum) 
6. Köyün ve keçilerde çiçek (Variola OVina et 

capraruım) 

7. Ruam (Mailem) 
8. Dıırin (Exanthema coitale paralyticum) 
9. Sığır Brusellozu (Brucellosis (Bovum) 

10. Koyun ve keçi- Brusellozu (Bruceübsis Ovi-
num et Gaprarum) 

11., Koyunlarda Enterotoksemıi (Enterotoxemie) 
12. Tavuk vebası ve nevvcastle (Pestis Avfium et 

Pseudepestis Avlum) 
13. Tavuk kolerası (Cholera AVium) 
14. Tavukların Salmonellösisi (Salmonelosiis 

Avium) 
15. Kuduz (Uyssa) 
16. At vebası (Pestis equoruım) 
17. Mavid'il (Fevris Catarrhalis Ovina) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scalbies) 
Yukarıda sayılan hastalıklardan gerekli görülenle

rin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerektiğinde 
yeni hastalıkların kanun kapsamına alınmasına Ba
kanlık yetkilidir. Yapılacak değiş/ikilik Resmî Gazete
de yayınlanır. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu 
efendim?. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞ/KAN — Hükümet?. 
TARrM ORMAN VE KÖYİŞLERT BAKANI H. 

HÜSNÜ DOÖAN — Biraz evvel izah ettiğim sebep
ler dolayısıyla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler., önerge kabul edilmemiişitiir. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler... Etmeyenler.. 4 üncü madde kabul edilmiş
tir. 

5 indi maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraç ye
ri. . 

MADDE 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her 
nevi hayvan ve hayVan maddelerinin ithal ve lihracı 
Bakanlık ile Malîye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
müştereken tespit edilen gümrük kapılanndan yapı
lır. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. 5 inci madde kabul edümtiş-
tir. 
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6 ncı maddeyi okutuyorum : 
lîthal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin 

muayeneleri. 
MADDE 6. — Yurda kara, su ve hava yollarıy

la ithal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin 
sağlıklı olduğuna ve ınenşelerimde hastalık bulun
madığına dair resmî veteriner hekim tarafından çı
kış yerinde verilmiş menşe ve sağlık raporlarının lib-
razı şarttır. 

Yurda ithal olunacak hayvanların sağlık duru
muna dair ilik 'muayeneleri kapı ve limanlarda; kara, 
su ve »hava taşıt araçları içinde, son muayeneleri 
ise gümrük kapılarımda gösterilecek yerlerde hükü
met veteriner hekimi tarafından yapılır. Hastalık bu
lunmadığı anlaşıldıktan sonra ithaline izin verilÜr. 
Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar ile hastalık 
amili taşıyan ve bulaşmadan şüpheli hayvan mad
deleri reddolunur. 

Hayvan maddelerimin muayenesi ve muayene so
nucuna ait işlem bunların tahaffuzhane ve gümrük 
ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık 'bu
lunmadığı takdirde ithaline izin verilir. 

Menşe ve veteriner sağlık raporlarının tanzimi 
şeklıine ait 'hususlar yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — ©u Kanunun 5 inci maddesine 

göre tespit edilen ıgümrük kapılarına, menşe ülkeden 
veteriner sağlık raporu olmadan getirilen hayvan ve 
hayvan maddeleri ile herhangi bir bulaşık hastalıklı 
hayvan reddolunur. 

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık 
raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan 
hayvanlardan hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görü
lenler hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Tespit edilen gümrük kapılarıma veteriner sağlık 
raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan 
hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlar sahibi hesa
bına 21 gün karantinaya alınır. Karantina sonunda 
sağlam bulunanların ithaline müsaade edilir. Hasta
lıklı bulunanlar hakkında 'bu Kanunun 34 üncü mad
desi hükümleri uygulanır. 

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık 
raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan 
hayvan maddeleri karantinaya alınarak muayeneye 

tabi tutulur. Muayene sonucumda hastalık taşımadı
ğı anlaşılanların ithaline izin verilir. Hastalık taşıyan
lar tazminatsız olarak imha edilir. 

Tespit edilen gümrük kapıları dışında, hududun 
herhangi bir yerinden veteriner sağlık raporu ite ve
ya veteriner sağlık raporu olmadan yurda sokulan 
hayvanlar Ve hayvan maddeleri bulundukları yerde 
mahallî mahkeme kararı ite müsadere edilerek ka
rantinaya alınır. Karantina sonunda hasta hayvan
lar hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hüküm
leri uygulanır. (Sağlam bulunan hayvanlar İse Usu
lüne uygun olarak satılmak üzere Maliye ve Güm
rük Bakanlığının ilgili mahallî teşkilatına teslim olu
nur. Hastalık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüp
heli hayvan maddeleri tazminatsız olarak imha edi
lir. Muayene sonucu hastalık taşımadığı anlaşılan 
hayvan maddeleri ise' usulüne uygun olarak satılmak 
üzere Maliye ve Gümrük (Bakanlığının ilgili mahallî 
teşkilatına teslim olunur. 

Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden 
bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar ile hayvan 
maddelerinin gümrük kapılarından ithali hastalığın 
nevine göre bütün gümrük kapılarından veya ge
rekli görülen kısmından yasaklanır. Bu yasaklama 
hastalığın sönüşü iile karantina süresinlin bitimimin bil
dirilmesinden sonra kaldırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
'M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu hususta daha önce yapılan teklifte bir tahaffuz
hane kurulacağından bahsediliyordu. 'Bu konu, di
ğer maddelerde halledilmiş. Bu maddede atıf yapılan 
34 üncü madde ve müteakibinde karantinalardan 
bahsedilmektedir. Yalnız, bu karantinaların ne şekil
de teste edilip nasıl kontrol altına alınacağı, madde 
hükümleri içinde, idarî teşkilat olarak belirtilmiş de
ğildir. Yalnız, kanunun sonuna getirilen bir maddede, 
bu hususta çıkarılacak bir yönetmelikten bahsedili
yor. İyi işlemleri, bu konunun teminat altına alınabil
mesi hastalıkların önünün alınabilmesi için, karanti
naların ne şekilde çalışabileceği hususu da yönetmelik 
içine sokulacak mıdır, yoksa bu husus açıkta kanmak
tadır da bir başka şekilde mi işlenecektir?. Karantina
lar, teşkilat olarak da işletme olarak da mühim olu
yor; onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
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TARIM ORMAN VE KÖYfŞLER'l BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, bu hususlar 
'bolirtildiği gibidir; yani yönetmeliğe bırakılmıştır, 
'bunlar yönetmelikle tanzim edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
7 nöi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 
Kapatılmış hudut kapılarından girişlerde yapıla

cak işlem. 
MADDE 8. — Bulaşık hayvan hastalığı dolayı

sıyla kapatılmış olan 'hudutlardan, konulan yasağa 
rağmen memlekete sokulan hayvanlar veya hayvan 
maddeleri, düzenlenecek ve hazır (bulunanlar tarafın
dan İmzalanacak tutanağa istinaden derhal mahallî 
mahkeme kararı ile müsadere olunur. Müsadere olu
nan hayvanlarda 'bulaşık hastalık arazı görülürse bu 
Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Has
talık amilimi taşıyan Veya bulaşmadan şüpheli hayvan 
maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gös
terilir. 

Hastalık belirtisi göstermeyen diğer hayvanlar 'ka
rantinaya alınır. Karantina süresini doldurup bulaşık 
hastalık arazı göstermeyen hayvanlar ile Ibu hastalık
tan salim 'bulunan hayvan maddeleri usulüne göre sa
tılmak üzere 'Maliye ve Gümrük Bakanlığının 'ilgili 
mahallî teşkilatına teslim olunur. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Bitmeyenler... 8 inci madde katbul edilmAştlir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum :, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalıkların Çıkışında Halberleşme 

Halsfcalık ihbarı. 
MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi 

belli Olmayan hayvan ölümleri görülürse bu duru
mun köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, 
hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çift
liklerde çiftlik sahiplerine veya kâhyalara; bu ihbarı 
alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucu
ları, çobanları, serbest veteriner hekim veya serbest 
veteriner sağlık teknisyeni tarafından en yakın köy 
muhtarına, bulunmadığı takdirde jandarma karako
luna; şehir ve kasabalarda ise beledye başkanlıkları
na veya mahallin mülkî aminlerine veya Bakanlık 
ilçe veya il müdürlüğüne veya polis, jandarma veya 
belediye zabıtasına; gemilerde kaptana, kaptanlar güm

rük idarelerine;, trenlerde istasyon idartdne; sınırlar
da gümrük idaresine yazılı veya sözlü olarak belge 
karşılığımda bildirilmesi zorunludur. İhbarı alanlar 
derhal mahallin en büyük mülkî amirine haber ver
mekle yükümlüdür. Hastalığın hüküm sürdüğü böl
gelere yakın yerlerde 'bir hayvanın hastalanması dahi 
ilgililere haber verilmesini gerektirir. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi Okutuyorum: 
Silahlı Kuvveitlerle haberleşme 
MADDE 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar

da çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın sön
dürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanunda göste
rilen-esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. Hasta
lığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mül
kî makamlara bildirilir. 

BAŞKAN — ıo uncu madde üzerinde söz 'isteyen?. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi. 
MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve 

gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve zabıta 
teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar 
hakkında alacağı haberleri mahalllin en büyük mül-. 
kî aminine ve mülkî amirler de en seri şekilde Ba- <-
kanlığa bildirirler. Yabancı ülkelerde bir salgın hay-

1 van hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türküye 
Cumhuriyeti Devleti adına görevli olan bütün me
murlar hastalığı bağlı bulundukları dış temsilciikle-
re haber vermekle yükümlüdür. Dış temısilcilikler de 
en seri şekilde durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı 
ile Bakanlığa bildirir. 

BAŞKAN — îl İnci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 ncü maddeyi Okutuyorum : 

IDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçidi kordon. 
MADDE 12. — Bu Kanunun 9 ve 10 uncu mad

desine göre hastalık haberini alan makamlar vakit 
kaybetmeksizin en yakın Bakanlık ilçe ve il müdür-
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lüğüne bildirir. Veteriner hekim gelinceye kadar ma-
Ihallî idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri 
tarafından hasta ve sağlam hayvanlar ayrı ayrı muha
faza altına alınarak geçici kordon konulur. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum) : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hastalık yerine gidilmesi. 
MADDE 13. — Hastalık haberini alan hükümet 

veteriner hekimi en seri vasıta ile hastalık yerine 
gider. Bu maksat için mülkî ve mahallî idare ve za
bıta makamları gereken kolaylığı ve yardımı göster
meye mecburdur. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen?. Yok. 

13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hastalığa el koyma ve duyurma. 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde hükümet 
veteriner hekirrii derhal mahallî hayvan sağlık zabı
tası komisyonunu toplar. Bu komteyon, hastalığın ön
lenmesi ve söndürülmesi için, hastalık çıkış kararı 
düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler, komÜsyon ta
rafından uygulanır ve hükümet veteriner hekimi 
tarafından denetlenir. Hayvan sağlık zabıtiası komis
yonu toplanıncaya kadar hükümet veteriner hekimi 
gerekli gördüğü tedbirleri 'almaya yetkilidir. 

Alınan tedbirler idare amlirleri ve muhtarlar 'ta
rafından mahallî vasıtalarla halka ilan ve ilgililere 
tdblliğ edilmekle birlikte civar illere ve Bakanlığa en 
seri sekilide bildirilir. 

IBAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Mülkî almirin yükümlülüğü. 
MADDE 15. — Hayvan sağlık zabıtası komisyo

nu kararı gereğünce konulan kordon ve karantinanın 
yürütülmesi ve korunması için .gerekli 'tedbirleri al
makla o yerin mülkî amiri yükümlüdür. Hastalığın1 

etrafa yayılma tehlikesi ve mahallî zabıta ile korun
ması mümkün olmayan hallerde kordonlar -Silahlı 
Kuvvetlerle takviye edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Istieyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etjmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 
.16 nci maddeyi okutuyorum : 
Giriş ve çıkış yasağı. 

MADDE 16. — Hais'talık, haftalıktan veya bu
laşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddeleri
nin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon 
altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmaları 
yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunur. 
Aynı hastalığa hassas hayvanların hastalıklı yerlere 
sokulması yasaktır. Bunlardan sadece kesilmek üzere 
getirilen kasaplık. hayvanların girmelerine izin verilir. 

Kordon altından veya 'tecrit edildikleri yerden çı
karılmasında zaruret olanlar ve alınacak fennî tedbir
ler yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde 'söz isteyen?. 
Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1'14 sıra sayılı yasa tdklitfinin 

16 nci maddesinin ikinci satırında hayvanlardan son
ra Arılar ilave edilmesiini arz ederiz. 

Yılmaz Demir 
ffleoik 

Rlktfi Sağlar 
İçel 

Kâzım tpefk 
Amasya 

İbrahim Taşdemir 
"Ağrı 

Davut Abacıgll 
Balıkesir 

Ömer N. Cengiz 
istanbul 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon katılıyor mu?. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAŞKANI 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Efendim, daha ev
vel gerekçemizi arz etmiştik; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
TARIM ORMAN VE KöYÎŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet 

katılmamaktadır. 
Buyurun ıSayın Demir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; hep arkadaşların ve hükümetin 
yanılgılarıyla dolu bir komisyonda yaşıyorum ve onu 
yadırgıyorum. Şimdiye dek çıkmış tüm yasalardaki 
eksiklikler bir kez, bir kez daha geldik 
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Değerdi arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının bir 
defa arıyı tanımaması... Türkiye'de arıcılık ve bal
cılık olayı çok mühimdir. Bunun gerek beslenme
deki yerini, gerekse Anavatan Partisinin öz amible-
mini bir kez daha ölüme terk ettiklerini yinelemek
ten de zevk alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Anadolu- Bölgesin
de Kars ve -yöresindeki arı ırkları, arı çeşitleri, Kaf
kasya'dan .gelmiş bir ırk olarak dünyada ender bu
lunan bir ırktır. Sayın bakanlık genelgelerle, yönet
meliklerle, yok efendim talimatlarla hu bölgeye dı
şarıdan arı 'getirilmesini yasak etmiştir; ama, ne den
li işliyor tabiî o bilinmiyor. 

'Ben bu bazda söylüyorum, yineliyorum; gerçek
ten bu olay ekonomideki kendine özgü bir çarpıklık
tan kaynaklanıyor. Ordu'da, Edirne'de, Denizli'de, 
Muğla'da Varroa hastalığı nedeniyle ölüme terk 
edüen bir arı neslinin yurt içinde dolaşmasına ba
kanlık lütfen enıgel olsun. Yazgısını, gelirini, ekme
ğini 'bu sektöre, bu varlığa 'bağlamış insanların ek
meğiyle oynamayın, önlemlerini alın. 

önergeyi reddetseniz bile, bu maddelerin içeriği-
nir özünü, biz iktidara geldiğimiz zaman değiştirece
ğiz. 

Teşekkür edenim. (SHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka'bul 

edenler... Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kalbul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi Okutuyorum: 
Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları 

'MADDE 17. — a) Teşhis için kullanılan biyolo
jik maddelerin uygulaması hükümet veteriner hekim
leri veya Bakanlıkça .görevlendirilen diğer kamu ku
ruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner 
hekimler tarafından yapılır. 

h) Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit 
edilen hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi 
amacıyla, aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet ve
teriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer* 
kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest 
veteriner hekimler ve bunların sorumluluğunda ve
teriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır. 
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c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu 
aşılama ve 'üaçlamalar, Bakanlığın vereceği program 
ve emirlere göre hükümet veteriner. hekiminin sa-
rumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafın
dan yapılır. 

d) Hayvan sahipleri 'biyolojik madde, aşı, serum 
ve ilaçların uygulanmasına rıza göstermeye, lüzumlu 
araç ve kolaylıkları sağlamaya medburdur. 

e) Hayvan sahiplerince bu Kanunun 4 üncü 
maddesine göre tespit olunan hastalıklarla diğer hay
van hastahklarıına karşı veteriner hekim ve veteriner 
sağlık teknisyeni tarafından hayvanlara uygulanan 
aşı ve serumlar için Bakanlıkça hazırlanacak yönet
melikte belirtilen esas ve miktarlara göre ücret öde
nir. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte oltan 114'e 1 inci Ek sıra sayılı 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifinin 17 nci 
maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

«Madde 1'7/c) Hastalık tehlikesi görülen yer
lerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar. Bakanlığın 
vereceği program ve emirlere göre hükümet veteri
ner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya hükü
met veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner 
sağlık teknisyenleri tarafından yapıdır.» 

iSelim Köçaker» 
Tokat 

Hayrettin Elmals 
îstaribul 

Talat Zengin 
Malatya 

İ. Fevzi Yaman 
İsparta 

Recep Kaya 
• Bilecik 

lîsmail Dayı 
Balıkesir 

Mehmet Özdemir 
Elazığ 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Erol Yaltınkaya 
Kastamonu 

Ebuibekir Akay 
Erzurum 
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İBAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum;: 
TBMİM Sayın Başkanlığına 

(Hayvan Sağlığı ve Zabıtası (Kanununun madde 
17 (b) fıkrasında «(bunların sorumluluğu» kelimele
rinin kaldırılmasını arz ederiz. 

SeTîm ıBrel Salih Alcan 
Konya Tekirdağ 

MUhittin Yıldırım Yılmaz Demir 
(Edirne Bilecik 

(Haiyre'ttin Ozansoy 
İDiyatfbakır 

(BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine gö
re tekrar okutup, işleme koyacağım: 

Konya Milletvekili Salim Erel ve arkadaşlarının 
önergesi: 

17 nci maddenin (ıb) fıkrasında «'bunların sorum
luluğu» kelimelerinin kaidırimaısını arz ederiz. 

BAŞKAN — önerigeye komisyon katılıyor mu? 
TARİM ORMAN VE KöYİŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHİMIBT ALTINTAŞ (Muğla) -
Katılmıyoruz efendim* 

İBAŞKAN — Hükümet?... 
TARİM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak is

teyen var mı? 
iBuyurun Sayın Alcan. 
SALİM ALOAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

değerli milletvekiılleri; veteriner sağlık teknisyenleri 
üzerinden veteriner hekimlerin baskısının kaldırıl
ması amacındayız. Maddedeki «sorumluluk» kelime
si kaldırılırsa, eşgüdüm içinde çalışma sağlanır; bas
kı unsuru kalmayacağından, sağlık teknisyenleri ra
hat bir ortam içerisinde çalışmalarına devam eder. 

Aynı konu ziraat teknisyenleri için de geçerlidir. 
Teknisyen arkadaşlara, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının yakım ilgi göstermesinden yanayız. Ta
rım dünyası insanının masa başında oturan ziraatçi-
ilere ihtiyaç olmadığına; tarlada görev başında bulu
nan ziraat mühendislerine, zirat teknisyenlerine ih
tiyacı olduğuna sonsuz inancım yardır. Bu nedenle 
önergenin kalbulünü rica ederim. 

Saygılarımla. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Önergeye komisyon ve hükümet katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Tokat Milletvekili Selim Koçaker ve arkadaşla

rının önergesi: 
Madde 17. — c) Hastalık tehlikesi görülen yer

lerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın 
vereceği program ve emirlere göre hükümet veteri
ner hekimleri, seribe'st veteriner hekimler veya hükü
met veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner 
sağlık teknisyenleri tarafından yapılır. 

İBAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz efendim. 

iBAŞKAN — Hükümet?... 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler... önerge kaibul edilmiştir. 

17 nci maddeyi, önergede öngörülen değişiklikle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..,, Kabul etme
yenler... 17 nci madde kaibul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum: 
Hayvanların imhası, tecrit ve dezenfeksiyon 

İMADDE 18. — Hasta veya hastalarla temasta 
ıbulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta 
görevlileri tarafından öldürülür, imha edilir ve bu
na ait bir tutanak düzenlenir. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek «şya ve maddeler 
temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlen
mesi veya dezenfeks'iyonu mümkün olmayanlar ya
kılır. Temizlik işi hükümet veteriner hekiminin gö
zetimi altında hayvan sahipleri tarafından, dezenfek
siyon ise Bakanlığın ilçe veya il müdürlüklerince ya
pılır. 

Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için has
ta ve hastalıktan şüpheli hayvanların tecritlerine mah
sus ahır ve diğer yerler ayrılır, ölenler veya öldürü
lenlerin gömülecekleri yerler su, yol veya mesken
lerden uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla be
lediyeler ve köy ihtiyar heyetleri kendi bölgeleri 
içinde yukarıdaki şartlar altımda tecrithaneler ile 
hayvan gömülme mahalleri göstermeye mecburdur. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
, Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler..j 
Kahul etmeyenler... 18 inci maoMe kaibul edilmiştir. 
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il 9 uncu maddeyi okutuyorum: 
(Kordon altında hareket 
MADDE 19. — Kordon altında bulunan yerler

de halstalığa tutulabilecek hayvanlarla bunların her 
türlü .maddelerinin toplatılması park, pazar, panayır 
ve sergilere gönderilmesi ve kordon altındaki sürü
lerin birbirleriyle temas ettirilmesi yasaktır. 

Kordon içinde kalan park, pazar, panayır, sergi, 
han,, yol, istasyon ve iskeleler 'gibi hayvanların geç
mesine veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa 
hassas hayvanlar ile maddelerine kapatılır. 

(Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman 
o bölgenin iskele, istasyon ve havaalanları ile ge
nel geçiş yolları, hayvan, park, pazar ve panayırları 
hastalığım sömdürülmesine kadar aynı hastalığa has
sas hayvanlara kapatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 19 uncu madde kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum: 
Kordonun kaldırılması 

IMADDE 20. — Kordon altına alınan yerlerde 
(hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu, temiz 
iik ve dezenfeksiyonların yapıldığı hastalık sönüş ra
poru ile bildirildikten sonra kordon kaldırılır. Du
rum valiliğe, valilikçe de Bakanlığa ve civar illere 
bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 

İBBŞÎNCl BÖLÜM 
Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurt İçinde Hayvan ve 

Hayvan Maddelerinin Nakli ve Ticareti 
(Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım ve 

kontrolü: 
ıMADDE 21, — Hayvan hastalıklarına karşı kul

lanılan aşı, serum ve biyolojik maddeler, Bakanlığın 
izniyle gerçek ve tüzelkişilere ait enstitü, laboratuvar 
ve tesislerde imal edilebilir. 

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla 
yurt içinde imal edilen veya Bakanlık izini ile yurt dı-
ışından ithal olunan aşı, serum, biyolojik madde ve 
benzerlerinim kontrolü yönetmelik esaslarına ıgjöre 
'Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 

Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, se
rum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile veteriner 
müstahzarlardan yararlı olmadıkları, istenilen şartlar

da hazırlanmadıkları,, zararlı oldukları ve beyanna
mesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları 
tespit edilenlere el konulur. Aynı seri numaraların 
kullanma ve satışları Bakanlıkça yasak edilir. Bu Ko
nunun 52 nci maddesine göre ruhsatları iptal edilen
lere aynı isim altında tekrar ruhsat verilmez. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum1: 
Yurt içinde hayvan ve hayvan maddelerinin nakli 
MADDE 22. — Zatî İhtiyaçlara mahsus veya ma

hallî pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, 
hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde 
nakli köylerde •muhtar, şehir ve kasabalarda belediye
ler tarafından verilecek menşe şehadetnameler'i ile 
yapılır. Menşe şehedetaamesiz veya veteriner sağ
lık raporu olmadan nakledilecek hayvan ve hayvan 
maddelerinin nevi, miktarı ve esasları yönetmelikte 
belirtilir. 

İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan 
ve hayvan maddelerinim naklinde, menşeine en yakın 
yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuru
larak menşe şahadetnamesinin veteriner sağlık rapo
runa çevrilmesi ve nakliyat sırasında bu raporların 
bulundurulması mecburidir. 

.Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporla
rının tanzimi ile ilgili hususlar yönetmelikte belirti
lir. 

Menşe şalhadetnamesiz ve veteriner sağlık rapor-
suz hayvan ve hayvan maddelerinin naklediılmesi ve 
bu durumun 23 üncü maddede belirtilen görevliler 
tarafından tespiti halinde; hayvanlar alıkonularak, hü
kümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede 
altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık olup 
olmadığı araştırılır. Bu araştırmadan bir sonuç alına
maz ve 21 gün sürecek müşahede sonunda hayvanla
rın hastalıksız olduğu anlaşılırsa veteriner sağlık ra
poru verilerek serbest bırakılır, Menşeinde hastalık 
bulunmadığı anlaşılan hayvan maddelerine de veteri
ner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. 

Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri 
hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gösterilir. 

Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve hay
van maddelerinin sahipleri tarafından il ve ilçe hay
van sağlık zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiş 
olan yerlerin dışında yapılacak muayene istekleri, ta
şıt araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle yeri
ne getirilir. 
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IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı yasa teklifinin 

22 nci maddesinin ikinci satırında «maddeleri»nden 
sonra «ve süt» ilave edilmesini arz ederiz. 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Fikri Sağlar 
tçel 

Kâzım İpek 
Amasya 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Ömer N. Cengiz 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye sayın Komisyon katılıyor 
mu? 

TARIM ORMAN VE KöYİŞLBRt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim süt de bir hayvan maddesidir, ayırmaya ge
rek yoktur; onun için katılmıyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — önergeye sayın hükümet katılıyor 
mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılmıyorlar. 

Buyurun Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bu 

madde üzerinde vermiş olduğum önergeyi Sayın Ko
misyon Başkanım algılayamaıdılar, önce onu bağışla
mıyorum. 

Arkadaşlar, şu konu, Türk Milletini, Türk süt üre
ticisini rahatsız edecektir; bunun altını çizerek bildir
mekten zevk ve gurur duyuyorum. Zatî ihtiyacın dı
şındaki tüm hayvan maddelerinin ve hayvanların, il, 
ilçe veya bulunduğu yörenin dışına taşınmasında bel
ge alma koşulu vardır. Sayın Komisyon Başkanıma 
ve sayın hükümete komisyonda da söyledim; süt gün
lük üretilen, içine teknoloji veya ambalajlama gibi 
faktörler girmediği takdirde de günlük tüketilen bir 
maddedir. Ama neye hizmet ettiğinizi de çok iyi bili
yor ve algılıyorum. 

Konu şu beyler, burada açıkça söyleyeyim ve 
açıkça da bilelim; Türkiye'de süt toplayıcı holdingler 
çoğalmıştır... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Her şeyi hol
dinge Ibağlamaym. 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Lütfen sayın Şa

hin, biz kime hizmet edildiğini de çok iyi biliyoruz, 
(bu maddedeki kelimelerin manasını da biliyoruz. Be
nim Bilecik'teki süt üreticim, her gün sabah saat 5 te 
Ankara, Istartbul, Bursa ve İzmir'e hareket eder. Se
nin Tarım Bakanlığının il müdürleri ve memurları 
saat 05.00te ayakta mıdır ki, her gün belge alacak? 
Ama holdingin, saat 05.00te veterineri vardır, ziraat 
mühendisi vardır, belgesi hazırdır, yola çıkacaktır. 

Bu nedenle önergemde, «Süt nakli bu belgeden 
muaf olsun» diyorum. Ben kamu yöneticiliği yaptım, 
bu konunun içinde çok yaşadığım için biliyorum : 
İthalat ve ihracatta bir pul yapıştırma vardır ve şir
ketler bunun karşılığını vezneye yatırırlar; ama biz 
kooperatif olarak gittik, 350 bin liralık pulu -ki, 25 
liradan büyük damga pulu yoktu- 18 günde ancak 
tamamlayabildik; uzun uzun kâğıtların peşine. 

Şimdi, istirham ediyorum, üreticilerin ve Türkiye' 
de çoğunluk olan kesimin yararına yasaları çıkartın; 
muayyen bir kişi ve kuruluş hakkırida yasa çıkartırsa
nız, süt üreticisini ve tüketicisini zor duruma düşürür-
seniz, Türk Milleti yakanımdan elini çekmeyecektir; 
ama tabiî, Türkiye'de süt 90 lirayken, su 200 lira 
olursa, bu çarpık sistem böyle devam edecektir, çün
kü birisini vatandaş üretiyor, birisini de holding pa
ketleyip Türk Milletine sunuyor. Yani, bu çarpık sis
temin düzeltilmesi için lütfen biraz yardımcı olun ve 
önergemi kabul edin. 

Saygı ve hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
ıBuyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bu önemli bir maddedir, açıklık getirmek 
bakımından arz edeyim. 

Birinci paragrafın son cümlesi aynen şöyledir : 
«Menşe şehadetnamesiz veya sağlık raporu olmadan 
nakledilecek hayvan ve hayvan maddelerinin nevi, 
miktarı ve esasları yönetmelikte belirtilir.» Dolayısıy
la memleketin ihtiyacı olan bütün tedbirleri almaya 
bakanlık yetkilendirilmiştir. Burada... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Süt hariç» diye
lim. Teknolojik vasfını da anlattım, bu teknik bir ko
nu. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Dolayısıyla, madde bu şekliyle 
uygundur efendim; önergeye katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kahul edenler... Kahul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 
Kalbul etmeyenler... Madde kahul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Görevlilerin yükümlülüğü 
MADDE 23. — Polis, jandarma, belediye zabıta 

memurları ile iskele ve liman memurları, köy muh
tarları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri 
görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve 
hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesi veya vete
riner sağlık raporunu aramakla ve menşe şahadetna-
mesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mül
kî idare amirine bildirmekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı yasa teklifinin 
23 üncü maddesinin dördüncü satırında «bölgelerden» 
sonra «süt hariç» ibaresinin ilave edilmesini arz ede
riz. 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Fikri Sağlar 
tçel 

Kâzım İpek 
Amasya 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLBR1 KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, kı

sa bir açıklama yapacağım. Üreticileri, sütçüleri ya
rın polis ve jandarma yolda yakalarsa bunun kara 
yazgısı, vebali, günahı baikana aittir. 

Teşekkür ederim. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Yetkimiz var, izah ettim biraz 
önce. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kahul etmeyenler... önerge kahul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... 23 üncü madde kahul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Hayvan alım ve satımları 
MADDE 24. — Şehir ve kasabalarda hayvan 

alım ve satımlarının hayvan park, pazar veya pana
yırlarında yapılması mecburidir. 

Kuribanhk hayvan alım ve satımları bu madde 
hükmüne tabi değildir. 

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların 
menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunun 
bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı surette 
sağlık kontrolü altında tutulması şarttır. 

Hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi 
için açılışından en az 20 gün önce Bakanlığa bildiri
lerek izin alınır. 

IBAŞRAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum : 
Hayvan toplama izni 
MADDE 25. — Bulaşık hastalık nedeniyle Bakan

lıkça hassas bölge ilan edilen yerlerde, mahallin en 
büyük mülkî amirinden izin belgesi alınmadan hay
van toplanması ve nakli yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... 25 inci madde kalbul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Hayvan sürülerinin hareketi 
MADDE 26. — Her nev'i hayvan sürülerinin yurt 

içindeki hareketleri Bakanlıkça düzenlenir. 
[BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Hayvanla nakliyecilik yapanlar 
MADDE 27. — Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

mahallî belediyelerden ruhsat almak mecburiyetinde
dir. Ruhsatnamelerle ilgili hususlar yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde soru sormak isteyen var. Buyu

runuz Sayın üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 

konuda daha önceki teklifte, «Hayvan üzerinde veya 
hayvanla çekilen vasıtalar ile nakliyeciliği meslek edi
nenlere» kısmı burada kısaltılmış ve «Hayvanla nak
liyecilik yapanlar» denmiştir. Burada kullanılan oüm-
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le hayvana mı, yoksa nakliyeciliğe mi mütealliktir. 
Çünkü kullanılan hayvanla, hayvanın çektiği vasıtayla 
şehirler arasında veya kıtalar arasında hayvan nak
liyeciliği de yapılmaktadır. Madde içinde bulunan 
«Hayvanla nakliyecilik» cümlesi bütün bunları da kap
sıyor mu? Yoksa bu, nakliyecilik mesleğinin bir açık
laması şeklinde midir? Çünkü ruhsat konusuyla il
gili bağlantısı da vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞDERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, burada doğrudan doğruya- ticarî amaçla 
yapılan nakliyecilik kastedilmektedir ve bu amaç gü-
dülmüştür. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 27 nci madde kaıbul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 
MADDE 28. — Mahallî hayvan sağlık zabıtası 

komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerler
den o hastılağa hassas hayvanların menşe şahadetna
mesi ve veteriner sağlık raporu olsa bile geçirilmeleri 
yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel 
tertibatlı araçlarla transit olarak geçirilmelerine mü
saade edilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Nakil araçlarının dezenfeksiyonu 
MADDE 29. — Hayvanları veya hayvan madde

lerini nakleden her türlü aracın nakil sonunda sahip
leri tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 
mecburidir. Temizlik, dezenfeksiyon ve bunların kont
rolü ile ilgili işlemler yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI BÖLÜM 
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim 

Mahallî idarelerin yükümlülüğü 
MADDE 30. — 11 özel idareleri ve belediyeler 

hayvan hastalıkları ile mücadele için malî imkânla

rını ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine 
yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye ka
tılmakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 

pek muhterem milletvekilleri; 30 uncu madde, özel 
idare ve belediyelerin mücadeleye katılmaları ve 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre görevle
rini belirlemek maksadıyla düzenlenmiştir. 

Kanun teklifinde iki fıkra vardır; birinci fıkrası 
buraya aynen alınmış - komisyondan geçen şeklin
de - ikinci fıkrası tamamen bırakılmıştır. Alınan fık
ra, belediye ve özel idarelerinin bütçelerine imkân 
nispetinde ödenek koyacaklarım ve hayvan hastalık
larıyla mücadeleye katılacaklarım vurgulamaktadır 
ki, bu kısmı aynen alınmış; fakat esas mühim olan, 
tatbikatta bir türlü işlemeyen uygulamayla ilgili ikin
ci fıkrası maalesef metinden çıkarılmıştır. 

Dikkatlerinize arz etmek için çıkarılan fıkrayı ay
nen okuyorum : «Belediyeler hastalıklarla mücadele 
işlerine katılmak, mezbaha ve belediye veteriner hiz
metleri için bütçelerine veteriner hekim kadrosu koy
mak ve bu kadrolara usulüne uygun şekilde veteri
ner hekim görevlendirmekle yükümlüdür». Ne ka
dar masum, ne kadar memleket ihtiyaçlarına uygun 
bir madde... Bu maddeyi komisyon nasıl ve hangi 
vicdanla çıkarır? 

Şimdi, hepiniz biliyorsunuz, bugün Anadoluya 
gittiğimizde görürsünüz, çoğu kasabalarda belediye
lerde kadro yoktur, konmamıştır. Birçoklarında da 
kadro vardır; fakat veteriner tayini yapılmamıştır; 
fakat buna bukabil, Belediyeler Kanununda, başta 
gıda kontrolleri olmak üzere, pek çok görevler bele
diyelere verildiği gibi, mezbahaların yönetimi, idare
si ve etlerin damgalanması da yine belediye veteri
nerlerine bırakılmıştır. 

Geçen gün bir gazete manşetine aldı. Üç büyük 
şehrimizin (Ankara, İstanbul ve İzmir) günlük et sev-
kiyatının yarısının kaçak olduğu belirtiliyordu bu 
manşette. 

Şimdi, bütün hastalıklar kaçak et kesimi yoluyla 
geçtiğine, bu etlerin kontrolü ve damgalanması da 
belediye veterinerleri tarafından yapıldığına göre, be
lediyelerin sadece umumî, mücerret bütçelerine im
kân nispetinde gerekli ödenek koymakla ve «müca
deleye katılmakla yükümlüdür» cümlesiyle iktifa et
mek herşeyden evvel idarî reforma uygun değildir. 
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Hükümet iki yıldır «idarî reformu gerçekleştireyim» 
diye çırpınıyor. Böyle umumî hükümlerle, kimin ne 
yapacağını kesin olarak belirtmeyen maddelerle mem
lekette idarî reform olmaz. Her şeyden evvel, o esp
riyi yerine getirecek, uygulamanın icap ettirdiği mad
deleri buraya koymak lazım. 

Bu maddelerin niçin konması gerekir? Bir kere, 
Hıfzıssıhha Kanunu var, 11 Hıfzıssıhha Kanununa 
göre, gıda maddelerinin kontrolü için geniş ölçüde 
hükümler konmuş; fakat bunların uygulayıcısı, so
rumlusu yok, belediyelere görev verilmiş. Yine, Be
lediyeler Kanununda gıda kontrolü ile ilgili bir sürü 
hükümler var; ama belediyeler, gerek müeyyidelerin 
etkisizliği, gerek uygulamada görev ve yetkiler sarih 
olarak belirlenmediği için ve herşeyden evvel veteri
ner teşkilatından mahrum oldukları için, bu görevi 
yapamamaktalar. 

tnsan sağlığı ile yakın ilgisi bulunan bu konunun, 
hükümet tarafından ele alınması ve herşeyden evvel 
hükümet veterinerinin konuya sahip olup - insan sağ
lığına son derece zararlı bulaşıcı hastalıkların önlen
mesi için - gıda kontrollerini yürütmesi gerekir. 

Eskiden, belediyelerin malî imkânları yoktu, kad
rolara veteriner tayin edilemiyordu veyahut da büt
çeleri yaparken kadro konulamıyordu; ama iki sene
dir memnuniyetle müşahede ediyoruz, hükümet ge
niş ölçüde belediyelere yardım yapıyor, belediyelerin 
malî imkânları arttı, çok arttı. E, belediyeler, bu im
kânları varken niçin bütçelerine bir veteriner kadro
su koymasın, niçin o kadroyu boş tutsun, niçin mec
bur olmasın o kadroya bir veteriner hekim tayin et
meye Ve niçin o belediye veterineri hem mezbaha iş
lerinden ve hem de gıda kontrolü vesaire gibi, Bele
diye Kanununun belediye veterinerlerine vereceği 
görevlerden muaf kalsın? 

Bu konuda bir önerge verdim; maddeye bir işler
lik getirecek bu hususları aynen ilave etmemiz gere
kiyor. 

Kaldı ki, bu da yeterli değil. Gazetelerde okuyo
ruz, yıllardır gıda kontrolü yapılamamakta. Bu ka
nun sadece hayvan sağlığı kanunu değil, Hayvan Sağ
lığı ve Zabıtası Kanunudur. Hayvan Sağlığı ve Za
bıtası Kanun Tasarısı getirilirken dört başı mamur, 
efradını cami, ağyarını mâni bir şekilde, şümullü bir 
kapsam içinde getirilmesi lazımdır. Her şeyden ev
vel, bu kanunun Hıfzıssıhha Kanunu ile irtibatlan-
dırılması gerekir. Daha önce gıda kanunu çıkarılma
sı lazımdı; çıkarılmamış. Hiç olmazsa, gıda kontro
lü ile ilgili, burada bir iki düzenleme getirilmesi ge 
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rekirdi. Bu düzenleme yapılmadığına göre, gıda ka
nunu süratle çıkarılmalı; toplum bekliyor, toplum 
sağlığı bekliyor bu kanunu. 

Yine bu tasarıda, Çevre Kanunuyla ilgili hüküm
ler var; onunla irtibat kurulması gerekirdi; ama bun
ların hiçbirisi yapılmamıştır. Belediyelere verilen gö
revler var. Bu görevlerden kim sorumlu? Hükümet 
veterineri mi, hükümet tabibi mi, belediye tabibi mi? 
Bugün hepsine az çok görevler verilmiş; fakat hiçbi
risi etkin ve yeterli değildir. Bugün, hiçbir kontrol 
yapılamamakta, toplum sağlığı tehdit, tehlike altın
dadır ve bu hastalıkların da çoğu hayvansal ürünler
den kaynaklanmaktadır. 

Bir konuyu daha arz etmek istiyorum. Kocaeli' 
deki İzmit Körfezinde, ttergün fabrika artıklarından 
balıklar zehirlenmekte ve sahile vurmaktadır. Yine, 
İzmir Körfezinde hergün lağım sularıyla beslenen 
balıkların, diğer deniz ürünlerinin avlanması, satıl
ması, yenmesi yasak olduğu halde, hâlâ buradan av 
yapılmakta ve gıda maddesi olarak satılmaktadır. 
Halbuki bu konuda 11 Hıfzıssıhha Kurulu kararları 
var: «İzmir Körfezinden balık avlanması yasaktır, 
bu balıkların yenmesi sağlık açısından mahzurludur» 
şeklinde; ama kim uygulayacak? Sağlık müdürü mü, 
veteriner mi, belediye tabibi mi?.. Hiçbir açıklık yok. 
Görev verelim, yetki verelim, kontroller yapılsın; 
böylelikle rahat ve huzur içerisinde evimizde uyu
yalım. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkanım, açıklık getirmeme izin verir misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altıntaş. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, teklifin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 
bütün belediyelere birer veteriner hekim bulundurma 
zorunluluğunu getirmektedir. Bu hususu komisyonu
muzda da, uzun uzun görüştük ve tartıştık. 

Memleketimizde 1 70Q'ü aşkın belediye var. Bu 
kadar belediyeye veteriner hekimi bulmak, bugünkü 
veteriner hekim adedi bakımından - yurt içinde -
mümkün değil. 

İkincisi, küçük kasaba belediyeleri var, ki bunlar 
kendi maaşlarım dahi zor tedarik ediyorlar. Bunlara, 
bir de bu yükümlülüğü vermek, büyük çapta bir ma
lî külfet getirecektir. Buralardaki kesimler, kendi 
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sağlık kontrolü içinde mutlak disipline edilecektir. 
Bu iki nedenle, yani yeterli veteriner bulunamadığı 
ve küçük kasabalar da henüz malî yönden güçlene-
mediği için uygun bulmadık; dolayısıyla teklifin ikin
ci fıkrasını metinden çıkarmış olduk. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı Hayvan Sağlı

ğı ve Zabıtası Kanunu Teklifinin 30 uncu maddesi
ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

O. Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

MADDE : 30 
(Madde metnine eklenecek ikinci fıkra) 
Belediyeler hastalıkla mücadele işlerine katılmak, 

mezbaha ve veteriner hizmetleri için bütçelerine ve
teriner hekim kadrosu koymak ve bu kadrolara usu
lüne uygun şekilde veteriner hekim görevlendirmek
le yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERl BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 30 uncu madde kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu 
MADDE 31. — Hayvan hastalıkları ile ilgili hu

suslarda Bakanlıkça verilen konuları inceleyerek gö
rüş bildirmeye, gerektiğinlde veteriner hekimliğin ic
rasına ilişkin hizmet konuları ile hayvan hareket ve 
nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan maddele

ri ile ürünlerinin muayene ve denetimi konularında 
görüş belirtmek üzere Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Bakan
lıkça seçilecek üyelerden oluşan «Hayvan Sağlığı Da
nışma Kurulu» kurulabilir. Bu kurulun teşkili ile ça
lışma usul ve esasları, Bakanlık talimatı ile düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 31 inci madde kabul edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum : 
Hayvan sağlık zabıtası komisyonları 
MADDE 32. — II, ilçe ve köylerde kurulacak 

hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının kuruluş, gö
rev ve çalışma esasları yönetmelikle belirtilir. 

Komisyonların aldığı kararların uygulanması ile 
ilgili hususlar hükümet veteriner hekimlerince denet
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 32 nci madde kabul edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum : 

YEDÎNCt BÖLÜM 
Kesilecek Hayvanlar ile Etlerin ve Hayvan 

Maddelerinin Muayeneleri 
Hayvan kesimi 

MADDE 33. — Ticarî amaçla kasaplık hayvan 
kesimleri mezbaha, et kombinası veya kapalı hayvan 
kesim yerlerinde yapılır. Bu yerlere gelecek hayvan
ların menşe şehadetnamesi veya veteriner sağlık ra
poru bulunması şarttır. Hayvanlar, kesimden önce ve 
kesimden sonra veteriner hekim tarafından muayene 
edilir. 

Hayvanların kesim şartları, kesim öncesi ve son
rası muayeneleri ve mecburî kesimlerle ilgili husus
lar Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir. 

Mezbaha ve kombinalarda kesilecek hayvan ve 
hayvan maddelerinin muayeneleri veteriner hekimi 
tarafından yapılır. Mezbaha, et kombinaları ve ke
sim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğu Bakanlığın 
denetimine tabidir. 

Köylerde zatî ihtiyaç ve köy tüketimi için yapı
lacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar bu madde hü
kümlerine tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edilmiştir. 
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34 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Önemli hastalıklarda alınacak tedb/rler 
MADDE 34. — Yabancı ülkelerden yurdumuza 

gelen ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvan
larda : 

a) Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz veba
sı, salmonollosis ve tavuk vebası hastalıklarından bi
ri tespit edildiği takdirde, hasta, hastalıktan şüpheli 
ve bunlarla temas eden hassas hayvanlar tazminatsız 
olarak öldürülür ve imha edilir. Bu hastalıkların bu
laşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanların ise, ka
rantina süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri 
hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine ve satışına 
müsaade olunur. 

b) Şap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıkara ve uyuz 
hastalıklarından birine tutulmuş olanlar ile hastalık
tan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha 
edilir. Bulaşmadan şüpheliler, sahipleri hesabına ka
rantinaya alınarak memleket içinde sağlık zabıtası 
hükümlerine tabi tutulur. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz 
brusellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin has
talığı görülenler veya serolojik ve allerjik testlerle 
bu hastalıkların mevcudiyeti tespit olunanlar tazmi
natsız öldürülür ve imha edilir. 

d) Haber verilmesi ve mücadelesi mecburî has
talıklar arasında ismi geçmediği halde mahiyeti iti
bariyle salgın niteliğindeki herhangi bir hastalığa tu
tulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında Bakanlıkça 
gerekli tedbirler alınır. 

(a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hastalıklar dı
şında kalan hastalıklar için uygulanacak işlemler Ba
kanlıkça düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
• F.' REZAN ŞAHtNKAYA (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
F. REZAN ŞAHtNKAYA (Ankara) — Ben de 

komisyondayım; ama gözden kaçmış herhalde; onun 
için şu hususu belirtmek istiyorum : Bildiğiniz gibi, 
tavuklar kanatlılardandır ve bundan dolayı da tavuk 
hastalıkları memelilere geçmez. Tavuk vebası hasta
lığında hayvanların imhasına lüzum yoktur. Tavuk

lar kesilir ve pazarlanır, sadece iç organları imha 
edilir. Onun için bu hükmün çıkarılmasını istiyorum. 
(SHP sıralarından «Önerge vermeniz lazım» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, bunu düzeltmek müm
kündür. Eğer komisyon katılıyorsa, bir önerge veri
niz, hemen düzeltelim efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, dikkat edilirse 
bu madde, yurt içinde çıkan hastalıkları düzenleme
mektedir. Bu madde, yurt dışından ithal olunan hay
vanlarla ilgili bir maddedir. Onun için bu şekilde 
kalmasını daha uygun görüyoruz. Dikkat edilirse 
maddenin başında, «Yabancı ülkelerden yurdumuza 
gelen ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvan
lar» tabiri vardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 34 üncü madde kabul edilmiştir. 
35 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıkla
rında alınacak tedbirler 

MADDE 35. — Yurt içinde sığır vebası, şap, at 
vebası, mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halin
de hastalar ile, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler 
Bakanlıkça belirlenecek itlaf, tecrit, aşılama, serum-
lama veya diğer uygulamalara tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Kuduz hastalığında alınacak tedbirler 
MADDE 36. — Kuduza yakalanan hayvan taz

minatsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar 
tarafından ışınlan veya kuduzdan şüpheli hayvanlar 
da tazminatsız öldürülür ve imha edilir, ancak bu 
hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmez
lerse masrafları kendilerine ait olmak üzere müşaha-
de altında tutulabilir. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahip
leri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. 
Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasa
balarda belediye, köylerde köy ihtiyar heyetleri ta-
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rafından tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Bu 
hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım iste
nir. 

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklar
la yapılacak müşterek çabşma esasları Bakanlıkça 
tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum : 
Tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarında alı

nacak tedbirler 
MADDE 37. — Sığırlarda tüberküloz ve brusel-

loza ve tek tırnaklılarda ruama yakalandığı tespit 
edilen hayvanlar tazminatlı olarak kestirilir, öldü
rülür veya imha, edilir. 

Ticarî amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin 
tüberküloz testine, bruselloz yönünden de muayene
ye tabi tutulmaları mecburidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 38. — İhbarı ve mücadelesi mecburî 

hastalıkların kordon müddetleri Yönetmelikte göste
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 
MADDE 39. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine 

göre tespit edilen hastalıkların çıktığı yerlerde hasta
lığın gerektirdiği şartlara göre hasta, hastalık ve bu
laşmadan şüpheli hayvanlar hakkında gerekli kanunî 
işlemler yapılmakla beraber, her nevi hayvan, hay
van maddeleri ve bulaşmaya sebep olabilecek kaba 
yemlerin nakli, karantinanın devamı süresince hasta
lık bölgesine bulaşmaya duyarlı veya hastalığı taşı
yacak diğer hayvanların sokulması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum • Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine 

göre tespit edilen hastalıklarla sınırlarda ve yurt için
de yapılacak mücadele esasları yönetmelikte belir
tilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 40 inci madde kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tazminat 

Tazminat verilecek hastalıklar 
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerine göre sı

ğır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sı
ğır brusellozu hastalıklarından dolayı öldürülen ve
ya kestirilen hayvanların sahiplerine Bakanlık bütçe
sinden aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat veri
lir. 

a) Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar 
için takdir edilecek kıymetlerin yarısı, 

b) Hastalığın açık belirtisini göstermeyip yapı
lacak testlere göre teşhis konularak öldürülen veya 
kestirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin 
dörtte üçü, 

c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında öldü
rülecek hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin ta
mamı. 

İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı 
koruma maksadıyla hükümet veteriner hekimi veya 
Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafın
dan yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları yüzün
den öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleriyle 
tespit edilen hayvanların takdir edilecek kıymetleri
nin tamamı ödenir. 

Yukarıdaki hallerde; hayvanların sarf ve tüketi
mi mümkün olan et", deri ve diğer kısımlarının bedel
leri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hay
van sahibine bırakılır ve bedeli hak ettiği tazminat
tan düşülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum : 
Tazminat verilmeyecek haller 
MADDE 42. — Resmî kurumlarla belediyelere 

ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber veril
memiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alın
mış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz veya veteri
ner sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edil
diği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahip
lerine tazminat verilmez. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kıymet takdiri 
MADDE 43. — 41 inci maddede yazılı hallerde 

hayvanların kıymet takdiri; biri Kanunun 32 nci 
maddesi uyarınca kurulan komisyonun, diğeri hay
van sahibinin göstereceği bilirkişi ve hükümet vete
riner hekiminin iştirakiyle üç kişilik bir heyet tara
fından mahallî rayice göre yapılır. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 44. — Bu Kanunun 5 inci maddesine 
göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka 
yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini' ithal ve
ya ihraç edenler veya transit geçirenler salgın hay
van hastalığı sebebi ile gümrük kapılarından veya 
hududun tamamından yurda sokulması yasaklanan 
hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya transit 
geçirenler ile ithal, ihraç ve transit işlemleri nedeniy
le karantina veya muayene yerlerine alınmış hayvan
lar veya elkonulmuş hayvan maddelerini kaçıranlar, 
veteriner sağlık raporu olsun veya olmasın fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç ay
dan bir yıla kadar hapis ve ikiyüz bin liradan iki 
milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 45. — Bu Kanunun 6 ncı ve 22 nci 
maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi veya vete
riner sağlık raporlarını sahte olarak düzenleyenler 
veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner 
sağlık raporu üzerinde tahrifat yapanlar veya bu ev
rakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan mad
delerini ihtiva eden vasıta veya kaplara konmuş olan 
işaret veya damgaları menfaat kastı ile değiştirenler, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
iki aydan sekiz aya kadar hapis cezası ile cezalandı- I 
rılır. I 
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Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi ve
ya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hasta
lıklı hayvanlarla hayvan maddeleri için hastalıklı ol
duklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteri
ner sağlık raporu düzenleyen veya veren memurlar, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı
rılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
46 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — Hastalıklı, hastalıktan veya bu

laşmadan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini 
yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri 
her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yer
ler ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak 
bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hay
van veya hayvan maddelerini satanlar, başkalarına 
devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere 
hayvan veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan 
veya hayvan maddelerini tecrit veya muhafaza altı
na alındıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş 
veya imha edilmiş hayvan veya hayvan maddelerini 
gömüldükleri yerlerden çıkaranlar iki aydan altı aya 
kadar hapis ve otuzbin liradan üçyüz bin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı hayvan veya hayvan 
maddelerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hak
kında da aynı ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
47 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 47. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin 
birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükümleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar 
ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan sa
tanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık rapo
ru olmadan hayvan veya hayvan maddelerini hayvan 
park, pazar ve panayırlarına, kombinalara, mezba
halara, kesim yerlerine ve sergilere getirenler ile hay
van veya hayvan maddelerini yurt içinde bir yerden 
diğer yere nakledenler yirmibin liradan ikiyüz bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
47 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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48 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — Kordon altına alınan bölgeyi bel

li etmek için konulan işaret, levha ve benzerlerini 
tahrip edenler veya yerlerini değiştirenler onbin lira
dan elli bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hay

van hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan 
ölümlerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özü-
rü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı 
görevlilere bildirmeyenler fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmiyorsa onbin liradan ellibin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne geçerli 
bir özürü olmaksızın uymayan hükümet veteriner 
hekimi ile aynı maddede yazılı makam ve kuruluşla
rın görevli memurları fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa otuzbin liradan üçyüzbin liraya ka
dar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
49 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 50. — Kuduz hastalığı çıktığı ilan olu

nan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına al
mayanlar beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN -r- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
50 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan 

edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü mad
desine göre tespit olunan hastalıklara karşı hayvan
larını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline gi
den görevli memura hayvanlarını aşılatmayan, ilaç
latmayan veya bu Kanuna göre muayene ve tes'te ta
bi tutulması gerekli hayvanları muayene ve teste ta
bi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların yoklu
ğunda hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlar 
onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık; şap, sığır veba
sı, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri ise fail 
hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar iki misli 
artırılarak hükmolunur. 
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t 'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 
I 52 nci maddeyi okutuyorum :, 

MADDE 52. — Hayvan sağlığını korumada kul-
I landan aşı, serum, (biyolojik madde, veteriner müs-
I tahzarların tahlilleri sonucunda 'birleşimlerinde bulu-
I nan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bu-
I iunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle 
I uymadığı veya teşhis, tedavi, koruma niteliklerini azal-
I tacak şekilde eükiılıi maddelerin noksan olduğu tespit 
I edildiği takdirde bunları ıknal ve ihzar edenler sağ-
I iadııkları menfaatin beş mislinden az oılımamak üzere 
I ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancak bu ceza 
I 'ikiyıüzbin liradan aşağı olamaz. Bunları bilerek sa-
I tısa arz edenler veya satanlar ellibin likadan yüzbin 
I liraya kadar ağır para cezası ile oezlanıdınlır. 
I Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde aşı, serum, 
I biyolojik madde ve müstahzarın ruhsatı iptal edilir 
I ve verilecek ceza bir misli artırılır. 

Bahis konusu maddelere (mahkeme kararı ile el 
konularak imha edilir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, müsaade 
I ederseniz bir hususa değineceğim; maddenin üçün

cü satırındalkd «birleşimlerinde» ifadesinin «bileşim-
I lerinde» şeklinde olması gerekir. 

BAŞKAN — Maddenin üçüncü satırındaki «bir
leşimlerinde» ifadesi «bleşıimlerinde» olarak düzel-

I tilmiştir, 
I Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 114 sıra sayılı yasa teklifinin 

I 52 nci maddesinin sekizinci satırında «imal» den son
ra «ithal» ilave edilmesini arz ederiz. 24.4.1986 

Yılmaz Demir ^İbrahim Taşdemlr 
Bilecik - Ağrı 

Fikri Sağlar Davut Abacıgil 
İçel Balıkesir 

Kâzım İpek Ömer N. Cengiz 
I Amasya İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka-
I tıılımıyoruz. 
J BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

502 — -



T. B. M. M. B: 103 8 . 5 . 1986 0 : 1 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — 'Katılmıyoruz. 

Elendim, bu husus başika bir maddede düzenle
niyor. 

'BAŞKAN — Sayın Demir? 
, YILMAZ DEMİR (Biledik) — Konuşmamda 
izah etmiştim efendim: 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... 52 nci madde kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 53. — Bakanlıktan izin almadan" hay
van sağlığını korumada kullanılan her nevi aşı, se
rum ve 'biyolojik maddelerle veteriner müstahzarla
rı ima! ve ihzar edenler üç aydan bir yıla kadar ha
pis ve 'bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. Bunları satan veya sa
tışa arz edenler yüzhin liradan bir milyon liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bahis konusu 
maddelere mahkeme kararı ile el konularak ıknha 
edilir. 

*• Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı 
veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri mad
delerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları izinsiz 
yurda sokanlar hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen yok?. 
Efendim, aynı mahiyette bir önerge var. 

Israr ediyor musunuz Sayın Demir? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Efendim, okusun, 
komisyon katılırsa... 

BAŞKAN — Peki efendim.* 
Efendim, madde üzerinde verimiş bir önerge 

var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Göriişüılmekte olan 114 sıra sayılı yasa teklifinin 

53 üncü maddesinin dördüncü satırında «imal» dan 
sonra «ithal ve» ilave edilmesini arz ederim. 

Yılmaz Demir İbrahim Taşdemir 
Bilecik Ağrı 

Fikri Sağlar Davut Abacıgil 
İçel 'Balıkesir 

Kâzım İpek Ömer N. Cengiz 
Amasya İstanbul 

IBAŞKAIN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 KOMİSYO

NU BAŞKAM AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOÜAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Önerge sahibi konuşmak işitemi

yorlar, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge ka'bul edilmemiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 53 üncü madde kabul edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 54. — Aşı, serum, biyolojik madde ve 

veteriner müstahzarları taklit ederek teşhis, tedavi 
ve koruma vasıflarını azaltacak veya kaybedecek su
rette imal veya ihzar edenler üç aydan bir yıla.ka
dar hapis ve ikiyüzbin liradan iki milyon liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bunları bi
lerek satışa arz eden veya satanlar yüzbin liradan 
bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 54 üncü madde kabul edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 55. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar 

dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi yerlerin
den başika yerlerde ticarî amaçla hayvan kesen veya 
kestirenler, bu şekilde kesilmiş hayvanlara ait etleri 
satanlar veya satışa arz edenler onbin liradan yüzbin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 55 inci madde kabul edilmiştir. 
56 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 56. — Bu Kanunda yazılı yasak fiil

ler hakkında yetkili memurlar tarafından tanzim olu
nacak zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar ge
çerlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 56 ncı madde kabul edilmiştir. 
57 nol maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Uluslararası Anlaşma Hükümleri 
MADDE 57. — Hayvan ve hayvan maddeleri

nin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesi-
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ne göre tespit olunan hastalıklardan başka hastalık
ların tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış 
olan anlaşma hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 57 noi madde kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetmelik 
MADDE 58. — Bu Kanunun uygulama esas ve 

usulleri yayımı tarihinden itbaren altı ay içinde 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; bu kanun teklifinin kabul edilen 
2 nci maddesinin (a) fıkrasında, hayvanların sağlığını 
korumaya dair hükümleri kapsadığını belirttiğimiz bu 
kanun tasarısında asıl önemli olan husus hayvanların 
sağlığını korumaya müteallik hükümler kısmına deği
nerek fikirlerimi izah etmek istiyorum. 

İkindisi; 31 ve 32 nci maddelerle kabul edilen hay
van sağlığı danışma kurulu ve hayvan sağlık zabıtası 
komisyonlarının görevleriyle ilgili olarak da bazı dü
şünce ve görüşlerimi bu 58 inci maddede belirtilen yö
netmelik hükümlerine göre mütalaa edilebileceği açı
sından ifade etmek istiyorum. 

Malumlarıdır ki, hayvanlara karşı çok eziyetli ve 
haşin davranan kişiler vardır. Aynı zamanda hem besi 
yerlerinde, hem açık hayvancılık yerlerinde maalesef 
hayvan sürülerine ait güdümleriyle ve tedbirleriyle 
haşin muamelelerden mütevellit, hayvanların uğradığı 
hastalıklar ve sakatlıklar vardır. 

Şimdi bunu neden söylüyorum? Arkadaşlarım, bir 
koyundan iki post çıkar mı? Evet, bir koyundan, bu
günkü teknolojiyle, iki post çıkıyor. İstanbul'da mez
baha ve deri işleme yerlerinde AET Komisyonu ola
rak yaptığımız tetkikler sırasında, bir koyundan iki 
post çıktığını gördük. Bu iki postun çıkışı sırasında 
gördüğümüz hadise şu: Türkiye'nin sürülerin açık 
olarak yetiştirildiği bir mıntıkasında yapılan kesimle 
getirilen derilerin üzerinde, hayvanlara karşı yapılan 
muamelelerin izleri var. Ya ucu çivili sopalarla deri
lerin delinmesi veyahut sopalarla hayvanlara vurulma
sı halinde derilerin tamamıyla heder olması gibi. Bir 
hayvandan bir post çıktığı vakit, bu derinin istimalde 
fire vermesi derecesi yüzde 50, iki post çıktığı vakit 
yüzde 90'dır. Bugünkü teknoloji ile artık sığırlardan 
iki post çıkmaktadır ve bunlar ihraç edilmektedir. 
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Bir imalatçının yaptığı ihracatta, bu mamuller 
geri dönmüştür ve derilerin iyi olmamasının nedeninin, 
hayvanlara karşı yapılan kötü muameleden ileri geldi
ğini raporlarla tespit edip İstanbul'a bildirmişlerdir. 

Bu itibarla, bir kanunda - bu kanunun bahsetti
ğim 2 nci maddesindeki - besi yerlerinde ve açık Jıay-
vancılık yerlerinde hayvanların sağlığını korumaya ait 
hükümlere dair tanzimi maddeler getirilirken, bunun 
tespitinin ancak yönetmelikle mümkün olabileceğini 
düşünüyorum; çünkü, kanunun bütün bu sistematiği 
karşısında, arz ettiğim fikirleri bunun içerisine enjek-
te etmeye şimdi artık imkân yok. Belki kanunun ge
nel durumu itibariyle de imkân yok; fakat bu suretle 
önemli bir konuya işaret ediyorum. Çünkü, mademki 
memleketin hayvancılık ekonomisine müteallik ted
birleri almak üzere bu kanunu getiriyoruz, şu halde 
bu kanunun uygulanmasında hiç olmazsa yönetmelik
lerden istifade etmek suretiyle de bazı hükümleri ge
tirmek mümkün olabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen toparlayın efen
dim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Hayvan bakım yer
lerine ait talimatlar da mevcut olmalıdır. Çünkü bu 
talimatlara, aynı zamanda hem hayvan sağlığı danış
ma kurulunun ve hem de hayvan sağlık zabıtası komis
yonlarının da görevlerine girebilecek şekliyle bazı 
hükümler koyulabilirse, bu takdirde hayvan bakım yer
lerine ait, belediyelere verilecek talimat esaslarının 
da bu yönetmeliğe koyulması uygundur. Çünkü yö
netmelik, bu, kanunun uygulanma esasları ve usulle
rini belirtmektedir. Şu halde bu kanunun uygulanma 
esaslarına ait, belediyelere de, bu maddeye istinaden 
bazı görevleri yükletmek ve esaslarını bildirmek müm
kündür. Bu itibarla fikirlerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın* Üzel süreniz doldu efendim. 
Lütfen... 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
konu var. 

Hükümet ve belediye veteriner ve zabıta memur
larının görevlerini devamlı bir kontrol altında tuta
cak şekilde görevlendirmeye dair hükümler de taşıma
lıdır bu yönetmelik. Çünkü, gittiğimiz köylerde, hay
van hastalıklarının' çıktığı yerlerde, merkez beled'iye-
.ye bağlı köylere de gittiğimizde, ne belediye veterine
rinin, ne de hükümet veterinerimin ve ne de veteriner 
memurlarının köylere devamlı devrevî seyahatler yap
mak suretiyle, haftada bir yahut 15 günde bir; fakat 
devamlı şekilde köylere gidiş yapmak suretiyle hay
van sağlığını kontrol altına almadıklarını ben şahsen 
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müşahede ettim. Tabiî bütün arkadaşlarımız köyle
re gidip seçmenlerle temas ediyor; zannediyorum ki 
aynı şekilde onlar da bu müşahedede bulunmuşlar
dır. 

Bu itibarla bu yönetmelikte çalışma esasları ve usul
leri getirilirken, ilgili maddelerde yeri, esası ve mes
nedi bulunabilecektir. Bu hususa da bir talimat getirt
mekte fayda vardır. 

Deriler ve hayvanların itlafı konusunda söylemek 
istediğim bir konu daha var Sayın Başkan, müsaade 
ediniz. 

BAŞKAN — Zamanımız bitti Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Tasarının bir mad
desinde kedilerin ve köpeklerin itlafından bahsedildi. 
Avrupa'da kedi ve köpeklerin itlafı başka usullerle, 
yeni tekniklerle yapılıyor. Çünkü köpek derilerinden 
imal edilen güderiler, bugün temizlik hizmetlerinde 
gayet geniş bir kullanma sahası bulmuştur. Bu neden
le köpeklerin öldürülüşünde dahi mahallî belediyeler 
son derece dikkatli davranmaktadırlar. O itibarladır 
ki, bırakınız köpekleri kedileri, diğer hayvan sürüle
rinin bakımında kendilerine itina gösterilmemesi, de
rilerimizin dönüp dolaşıp Fransa'dan geri gelmesine 
kadar tesir eden durumları ortaya çıkarıyor. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, süremiz dol
mak üzeredir. 

Bu nedenle, tasarının tümü bitene kadar sürenin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 58 inci madde kabul edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum : . 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 59. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hay
vanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Ka
nunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Geçici maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun uyarınca çıkarıla
cak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 17 Eylül 
1931 tarih ve 11656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası 
Nizamnamesi ve eklerinin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici Madde ka
bul edilmiştir. 

60 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 60. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 60 inci madde kabul edilmiştir. 

61 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 

MADDE 61. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 61 inci madde kabul edilmiştir. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkan, uyum sağlanması bakımından bir hususu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 2 
nci maddenin (c) bendi ikinci satırında, «hayvan ve 
maddelerinin» diye bir ibare var ve her yerde ,aynı 
şekilde hayvan maddeleri olarak geçmiştir; «hayvan 
ve hayvan maddelerinin» olarak düzeltilmesini birinci 
olarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — 86 ncı maddeye göre bu düzeltme 
mümkündür. 2 noi maddenin (c) bendinin ikinci sa
tırındaki «hayvan ve maddelerinin» ibaresinin «hay
van ve hayvan maddelerinin» şeklinde değiştirilmesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... 2 noi madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa-
'ym Başkan, ikinci düzeltmeyi arz ediyorum: 55 inci 
maddenin son satırının son kelimesi «cezalandırılır
lar» diye geçiyor, şimdiye kadar hepsi «cezalandırı
lır» diye geçmiştir; bir uyum bakımından buradaki 
«lar» ekinin silinmesini arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — «Cezalandırılır» şekliyle düzeltilmiş
tir. 

Efendim, Kanun teklifinin tümünü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
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nun teklifinin tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmış
tır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

Çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek 
için, 13 Mayıs 1986 Salı günü Saat 15.00'de toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

103 ÜNCÜ 
8 . 5 . 1986 

Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığının 1985 Yılı Kesinhesap 

Cetvelinin Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu 
(3/998) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 6.5.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — tçei Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
aiımllarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Artkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

4. — 'Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

5. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıtan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderle-

(1) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

BİRLEŞİM 

Perşembe 
15.<M> 
rine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

7. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

8. — Ediirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

9. — Ediirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

10t — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

12. •—. Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

13. — Erzurum Miletvekii Hilmi .Nalbantoğlu* 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projetere ilişkin Başbakandan fözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

15. — Erzurum Mildetvekii Himi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da-



nışmanlara ve Bankamın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

16. — lEırzuruım Mıilletvektili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada önceliMi yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

18. — İstanbul 'Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

19. — Diyarbakır 'M'ilfetvekli Kadıir Narün'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

20. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya 'Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

22. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

25. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

27. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 
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28. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneTkı, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fa'brikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen İki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

31. — Samsun Milletveküi Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

,32. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

35. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen camlı hayvan ihracatına Miskin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

37. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

38. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 



39. — Edirne Milletvekil Türkân Turgut Arıkan' 
an 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
«um, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

41. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
îli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

42. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Röyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

43. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk* 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/726) (1) 

44. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

45. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/666) 

46. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

47. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

48. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
«oru önergesi (6/694) 

49. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

50. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
na Televizyonunda gösterilen !bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

51. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 
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| 52. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri îli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 

I inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü toru önergesi (6/705) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-
I lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
I ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/709) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I Erdek Belediyesi mücavir- alanı içine alınan bazı köy-
I lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

I 55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

58. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesii (6/714) 

59. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş-

I kin Tarım Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

60. — Muğla Milflefcvekiti İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

61. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezît'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (|6/719) 



63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarma ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/?20)j 

64. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay tünde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/721) 

65. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

66. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, iş
kence ile öldürüldüğü iddia edilen bir öğretmene otop
si yapılmamasının nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/740) 

67. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/741) 

68. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

69. — İzmir Milletvekili Yılmaz önen'in, Türk 
futbol hakemlerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

7 
KANUN (TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu-Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihti ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasma 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 'Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri : 1.9.1984; 14.4.1986) 

2. — Bitlis Milletvekili Kâmran tnan'ın, 28.3.1983 
Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 
inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) 

3. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (1/721) (S. Sayısı : 438) (Da
ğıtma tarihi: 5.5.1986) 

4. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 114 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi ve Adalet; Tarım, Orman ve 

Köy İşleri Komisyonları Raporları (2/59) 

T.B.MM. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 9.4.1984 

Sayı : 38 
Ankara : 7.3.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırladığımız Hayvan Sağlık Zabıtası kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla, arz ve rica ederiz. 

Mahmut Akkılıç 
İzmir Milletvekili 

M. Şükrü Yüzbasıoğlu 
Afyon Milletvekili 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekili 

Sabri Araş 
Kars Milletvekili 

Cahit Tutum 
Balıkesir Milletvekili 

Feridun Ş. Öğünç 
İstanbul Milletvekili 

Yılmaz Demir 
Bilecik Milletvekili 

Hüseyin Aydemir 
İzmir Milletvekili 

İsmet Turhangil 
Manisa Milletvekili 

Ercüment Konukman 
İstanbul Milletvekili 

Hikmet Bicentürk 
İçel Milletvekili 

Seyhmus Bahçeci 
'Diyarbakır Milletvekili 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Nuri Üzel 
Eskişehir Milletvekili 

Cevdet Kar si ı 
Giresun Milletvekili 

HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Halen yürürlükte olan 12,34 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki kanun 3 Mayıs 1928 tarihinde 
çıkarılmıştır. Memlekette salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele ve Hayvan Sağlığını koruma ça
lışmaları 55 yıldan beri bu kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede başta hastalık mahallerine konulan kordonların 
müd'deti içinde muhafazası, diğer taraftan hayvan hareketlerinin gereği gibi kontrolü, hasta hayvanların te
davisi, koruyucu aşılama tedbirleri ve çalışmaları gelmektedir. Ayrıca menşei hayvani olan maddelerin de 
halka sağlıklı olarak intikali için muayene ve kontrolü de aynı kanun gereğince veteriner teşkilatının görev
leri arasındadır. 

1234 sayılı Kanun çıkarıldığı tarihte Türkiye'de 23 milyon baş civarında büyük ve küçük baş hayvan 
mevcuttu. Demiryolları sınırlı, Karayolları ve motorlu vasıtalar çok azdı. Hayvan hareketleri Sürek Tali-
matnamesiyle tayin edilen, güzergâhları takiben yürütülerek mahallerine sevk olunuyordu. 



_ 2 — 

Veteriner Hekimliğinin gerektirdiği ilaç imal ve sanayii hiç yoktu. Hayvani menşeli gıdaları imal eden 
tesisler sınırlı ve ilkeldi. 

Başıboş 'şekilde köy ve sokak tavukçuluğu dışında tavuk yetiştiriciliği mevcut değildi. 
Hayvansal ürünleri işleyen sanayi henüz kurulmamıştı. 
Halbuki bugün Türkiye'de kanatlılar da dahil 134 667 207 baş ve adet hayvan bulunmaktadır. Nüfus 

1928 yılındaki 13 milyondan 45 milyona yükselmiştir. Hayat standardı yükselmiş, halkın hayvan ve hay
vansal ürünlere ihtiyacı artmış ve demiryollarının genişletilmesi, yurdun her tarafında karayollarının yapıl
ması, motorlu vasıtaların artması memlekette geniş ölçüde ve bugünkü mevzuatla kontrolü mümkün ola
mayan bir hızda hayvan hareketini doğurmuştur. Aynı zamanda hastalık mahallerine konulan kordonların 
muhafazası, hayvan hastalıklarının ve insan salığı açısından hayvansal gıdaların sağlıklı üretilmelerini sağ
laması da kanundaki çok az ve sembolik para cezaları ile bugün mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan 
kurulmuş olan ilaç sanayii ve hayvan ürünlerini imal ve işleyen sanayinin doğurduğu problemleri gereği 
gibi takıp ws kontrolunda eldeki kanun hükümleri yeterli olmamaktadır. Ayrıca 1234 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiğinden bu yana geçen 55 yıl içinde dünyada hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemlerinin 
mikrobiyoloji, imminuloji, Parazitoloji ve Epldemiyo loji bölümlerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu 
gelişmelere paralel olarak salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile yapılan mücadele, usul ve kaidelerinde 
de sürekli gelişmeler olmaktadır. Ülkemizde de bu gelişmelere göre hastalıklarla mücadele yöntemlerinin ge
liştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

İşte yukarıda özetle belirtilen sebepler dolayısı ile yeni bir Hayvan Sağlık Zabıtası Kanun Teklifinin 
hazırianmasına şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, yeni hazırlanan H.S.Z.K. teklifi eldeki kanun ile yu
karıda açıklanan hususların genel esprisi içerisinde hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hayvan ve hayvanı menşeli ürünlerimizin üretim ve ihracatını geliştirmek için gerekU' ted
birleri almak ve yurdumuz ekonomisinde önemli bir yeri bulunan hayvancılığımızın sağlığını yakinen et
kileyen ve verimlerini azaltan bulaşıcı hayvan hastalıkları ile hayvanlardan insanlara bülaşabiien zeonoz 
hastalıklarla mücadele tasarısının amacını teşkil etmektedir. 

Madde 2. — Hayvan sağlığı ve hayvan menşeli ürünlerin sağlık açısından kontrolü, yurt içi ve yurt 
dışı hayvan hareketlerinin düzenlenmesi, pazar, panayır ve borsa gibi ticaret amacı ile hayvan toplanan 
yerlerin nitefiklerinin tespiti, her türlü hayvan menşeli, ürünleri üreten ve imal eden mezbaha ve imalatha
nelerin, hazırlanacak bir tüzükte belirtilmek suretiyle, teknik ve sağlık şartlarının tespiti hususunda her tür-
tü tedbirleri almaya Tarım Orman ve Köy îşleri Bakanlığının yetkili kılınması bu madde kapsamına alınmış
tır. 1953 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunun ilgili hükümleri bu madde dışında tutulmuştur. 

Madde 3. — Bu kanunda geçen hayvan, hayvan ürünleri, bulaşıcı hastalık, hastalıktan şüpheli, bulaş
madan şüpheli ve Hükümet Veteriner Hekimi deyimlerinin ayrı ayrı tanımları yapılarak, herhangi bir yan
lış anlamaya neden bırakılmamıştır. 

Madde 4. — Halen yürürlükte olan 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkındaki Kanunun 2 
inci maddesinde sıralanan ha'ber verilmesi ve mücadelesi mecburi bulaşıcı hastalıklardan bazılarının tehli
kesi tamamen ortadan kalktığı için, bir kısmı çıkarılarak, bu gün için mücadelesi daha önemli olan hasta
lıklar dahil edilmiştir. Bu hastalıkların sayılarının azaltılması veya çoğaltılması için bu madde ile Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığına yetki tanınmış bulunmaktadır. 

Madde 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı alıcı ül
kelerin öne sürecekleri sağlık şartlarına uygun olmalarını ve hastalıksız hayvanların ihraç ve ithalatını sağ
lamak amacı ile, Tarım Orman ve Köy tşleri Bakanlığınca gümrük kapılarımızda' birer tahaffuzhane (ka
rantina ve muayene istasyonları) kurulması hükmü getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede, yurda kara, su ve hava yolundan ithal olunacak hayvan ve ürünlerinin mua
yene esasları, Veteriner sağlık raporu ile yapılması zîorunluluğu, ilk ve son muayenelerin yapılacağı yerler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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açıklanarak ve sonuçta gerekli işlemlerin hangi esaslara göre yapılacağım belirtecek bir tüzük hazırlanması 
öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesinde tespit edilen gümrük kapılarına Veteriner Sağlık Rapor-
suz getirilen hayvan ve ürünleri hakkında uygulanacak hükümler, bu tür hayvan veya ürünlerinde hasta
lık ve sağlığa zararlı durumlar görüldüğünde bunların öldürülmesi ve imha edilmesi, ayrıca sağlam olanlar 
için 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerinin uygulanması hükmü konulmuş
tur. Bu suretle memleketimize dışardan tehlikeli hayvan hastalıkları ile sağlığa zararlı gıda maddelerinin 
girişleri önlenmiştir. 

Madde 8, — Herhangi bir salgın hayvan hastalığı baş gösterdiği yabancı ülkenin tamamından veya bir 
kısmından hayvan ve ürünlerinin yasaklanmasını kapsayan bu madde ile komşu ülkelerden muhtemel bu
laşmalara karşı kesin tedbirler alınmıştır. 

Madde 9. — Bu madde ile bir yerde hayvanlar arasında görülecek hastalıkların ve ölümle sonuçlanan 
vakaların ilgili mercilere haber verilme zorunluluğu getirilmiştir. Bu suretle mücadele için gerekli erken teş
his sağlanacak ve sağlık tedbirleri biran önce alınacaktır. 

Madde 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkla- hazırlanacak tüzüğe göre müca
dele edilmesi ve hastalık çıkışı ile alman tedbirlerin mülkî makamlara bildirilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 11. — Memleketimiz hayvan sağlığını özellikle ekzotik tipteki bulaşık ve salgın hastalıklara karşı 
korumak için komşularımızdaki durumların yakinen bilinmesine zaruret vardır. Bu takdirde tedbirlerin za
manında alınması ve. erken hastalık teşhisinin yapılması sağlanabilecektir. Haberleşmeyi daha güvenilir ve 
en seri şekilde alabilmek için komşu îran, Irak ve Suriye Devletleri nezdindeki büyük elç'iliklerimizde birer 
müşavir Veteriner hekim görevlendirilmesi bu müşavirlerde aranacak yeteneklerle yapacakları işler yönetme
likte belirtileceği kayda bağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu maddede hastalık, çıkışında alınacak genel tedbirlerle ilgili olarak, hastalığın çıkışında 
veteriner hekim gelinceye kadar mahallî idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından yapılacak 
işler belirtilmiştir. 

Madde 13. — Görevli Veteriner Hekimin en çabuk vasıta ile hastalık yerine gitmesini hükme bağlayan 
bu madde aynı zamanda taşıt sahibi kamu kuruluşları ile özel kişilerin bu konuda Veteriner Hekime yardım
cı olmaları mecburiyeti getirilmiştir. Böyle bir uygulama ile Veteriner Hekimin rahat ve verimli bir hizmet 
yapması sağlanmış olacaktır. 

Madde 14. — Çıkan hastalıklara el koyma ve çevreye duyurma mücadelenin esasını teşkil etmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere Veteriner Hekimin hastalık yerinde hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kura
rak alınacak tüm tedbirlerin saptanması ve uygulanması, bu hususun idare amirleri ve muhtarlar tarafın
dan halka, civar köy, bucak_ ve ilçelere; Valiler tarafından da komşu illere ve Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığına bildirilmesi görevi verilmiştir. 

Madde 15. — Bu madde de, hastalık mahallerinde hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarınca alınan, ted
birlerin uygulanmasında mülkî amirlere yükümlülük getirilmiştir. Böylece mücadelede etkinlik sağlanmış
tır. 

Madde 16. — Hastalığın bulunduğu bulaşık yerlerden çevreye yayılmaması için duyarlı hayvanların ve 
bunlara ait eşya, malzeme ve yemlerin kordon altındaki yerlere giriş, çıkış/lan yasaklanmıştır. 

Madde. 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçlamaların bilim gereği kimler ta
rafından nasıl yapılacağı uygulamaların kolaylaştırılması ve alınacak aşılama ve serumlama ücretlerinin alınma 
ve dağıtımındaki esaslar bu maddede hükme bağlanmıştır. • * 

Madde 18. — Bazı bulaşık hayvan hastalıklarında hasta veya hastalarla temasta bulunanların enfeksiyo
nun kaynağının ortadan kaldırılması amacıyla öldürülüp imha edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle imha 
ve imhadan sonra da temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı bu işlem
ler sırasında hangi kuruluşların yardım etmekle yüküm nakliyatının kontrolü etkimesfırilmiştir. 

Madde 19. — Bulaşık hayvan hastalığı nedeniyle kordon altına alınan yerlerde her türlü hayvan hare
ketlerinin yasaklanmasını öngören bu madde ile hayvan nakliyatının kontrolü etkMeştirilmiştir. 
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Madde 20. — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o •bölgedeki tüm tekele, istasyon, genel 
yollar, hayvan ^azar, panayır ve borsalarının hastalığın tamamen sönüşüne kadar kapatılması bu maddede 
tespit edilmiştir. 

Madde 21. — Bu madde ile ölen ve öldürülen hayvanların bir bulaşmaya sebep olmalarını önleyici ted
birler alınmıştır. 

Madde 22. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın söndüğü anlaşıldıktan sonra kordonların kaldırıl
ması için yapılacak işler ve duyuru şekli hükme bağlanmaktadır. 

Madde 23. — Bulaşıcı hayvan hastalıklarında kullanılmak üzere koruyucu ve tedavi edici maddelerin 
yurt içinde ve dışında yapım ve satış koşullarının tespiti ve muayene ve denetlenmesi Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
Veteriner Farmasötik ve tıbbî müstahsarlardan yararlı olmadıkları ve istenilen şart ve nitelikte hazırlanma
dıkları tespit edilenlerin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığınca ruhsatlarının geri alınarak yapım, kul
lanma ve satışlarının yasak edilmesi ve el konulması sağlanmıştır. 

'Madde 25. — Hastalıklarla mücadelede koruyucu aşılama ve ilaçlamalar öncelik arz etmektedir. Hasta
lıklardan doğacak ekonomik zararlar zamanında alınacak koruyucu tedbirlerle önlenebilmektedir. Bu ger
çeğin ışığı altında uygulamanın esasları bu maddede gösterilmiştir. 

Madde 26. — Hayvan ve ürünlerinin nakil ve ticaretinin menşe şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Ra
poru ile yapılması mecbuıfeseti getirilmiş ve bu belgelerin nereden ve nasıl sağlanacağı açıklanmıştır. 

Madde 27. — Bu madde ile 26 ncı maddede zikredilen belgelerin kontrol ve aranması gerekirse el ko
nulması için görevlilere yükümlülük getirilmiştir. 

Madde 28. — Teklifin 27 inci maddesine göre el konulan hayvan ve hayvan ürünlerinden menşe şaha-
detnamesiz ve Veteriner Sağlık Raporsuz olanlarının tabi olacakları hususlar hü'kme bağlanmış, hastalıkla 
ve sağlığa zararlı bulunanlar hakkında yapılacak işlemler için tüzük hazırlanması öngörülmüştür. 

Madde 29. — Bu madde ile menşe şahadetnameleri ile Veteriner Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 
ve Veteriner Hekim tarafından yapılacak vizelerle uzatmalar tespit ve tayin olunmuştur. 

Madde 30 .— 11 hayvan sağlığı zabıtası komisyonlarınca tespit edilen yerler dışında ve mesai saatleri 
haricinde yapılacak muayenelerde hayvan sahiplerinin muayeneyi yapacak Veteriner Hekimler için vasıta 
temini hükme bağlanmıştır. 

Madde 31. — Sağlıklı, hayvan satışlarının bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, salgın hayvan 
hastalıklarının kontrolü açısından kaçınılmazdır. Bu maksatla gerek Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığınca kurulmuş hayvan park ve pazarlarında gerekse belediye ve borsalarca tesis edilmiş hayvan pazar 
ve panayırlarında alım ve satımların yapılması mecburiyeti konulmuştur. Aynı maddede hayvan pazarı bu
lunmayan köy ve benzeri yerlerde zati ihtiyaçlar için münferit hayvan alım ve satışları bu madde hükmü 
dışında tutulmuştur. 

Madde 32. — Bu madlde ile bölgesel olarak açılacak hayvan panayırlarının açılış ve süresi için 20 gün 
önceden Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığından izin alınması mecburiyeti konulmuştur. 

Madde 33. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca bulaşık hastalık nedeniyle duyarlı hale girdiği 
ilan edilecek yerlerden hayvan toplama ve nakledilmesi mahallin en büyük mülkiye amirinin iznine bağlan
mıştır. 

Madde- 34. — Yurt içlinde her nevi hayvan hareketleri -esaslarının bir tüzüğe bağlanması hükmü geti
rilmiştir. 

Madde 35. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilebilen vasıtalarla nakliyecilik yapanların belediyeler
den Veteriner Sağlık Raporuna dayanan ruhsatname alımları ve altı ayda bir vize ettirmeleri için bu mad
de tanzim edilmiştir. 

Madde 36. — Muhtemel bulaşmaları önlemek için hüküm süren bulaşıcı hastalığa duyarlı hayvanların 
her ne suretle olursa olsun hastalıklı mahallerden geçirilmemesi ilmî kurallara uygun bulunmaktadır. Za
rurî durumlar karşısında, hayvanların bu yerlerden ancak özel tertibatlı nakil vasıtaları ile geçirilmelerine 
izin verilebilir. Bu madde ile hayvanların hastalıklı yerlerden geçmeleri yasaklanmıştır. 
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Madde 37. — Hayvan ve ürünlerinin nakliyatı ile uğraşanların kullandıkları nakil araçlarının temizlik 

ve dezenfeksiyonuna riayet etmeleri hükmü getirilmiştir. 
Madde. 38 .— Bu madde ile, her türlü hayvan ve hayvan ürünleri bulundurulacak ve işleyecek yerlerin 

faaliyette bulunmaları izne bağlanmış olup tabi olacakları fennî şartların bir tüzükle belirlenmesi sağlana
rak bu hususta 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin saklı kalması öngörülmüftür, 

. Madde 39. — Süt hayvancılığı işletmeleri bulunan gerçek ve tüzelkişilerin hayvanların sağlığını koru
mak, tedavilerini sağlamak için bu madde getirilmiştir. 

Madde 40. — Veteriner hizmetlerinin kolaylıkla yerine getirilmesi, hastalık tehlikelerine maruz hayvanla
rın sayılarının bilinmesi için Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığınca hazırlanacak örneğe göre şehir, ka
saba ve köylerde birer kayıt defteri tutulması bu madde ile sağlanmıştır. 

Madde 41. — Bu maddede il özel idarelerinin, hazırlanacak tüzük hükümleri çerçevesinde, bulaşıcı hay
van hastalıkları ile mücadeleye katılmaları mecburî kılınmıştır. 

Madde 42. — Belediyelerin önemli görevlerinden birisi de mezbaha ve belediye veteriner hizmetlerini 
yerine getirmektir. Bu maksatla bütçelerine veteriner hekim kadroları koymaları için bu madde ile yüküm
lülük getirilmiş ve kendi sınırları içerisinde yapılacak bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye katılmaları mecburî 
tutulmuştur. 

Madde 43. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığında oribir üyeden oluşacak Veteriner Sağlık Şûra-, 
sının teşekkül şekline ve yapacağı görevlere ait bir madde olarak düzenlenmiştir. Veteriner Sağlık Şûrası 
üyelerinin nitelikleri belirtilmiş ve toplantı başına şûra üyelerine Bakanlık Bütçesinden bir hakkı huzur ve
rilmesi, için aynı maddeye bir açıklama getirilmiştir. 

Madde 44. — Bir mahalde zuhur edecek bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak idarî ve fennî tedbirleri 
tespit etmek üzere il, ilçe ve köylerde kurulacak hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının teşekkül tarzı 
ve komisyonun alacağı kararların hangi makamlarca onaylanacağı bu maddede izah edilmiştir. 

Madde 45. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının sorumluluğunu gösterir maddedir. 
Madde 46. — Bu madde ile* 11 Veteriner Müdürleri veya görevlendirecekleri hükümet veteriner hekimle

rinin nereleri ve ne şekilde denetleyecekleri hükme bağlanmıştır. 
Madde 47. — Kasaplık hayvanlarla etlerinin ve diğer hayvan ürünleri ile mamul ve müstahzarlarının 

muayeneleri cümlesinden olmak üzere bu maddede kasaplık hayvanların kesimlerinin yapılacağı yerler ve 
kesim şartları tespit edilmektedir. 

Madde 48. — Mezbaha ve komblinaüardia öngörülen, ısoisyal ve ekonomik açıdan olduğu kadar, insan sağlığı 
yönünden de büyük önem taşıyan sağlık hizmetlerimin yapılmasını ayraca fcanıaıtlı ve tek tırnaklı hayvan mez-
bahaâaonün kurulmasını sağlayan bir maddedir. 

Madde 49. — Bu madde ile mezbahalarda kesilecek hayvaınlaran ürünlerinin veya tam ve kısmî imhaya tabi 
tutularak"" getirilen âtiler sakatatın muayene ve kontrol larının tüzük gereğince yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 50. — Hayvan Ürünleri işleyen kuruhışlanın' ürettim, imal ve haznianmasjndan ptiyasaya arzına kadar, 
hazırlanacak tüzüğe göre, veteriner hekime muayene etitinmelerlini mecburî kılan bir madde olarak düzen-
lenmliştir. 

Madde 51. — Sınırlarda sağlık zabıtası tedlblirlerini öngören-bu mıadde ile taşanının 7 nd ve 9 uncu mad
delerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan hasltalılkh veya sağlığa zararlı olup da geri çevrilmesi 
mümkün olmayan hallerde hastalığın çeşidine göre yapılacak ş̂ilemler hüikme bağlanmıştır. 

Madde 52. — Yurt içinde alınacak sağlık zabıtası tedbirleririi belirleyen bu maddede, şap, sığır vebası, 
ait vebası ve maıv*idıil hastaliiklarınm hayvan sağlığı ve üretimi açısından taşıdığı önem dikkatte alınarak, bun
lara karşı tüzülkite gösterildiği şekilde uygulama yapılması sağlanmıştır. 

Madde 53. — Kuduz hastalığına özel olarak yer verilen bu madde ile hastalık ve haıstalılkltan veya sira
yetten şüpheli hayvanlar hakkında yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler, sahipsiz ve başıboş kedi ve köpek
lerle mücadelenin belediyeler ve köy muhtarlarıyla nasıl yapılacağı ve insan sağlığı yönünden çok tdhllilkelıi olan 
bu hastalıkÜe yurt çapında ilgili BalkanllMararası müşterek çalışma esaslarım düzenleyen bir tüzük hazırlanması 
hükme bağlanmışitır. 
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Madde 54. — Hayvanlardan inısaıiara bulaşarak vahlim sonuçlar doğuran aynı zamanda hayvan yetiştir
mesinde ve üretümi etkileyerek <verim düşüklüklerine neden olaralk Ulusal ekonomimizde büyük zararlara 
yol açan zoonoz hastalıifclarıından tüberküloz, brusdlbz ve ruam hastalıklarına 'karşı mücadele tasarısının en 
önemli hususunu teşjkdl etmetktedir. Bu hastalığa yakalanan hayvanların tazmıinatlı olarak kestirilmesi, öldürül
mesi veya imiha edilmesi bu madde ile tespit «edilmiştir. 

Madde 55. — Hasta'kfc bödlges'inıe her nıevi hayvanlar ile et, sanılan, deri, boynuz, kıl, yün, tiftik ve buna 
benzer yaş ve kuru bütün hayvan ürünlerinin ve gübresi nin bölge dışına çıkarılmasını ve karantina tedbirleri 
kaldımneaya kadar duyarlı hayvanların sokulmasını yaisalklayan maddedir. 

Madde 56. — Bu madde hastalık bölgesindeki hayvanların aşılanması ve ilaçlanmasını kapsamakla beraber 
hayvan sahipleri için hayvanlarını aşılatmak ve ilaçlat malk medburiıyeıtli getirmektedir. 

Madde 57. — Tekliflim 4 üncü maddesinde sayılan halber verilmesi ve mücadelesi devletçe mecburî bu
lunan bulaşıcı hastalıkları ile yurt içindle ve sınırlarda yapılacalk mücadele yönltemleri hazırlanacak tüzüğe 
bırakılmıştır. 

Madde 58. — Teklifin ilgili hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası sığırların tüberkülozu hastalık
larından dolayı öldürülen ve kestirilerek imha edilen hayvanların sahiplerine Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesinden ödenmesi gereken tazminatın mlilktarları bu maddede gösterilmiştir. Bu hastalıklar 
dışında hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli bulundukları için öldürülen fakat, otopsilerinde veya laboratuvar 
m uay enderinde özel beliriti ve amilleri tespit edilemeyenlerle halber verilmesi zorunlu olan hastalıklardan biriine 
karşı koruma amacı ile yapılan aşılama ve ilaçlamalar lyüzünden öldükleri oltopsi ve laiboratuvar muayeneleri 
sonucu tespit edüıen hayvanların sahiplerinle takdir edlilen kıymetlerin tamamı üzerinden tazminat ödenmesi de 
bu madde ile sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 59. — Resmî Kurumlanla belediyelere alit veya hastalıklı oldukları halde ilgili mercSlere haber 
verilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın ahnmış hayvanlarla menşe şahadetnamesliz ve veteriner 
sağlık raponsuz sevk olunan ilan edildiği halde aşılanıp ilaçlanmayan hayvanlar için tazminat verilmeyeceği bu 
madde kapsamlına alınmıştır. * 

Madde 60. — Tazimıinatlı olaralk kestirilecek ve öldürülüp imha edilecek hayvanlar için ödenecek taz-
mlinaita esas olmak üzere hayvanların kıymet takdirini yapacak komisyonun teşekkül tarzı ve tazminat maz
batalarımın nasıl düzenleneceğine dair hususları düzenleyen maddedir. 

Madde 61. — Bu Kanunun 5 ve 7 nci maıddeieniınde ibeiirtlilen hükümlere aykırı hareket edenlerin hapis ve 
ağır para cezası ile cezalandırılmaları için bu madde düzenlenmiştir. Bu suretle, gümrük kaplarından başka 
yerlerden hayvan ve ürünlerini ithal ve ihraç edenlıer, karantinaya alınmış ve İthal, ihraç veya transit işlem
leri için muayene yerlerine getirilerek el konulmuş hayvan ve ürünleriini kaçıranlar için ceza müeyyideleri 
getirilmiştir. 

Madde 62. — Hastal'ıkısız bölgelerden sağlıklı hayvan ve hayvan ürünleıMin bir yerden başka bir yere taşın
maları şırasında menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu alınması, hastalıkların yayılması ve insan sağlı
ğının korunması açısnnıdan önemli bir tedbir olarak, düşünülmüştür. Bu belgeleri allmadan veya bu belgeleri 
sabite olarak düzenleyenler, yetküilier tarafımdan yazılan rakam ve belgeleri tahrif edenler hakkımda caydırıcı 
ve yanlış yollara sapmalarını önlemek maksadıyla para cezası ve ağır hapis cezaları konulimuştur. 

Madde 63. — Nakliyatta gerekli olan menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporları muhteviyatına 
aykırı sevkfiyalt yapanlar için hapis ve ağır para cezalarını öngören bir maddedir. 

Madde 64. — Bu madde ile kordon altına alınan bölgelerden karantina tedbirleri kaldırılıp hastalık 
söndürüllüncerye kaldar hastalığın yayılma ve bulaşması na nöden olacak her türlü hayvan ve hayvan ürünleri 
ile, eşya ve malzemenlin kordon dışına çıkarıllmaisına, ısatılrnasıını tecrit ve muhafaza altına alınan yerlerden 
başka mahallere götürülmesini, imha edilen ve, fömülenlerin toprak altından çıkarılmasını yasaklayan hükümlere 
uymayanlar için hapis ve ağır para cezalan hükme bağlanmıştır. 

Madde 65. — Hastalıklı hayvanların pazar, panayır, iborsa, mezbaha ve keşlim yenlerin© getirilmesine ve 
bu Kanunun 31 inci maddesine aykırı hareketlerde bulunanlara mani olmak için ceza hükümlerini kapsayan 
bu madde kaçak et satışlarını da önleyerek sağlıklı et ve diğer hayvan ürünlerinin, halkımızın tüketimine 
arzım sağlamaktadır. 
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Madde 66. — Bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle kordon altına alınan bölgeleri bellÜ etmek için konula
cak işaret, levha ve diğer ilan vasıtalarına zarar verenler ile yerierinü değiştirenlere hapis ve ağır para cezalan 
konularak bu konuda alınan tedbirlerin daha etkili biçlimıde uygulanması ör^örülmüştür. 

Madde 67. — Bu maddede 9 ve 13 üncü maddelerde yazılı mecburiyet ve yasaklara riayet etmeyenlere uy
gulanacak ceza müeyyidesi hükümleri getirilmiştir. 

Maddie 68. — Hayvan üzerinde ve hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyecilik yapanların hayvanları için ala
cakları raporları her altı ayda bir Vize ettirmeyenler ayrıca 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeler He 44 ve 46 ncı 
maddelende götürilen yükümlülük ve yasaMara uymayanlar halkkınıda ağır para cezası getirilmekle beraber insan 
sağlığı açısından çok rtehılıifceli olan kuduz hastalığına karşı alınan tedbirler niadenıiyle köpek ve kedilerini 
muhafaza altına almayanlara da aynı cezanın uygulanması kaydı getirilmiş ve ayrıca 46 ncı maddeye göre 
yapılan denetimlerde tüzükteki şartlara uymadığı tespit edilen yerlerini belirtilen şartlara uygun hale getirilin
ceye kadar kapatılması hükümllerli konıullımuşftiur. 

Madde 69. — Bu Kanunun 4 üncü maddebtinde yer alan bulaşıcı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılatmayan 
veya ilaçlatmayan hayvan sahipleri için ceza müeyyideleri konularak mücadelenin daha verimli ve hizmetlerin 
daha rahat bir şekilde yapılması kolaylığı götlirilmiştif. 

Madde 70. — ıTarum Orman ve Köy İşleri Bakanlığından ruhısalt almadan ilaç imal, ihSar ve ithal edenler 
ile 'bunları satanlar, arattırma teşhis ve aşı üretimi amacı İle Tarım Orman ve Köy isteri Bakanlığından izin 
almadan canlı veya zayıflatılmış mikrop, mikro'orga>niz malar ve benzeri maddeleri yurida sokanlar hakkında 
verilecek cezalar bu maddede hükme bağl'anımi'şttr. 

Madde 71. — Bu madde ile bulaşıcı hayvan hastalık larına karşı hayvan sağlığını korumak üzere kullanılan 
aşı, serum, 'biyolojik madde, f armasötiik ve tıbbî m üs tahzarlaon kontrolleri sırasında verilen ruhsatlarda be
lirtilen niteliklere uymadığı tespit edildiği takdirde mlü sıefbbilfbleriınin cezalanıdırıllması ve bu maddelere el ko
nularak imha edilmeleri hususunda cezalar getüritenişltir, 

Madde 72. — Hayvan ve insan sağlığımı korumada en önemli noktalardan birisi de mezlbaha dışında kaçak 
et kesimlerinin önlenmesidir. Bu amaçla mezlbaha ve hayvan keşlim yerieıtodön başka yerlerde hayvan kesen 
ve kestirenler ile tüzükte belirtilen yaş ve randımandan aşağı hayvan kesenler, bu suretle kesilmiş hayvanlara 
ailt etleri satanlara hapis ve ağır para cezalan bu maddie ile hükme bağlanmıştır. 

Madlde 73. — İthal ve ihracata mahsus yerlerde, bu Kanunun 4 üncü maddesinde zikredilmeyen hayvan 
hastalıklarından birisinün tespiti hatllinde yaibancı devlet lerlıe yapıılmış olan anlaşma hükümleriıHin! uygulanmasına 
dair maddedir. 

Maddie 74. — Öngörülen tüzüğün1 bu Kanunun yayım tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılmasını temin 
amacıyla hazırianimışltır. 

Madde 75. — Bu maddede yürüdükten kaldırılan kanunlar göslteriimiştür. 
Madde 76. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 77. — Yürütme maddesidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. „• 22/59 
Karar No. ,: 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşımın, Hayvan Sağlığı ve Zabıltası Kanun Teklifli» ilgili 
Bakanlıklar temsilcileri, ıTürik Veteriner Hekimleri Biriliğinden bir temsilci, Anikara Üniversitesi Veteriner Fakül-
teslinden bir öğretim üyesi ve teklif sahibinin de katıldığı toplantı da Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, 
gerekçesi uygun görülerek maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve maddelere ilişkin olarak yapıttan kaibul, ilave 
ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açılk'lanmıştır. 

I. Tekliifiin 1 inci maddeci Komisyonumuzca aynen ikalbul ödliknişttir. 
2 Teklifin 2 ndi maddesinin (e) bendimin sonunda bulunan «özelikle» kelimesi «özelikleri» şeklinde dü-

zeltilimliştlir. 
3. Teklfifin 3 üncü maddesi aylnen benimtsenmişltir. 
4. Teklifin 4 üncü maddesinin başlığı «Ha'ber verilmesi ve mücadelesi mecburî hasıtakklar olarak de-

ğişürillmiş ve maddeye 20 nci bent olarak «Arılar ve su ürünlerinideki salgın nitelikteki infeksiyonlar» ibaresi 
eklenmiştir. 

5. Teklifin 5 inci ve 6 net maddeleri aynen kabul edilımişitir. 
. 6. Teklifin 7 nci maddesinin ikinci fılkrasınfda yapılan değişiklikle karantina sonunda sağlam bulunan 

hayvanlar ile sağlMı oldukları anlaşılan hayvan ürünlerinin 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taklibine Dair 
Kanuna göre bir sakıncası yotea sahibime iade edilecıoği belirüilımiışıtir. 

7. Teklifim 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen benimsenmiştir. 
8. Teklifin 11 indi maddesinlin birinıoi fıkrasındaki Elçiliklere, Dış Temsilcilikler, ikinci fıkrada sayılan 

ülkelere Lübnan ve gerektiğinde diğer komşu ülkeler de ilave edilmiştir. 
9. Tekliflin 12 nci maddesindeki «9» rakamından 'sonra ve «10» kelimeleri ilave edilerek Silahlı Kuv

vetler de madde kapsamına alınmıştır. 
10. Teklifim 13 üncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
II. Teklifim 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «Tebliğ» kelimesinden sonra gelen «olmakla» kelimesi 

«edilımeMe» şeklinde düzeltilmiştir. 
d2. Teklifin 15, 16 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 

. 13. Telkİflin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki «Hayvan Sağlığı Memurları» ibaresinden sonra «ve 
. Veteriner Sağlık Teknisyenleri» ibaresi eklenmiştir. 

14. Teklifin 18 indi maddesinin kenar başlığıınıdalki «'temizlik» kelimesinden sonra «ve» kelimesi ilave 
edilmiş maddenin birinci fıkrasındaki «Bayındırlık kuruluşları» kelimelerinden sonra «ide Belediyeler» kelime
leri elfclenmiştir. 

15. Teklifin 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
16. Teklifin 26 nci maddesinin birindi fıkrasındaki «ihtiyaçlara mahsus» kelimelerinden sonra «ve mahallî 

pazarlara götürülen» ibaresi ilave edilmiştir. 
17. Tekliflin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 nci maddeleri aynen benimsenmiştlir. 
18. Tekliflin 37 ndi maddesi daha açık bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
19. Tekliflin 38 inıoi maddesindeki yazım hataları 'düzeltilmiştir. 
20. Teklifin 39, 40 ve 41 inci maddeleri aynen İkalbul edilmiştir. 
21. Teklifin 42 ndi maddesinde yapılan değişiklikle Veteriner Hekimlerin atanması, Tarım Onman ve Köy 

İşleri Bakanlığımdan alınarak Belediyelere bırakılmıştır. 
22. Teklifin 43 üncü maddesinlin 2 nai fıkrasın'dia yapılan ilaveler ile Türic Veteriner Hekimleri Birliği 

ve Anikara Veteriner Fakülltesünden birer temsilci de Veteriner Sağlılk Şûrasınımı tabiî üyeleri arasına dahül 
edilmiş ve Şûranın kararlarını mevcudun sallıt çoğunluğu ile vereceği befoltilmiştıiır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 



23. Teklifin 44 ünöü mıaddlesinikij 1 inci fıkrasına yapılan ilave ile Bölge Veteriner Odası Temsilcisi de 
İl Hayvan Sağlığı ve Zaibıtası Komisyonuna üye yapılmıştır. 

24. TeMıifin 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 ma maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

25. Teklifin 61 inci maddecinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında bulunan «ve» bağlaçHarı «veya» şeklinde 
düzıelltimiş, hapis cezasının aşağı haddi bir yıla çı karılmış, para cezası artırılmak, aşağı ve yukarı hadleri 
gösterilmek sureUiyle yeniden düzenflıenımıiştıir. 

26. Teklifin 62 nci maddesMn 1 indi fıkrasındaki «ve» bağlaçları «veya» olarak yazılmış, 1 inci ve 2 nci 
fıkralardaki «ağır hapis» cezaları «hapis» şeklinde düzöMlmiişiCir. 

27. Teklifin 63 üncü maddesindeki para cezası «otuzjbl'n liradan ücyüzlbinliraya kadar» olarak yeniden 
tespit edilmiştir. 

28. Tekliflin 64 üncü maddesiinün 1 indi f ıkrasMttlia bulunan «hayvan ürünlerinin tecrit» keltaeteröndıen 
sonra gelen «ve» bağlacı «veya» olarak düzeMılmliş, para cezası ise artırılarak aşağı ve yukarı hadleri be-
llirttJitoek suretiyle yeniden düzenlenm'iştıir. 

29. Teklifin 65 inci maddesıindekÜ para cezası «on (bin liradan elli biın liraya kadar» olarak belirlenmiştir. 
30. Teklifin 66 nci maddesindeki para cezasının aşağı haddi «Iheş bin lira» olarak tespit edilmiştir. 
31. Teklifin 67 ndi maddesinin 1 inci maddesindeki hapis ve para cezaları aşağı ve yukarı hadleri belirtil

mek suretiyle düzenlenmiş, 2 nci fıkradaki «sahipleri» kelimesi «ısürüoüleri» şeklinde düzeltilmiş, görevli 
memurlara verilecek hapis ve para cezalarının miktarları sürücülere verilen cezadan ayrı olarak arttırılmak 
süratliyle yenliden tespit edilmıişitlir. , 

Maddeye eklenen 3 üncü bir fıkra ile 10 uncu madde hükümlerine uymayanlara da müeyyide getirilmiştir. 

32. Teklifin 68 inci maddesindeki para cezasının aşağı haddi aynen beninTsenmiş, yukarı haddi ise «elli 
bin lira» olarak belirlenmiştir. 

33. Teklifin 69 uncu maddesinin 1 indi fıkrasındaki para cezaisi «yirmi bin liradan elli bin Miraya kadar» 
şeklinde (tespit edilmiştir. 

. 34i Teklifim 70 ndi maddesindeki «ifasar» ve «'teşhisi» kelimelerinden sonra {gelen «ve» bağlaçları 
«veya» olarak düzeltilmiş, hapis cezasının aşağı haddi tespit edilmiş, para cezasjınm ise aşağı haddi artırıla
rak ve yukarı had tespit edilerek yenliden düzenlenmiştir. 

35. Teklifin 71 inci maddesindeki «bunlara sebep olanlar» İbaresi kaldırılarak yerine «bunları imal eden
ler, biHerek satanlar ve bunların mesul müdürleri» ibaresi Ikonulimuş, «ağır hapis» cezası «hapis;» şeklimde dü
zeltilmiş, para cezasjnın ise aşağı ve yukarı hadteri arttırılmıştır. 

36. Tekilin 72 ndi maddesindjefci «'istisnalar dışında» keümderindlen sonra «komlbina» kelimesi, «Ibaşfca 
yerlerde» kaimelerinden sonra «ticarî amaçla» kelime leri ilave edilmişltîir. 

37. Teklifin 73 üncü maddesi aynen benimsenmiş tir. 
38. Teklifin 74 üncü maddesinin 2 nci fıkrası Anayasanın 1(15 indi maddesinin 2 nci fıkrası karşısında ge

reksiz görülerek madde metninden çıkarılmıştır. 
39. Teklifin 75 indi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
40. Teklife 75 indi maddeden sonra bir geçici mad de eklenerek bu Kanun uyanınca çıkarılacak Tüzük 

yürürlüğe girinceye kadar uygulanacak mevzuat be lirDilımişcir, 
41. Tekİfiın yürürlük ve yürütaeye ilişkin 76 ve 77 nci maddeleri aynen 'beriimsenmişltir. 
Raporumuz Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu na sunulmak üzene saygı ile arz olunur. 

Başkam 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

. İçel1 

Başkanvekü 
Ahmet İlhamı Kösem 

Malatya 

Üye 
Coşkun Bayram 

Adana 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Ktitahya 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
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Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Salih Akan 

Tekirdağ 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Metanet Topaç 

Uşak 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri -

Üye 
Hasan Altay 

Samsun1 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Salahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köy İsleri 

Komisyonu 
Esas No. ı: 2/59 
Karar \No. : 7 

12.7.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz 23.5.1984 tarihimde 'toplanarak, izmir Milletvekilli Mahmut AKKILIÇ ve 15 arkadaşımın 
«Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanun Teklifli:»nıî Tarım Orman ve Köy işleri Başkanlığı ile Türk Veteriner Hekim
leri Birliği temsilcileri ve Veteriner Fakültesinden btir öğreüJilm üyesinin iştirakiyle inceleyip görüşmüştür. 

Kanun Teklifinlin tümü ka'bull edMiklten sonra mad delere geçilmesi kabul edilmiş ve maddelerle illg'iHi ya
pılan kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla açıklanmıştır. 

1. Teklifin linçi maddesi Komisyonumuzca aynen ıkabull edlilmişltir. 
2. Teklifin 2 nci maddesinin son fıkrası yürütme maddesinde yer aldığımdan maddeden çıkartılmıştır. 

. S. Tekilin 3 üncü maddesi (f) bendindeki «Veteriner işlerdi Genel Müdürlüğü» ibaresi Tarım Onman ve 
Köy işleri Bakanlığı bünyesinde Bakanlar Kurulunca çıkarılan 8.6.tl984 tarih ve 212 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile ihdas edilen Koruma ve Konıtrol Genel Müdürlüğü ibaresıi konulmak suretiyle madde 
yenliden düzenlenmiştir. 

4. 4 üncü maddeye 20 nci bent olarak «Arılar ve Su Ürünlerindeki salığım nitelikteki enfeksiyonlar» 
ibaresli ilave edilmiş ye sanı paragrafitakü «Veteriner Sağlıık Şûrası» ibaresıi de «Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Danışma Kurulu» olarak yenliden düzenienmlişltür. 
' 5. Teklifin 5 inci maddesi redaksiyona tabi tu tutouşftur. 

6. Teklifin 6 nci malddesi aynen kabul edilmişıtiır, 
7. Teklifin 7 nci maıddlesıi Adalet Koımliısyomumca yapılan değişik şekliyle Komisyonumuzca aynıen be-

nimsenım'işltir. 
8. Teklifin 8 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
9w Teklifin 9 uncu mıaddesinıdeki «Hayvan Sağlık Memuru» ibaresi «Veteriner Sağlık Teknisyeni» 

(«Hayvan Sağhk Memuru») olarak yeniden 4üzenlenmiş tir. 
10. Teklifin 10 uncu maddesi Komlilsıyoınumuzıca aynen benimısenmişitiir. 
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11. Teklifin 11 inci maddesindeki «Elciliklere.* ibaresi «Dış tomsilcilıMer» olarak değiştirilmiş ve 
ikinci paragrafındaki «Iran, Irak ve Sürüye Hükümetleri» ibaresi «İran, Irak, Suriye, Lübnan ve gerektiği 
(takdirde diğer ülkeler» İbaresi kullanılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

12- Tekliflin 12 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuştur. 
13. Teklifin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
14. Teklifin 14 üncü maıddesii 'İkinci fıkrasındaki «Tebliğ olmakla» ibaresi «Tebliğ edilmekle» şeklinde 

değiştirilerek madde redaksiyona tabi tutulmuştur. 
15. TeMifiin 15 inci maddesi aynen benimsenmişidir. 
16. (Teklifin 16 ncı maddesi aynen benim .enmlişltir. 
17. TeOfllifiın 17 nci maddesiınde yer alan «Hayvan Sağlık Memurları» ibaresi «Veteriner Sağlık Teknisye-

rii» (Hayvan Sağlık Mıemıuru) «Veteriner işleri Genel Müdürlüğü» ibaresi de «Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü» olarak değiştirilmek suretföyle madde yeni denı düzenienmiişjtir. 

1'8. Teklifin 18 inci maddesiınde yer alan «Yol Su, Elektrik, Topraksu» ibaresi yerine Tarım Orman ve 
K'öy İşleri Bakanlığı bünyesinde Bakanlar Kurulunun çıikarmıış olduğu 8.6.1984 tarih ve 212 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile ihdas edilen «Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü» ibaresi konmak suretiyle madde 
buna göre yenliden düzenlenmiştir. 

19. TeMifin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
20. Teklifin 20 nci maddesi aynen klabul ediümıişltlir. 
21. Teklifin 21 inci maddesindeki «mezarlıkları» kelimesi çıkarılarak yerine «{gömülme mahalleri gös

termeye» ;baresi konulmak sureciyle, Komisyonumuzca madde buna göre yeniden düzenlenmiştir. 
22. Tek'liflin 22 nci maiddesi aynen benimsenmiştir. 
23. (Teklifin 23 üncü maddesine üçüncü fukra olarak «Hayvan tedavisinde kullanılan her türlü ilaç eczane

lerde satılabilir» ve 4 üncü fıkra olarak; «fcaç, aşı ve serumu serbest vdteriner heklimlerde iş yerlerinde bu-
lundurabilr ve satabilirler» eklenmek suretiyle madde Komisyonumuzca yeniden düzenlenımişfir. 

24. Teklifin 24 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen ]teniımsenmıişltir. 
25. TeMifin 25 inci maddesinin' ikinci fıkrasındaki «Veteriner Sağlık Şûrası» İbareli -kaldırüarak yerine 

«Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Danışma Kurulu» ibaresi Ikanımak suretiyle madde Komisyonumuzca yeniden 
düzenlenmiştir. 

26. Teklifin 26 ncı maddesinin bürinci fıkrasındaki '«Kişisel ihtiyaçlara mahsus» kelimelerinden sonra 
«veya mahallî pazarlara götürülen» ibaresi getürlmek suretiyle, madde Komiisıyonumuzca yenliden düzen
lenmiştir. 

27. Teklifin 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen̂ ^ benimsenmiş
tir. 

28. Teklifin 37 nci maddesi «ve» ibaresi eklenerek, 38 inci maddesinin birinci satandaki «ve» «veya», 
«ürünleri» «ürünlerinli», «bulundurulacak» «bulunduracak,» şeklinde düzleitStaişltiir. 

29. Teklifin 39 uncu maddesinin ikinci1 fıkrasındaki «nStelikleTi» kelimesinden sonra «ve kapasitlelerii» 
ibaresi konularak madde yeniden düzenlenmiştir. 

30. TeMifin 40, 41, 42 nci maddeleri Komisyonu muzca aynen benlimsenrriişltlir. 
31. Tekilin 43 üncü maddeslinin başlığı değiştirilmiş ve 3 üncü satırındaki «görüş bildirmeye», ibaresin-

den sonra «gerektiğinde» kelimesi ilave edilmiş 4 üncü satırdafldi «adlî sorunlarda» ibaresinden sonra «ge
rektiğinde görüşünü belirtmeye cümlesi çıkartılarak^, «ve» kelimesi getirilmiştir. 

7 nd satırdaki «karar almaya» ibaret çıkarılmış, 8 ünci satırdaki «karara bağlamaya» ibaresi yerine «gö
rüş beUrtmeye» ibaresi getirilmiş, 9 uncu satırdaki üye adedi «11» den «10» a İndiriknişlir. 

10 uncu satırdaki «Veteriner Sağlık Şûrası» yerine «Hayvan Sağlığı Zabıltaısı Danışma Kurulu» «Veteriner 
Sağlık Şûrası» yerine «Bu kurula» ibaresi konulmuş ve birinci paragrafın sonuma «Kurul, Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine toplanır.» Cümlesi ilave edülsniiş Teklifin 2 nci paragrafı 
maddeden çılkarıiilmış, 3 üncü paragraftaki «Veteriner Sağlılk Şûrası» ibaresi «Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Danışma Kurulu» olarak değiştirilmiş toplantı başına (75) olan göstergede (100) olarak artırılmış ve mad-
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denin sonuna, «ayrıca kurul üyelerinin yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre adı geçen Bakanlık 
bütçesinden ödenür» denilmek suretiyle madde bu şekliyle yeniden düzenlenmiştir. 

32. Teklifin 44 üncü maddesinin ikinci paragrafın dakti «ilçe Ziraaıt Yüksek Mühendisi» ibaresine «veya 
Ziraat Mühendisinin» ibaresi eklenmiştir. 

33. Teklifin 45 ve 46 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiştik. 
34. Tekliflin 47 nci maddesi Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 
35. Teklifin 48 inci maddesindeki «mezlbaha ve et kombinalarının» ibaresinden sonra «ve keskim yerleri

nin» ibaresi eklenmiştir, 
36. Teklif in 49, 50 ndi maddeleri Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Tekliflin 51 imci maddesi redaksiyona tabi tu tutaıuşjtiur. 
Teklifin 52 nci maddesi Komisyonumuzca ay men kabuil edilmiştir. 
Tekliflim 53 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Tekliflin 54, 55, 56, 57, 58, 59 60 inci maddeleri Komisyonumuzca aynen kaJbuil edilmiştir. 
Teklifin 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 nci' maddeleri Adalet Komiısyonuınca yapı

lan değişik şekliyle Komisyonumuzca aynen benimsen mişüir. 
42. Tekliflim 73 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 74 üncü maddesindeki «Tüzük Resmî Gazetede Yayımlanır» ibaresi maddeden çakartılmışıtır. 
Tekliflin 75 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
rrekillife Adalet Komisyonunca getirilen geçici madde Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 
Tekliflin 76 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 
Teklifin 77 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

37, 
38, 
39. 
40. 
41. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47, 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Baskanvekffi 
Ledin Barlas 

Adana 

Sözcü 
Sdbri Araş 

Kars 

Üye 
Abdullah Cengiz D ağyar 

Antalya 

Üye 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

Üye 
Yûmaz Demir 

Üye 
M. AH Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 

Üye 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

Üye 
Feyzullah Yıldırır 

Gaziantep 

Üye 
Hikmet Bicentürk 

İçel 

Üye 
Yılmaz İhsan Hastürk 

İstanbul 
17 nci maddeye muhalifim 

şerhlimi eklidir. 

Üye 
Mahmut Akkılıç 

İzmir 

Üye 
Gülami Erdoğan 

Samsun 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

17 nci maddede yer alan kamu görevlülerimn hizmetlerinden dolayı «aşı parası» adı altında hizmet gö
türdükleri vatandaştan para ataıaları Devletin otoritesini zedelediği gibi, hayvan sahiplerdınia aşı yaptırma 
fikrinde olumsuz bir havaya bürünmderine sebep olmaktadır. Devlet memuruna ödenecek para ve fazla 
mesai yasalarla belirlenmiştir. Bu bir ayrıcalık ve yanlış uygulamadır. Bu konuda muhalifim. 

Yılmaz Hasiürk 
istanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ MAHMUT AKKILIÇ VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi 
BİRİNCİ KISIM 
,Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan ürünlerinden insan ve hayvanlara geçebilen 
hastalıkların zararlarından korunulmasını, sağlık ve ülke ekonomisi yönünden önemli olan bulaşıcı hayvan 
hastalıklarının yok edilmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke içindeki hayvan, hareketlerini, hayvansal ürünlerin şevkine, hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal 

ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye, 
d) Hayvan pazarı, panayır ve borsalarını, hayvan barındıran yerleri muayene, denetleme ve bu yerlerin 

niteliklierini tespite, 
e) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere hayvansal kökenli insan ve hay

van besin maddeleri ite sanayi ve ticarette kullanılan her türlü hayvansal ürünleri üreten, imal ve ihzar eden 
veya hayvansal ürünleri hammadde olarak kullanan fabrika, imalathane, mezbaha, hayvan kesim yeri, soğuk 
muhafaza depoları ve benzeri yerleri hazırlanacak esaslar çerçevesinde, (muayene, denetim ve bunların özel
likleri ve şartlarının tespitine, 

Dair hükümleri kapsar. 
Yukarıdaki bentlerde belirtilen işler Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığınca yapılır, 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimler : 
a) Hayvan; gıda, ticaret, sanayi, hizmet, süs, sirk, sergi ve deney için kendilerinden veya ürünlerinden 

yararlanılan karada ve suda yaşayan her çeşit hayvanı, 

b) Hayvan ürünleri; insan ve hayvan besini veya sanayi maddesi olarak kullanılan bütün hayvan ürünleri 
ile bunların müstahzar veya mamullerini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hayvan Sağlığı ve Zazıtası Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 

MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 
a) Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hu

susta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke içindeki hayvan hareketlerini, hayvan

sal ürünlerin şevkine hayvan ve hayvan ürünlerinin 
ithal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve mua
yeneye, 

*d) Hayvan pazarı, panayır ve borsalarını, hay
van barındıran yerleri muayene, denetleme ve bu yer
lerin niteliklerini tespite, 

e) 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hü
kümleri saklı kalmak üzere hayvansal kökenli insan 
ve hayvan besin maddeleri ile sanayi ve ticarette 
kullanılan her türlü hayvansal ürünleri üreten, imal 
ve ihzar eden veya hayvansal ürünleri hammadde 
olarak kullanan fabrika, imalathane, mezbaha, hay
van kesim yeri, soğuk muhafaza depolan ve benzeri 
yerleri hazırlanacak esaslar çerçevesinde, muayene, 
denetim ve bunların özellikleri ve şartlarının tespi
tine, 

Dair hükümleri kapsar. 
Yukarıdaki bentlerde belirtilen işler Tanm Orman 

ve Köy İşleri Bakanlığınca yapılır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Teklifin 3, üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

(TARIM, ORMAN VE KÖY İŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ (METİN 

Hayvan Sağlığı ve Zazıtası Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalılklar 

Amaç 

MADDE 1. — TdkıMin 1 inoi maddlesii aynen 
kabul ediknişltıir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun: 
a) Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
b Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu husus

ta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke iç'indeM hayvaın hareketlerini, hayvansal 

ürünlerin sevikinii hayvaın ve hayvan ürünlerinin ithal 
Ve ihraci'nı sağMc açısından düzenlemeye ve muaye
neye, 

d) Hayvan pazarı, panayır ve borsalarını, hayvan 
"bannldıran yerleri muayene, denötieme ve bu yerlerin 
'nıüüel'İklerini tespite, 

e) l'5t93-- sayılı Umumî HıfzııssıMıa Kanunu Hü-
ikjümleri şaMı kalmak üzere hayvansal köktendi insan 
ve hayvan besin, maddeleri ile sanayi ve tfieardbte ku
landan her türlü hayvansal ürünleri ürelten, imal 
ve ihzar eden veya hayvansal ürünleri hamımadde 
olarak kutlaman fabrika, imalaıtlhane, mezlbalha, hayvan 
'kesiim yeri, soğuk muhafaza depoları ve benzeri 
yerleri haznrianacalk esaslar çerçevesinde, muayene, 
deınıeltim veı bunlarım özellikleri ve şaritlamnın tespitine, 

Dalir hükümleri kapsar. 

Tanımlar\ 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimler: 
a) Hayvan; gıdı, ticaret, sanayi, hizmet, süs, 

siirk, sergi ve deney için kendilerinden yeya ürün
lerinden yararlanılan karada ve suda yaşayan her çeşit 
hayvanı, . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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(İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşımın Teklifi) 

c) Hastalık; vasıtalı veya vasıtasız olarak hayvanlardan ve ürünlerinden hayvanlara ve insanlara geçebi
len bulaşıcı hayvan hastalığını, 

d) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtilerini gösteren hayvanları, 
e) Bulaşmadan şüpheli* hastalığın hiçbir belirtisini göstermemekle beraber, hastalığı almış oldukları kabul 

olunan hayvanları, 
f) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü

ne bağlı olarak kamu görevi yapan veteriner hekimi, 
İfade eder. 

Hastalıklar 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri gereğince haber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıklar şun
lardır : 

1!. Sığır vebası (Pestis bovina) 
2. ıŞap hastalığı (Aphtae epizooticae) 
3. Arutraks (Febris carbunculosa, Anthrax) 
4. Sığırlarda verem (Tuberculosis bovum) 
5.: Keçilerin salgın ciğer ağrısı (Pleuropneumonia contagiosa caprarum) 
6. Koyun ve keçilerde çiçek (Variola ovina et caprarum) 
7. Ruam (Malleus) 
8. Durin (Exanthema coiıtale paralyticum) 
9. Sığır bruseilozu (Brucelosâıs bovum) 

10. Koyun ve keçi bruseilozu (Brucellosis caprarum et ovinum) 
11. Koyun enteretofcsemisi (Enterotoxaıemia) 
12. Tavuk vebası ve newcastle (Pestis ovina et psudopestis avium) 
13. Tavuk kolerası (Cholera avium) 
14. Tavuk salmondlosisi (Salmonellosis avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16. At vebası (Pestis aquorum) 
17. IMavidiıl (Febris catharrahaiis avium) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scabies) 
Yukarıda sayılian hastalıklardan gerdeli görülenlerin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerektiğinde yeni 

hastalıkların kanun kapsamına sokulmasına, Veteriner Sağlık Şûrasından alınacak görüş üzerine karar ver
meye Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilidir. Yapılacak değişiklik Resmî Gazetede yayımlanır ve bu 
tarihte geçerli olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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<Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Haber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıklar 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri gereğince ha
ber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıklar şun
lardır. 

1. Sığır vebası (Pestis bovina) 
2. Şap hastalığı (Aphtae epizooticae) 
3. Antraks (Febris carbunculosa, Antrax) 
4. Sığırlarda verem (Tuberculosis bovum) 
5. Keçilerin salgın ciğer ağrısı (Pleufopneumo-

nia contogiosa caprarum) 
6. Koyun ve keçilerde çiçek (Variola ovina et 

caprarum) 
7. Ruam (Malleus) 
8. Durin (Exanthema coitale paralyticum) 
9. Sığır brusellozu (Brucellosis bovum) 

10. Koyun ve keçi brusellozu (Brucellosis capra
rum et ovinum) 

11. Koyun enteretoksemisi (Entoroxaemia) 
12. Tabuk vebası ve Newcastle (Pestis ovina et 

Psudopestis avium) 
13. Tavuk kolerası (Cholera avium) 
14. Tavuk Salmonellosisi (Salmonellosis avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16 At vebası (Pestis aquorum) 
17. Mavidil (Febris catharrahalis avium) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scabies). 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

b) Hayvan ürünleri; İnsan ve hayvan bejini veya 
sanayi madden olaraik kullanılan, büıtıün hayvan ürün
leri ile bufllların müstahzar veya mamullerini, 

c) Hastalık; vasıltalı veya vasıtasız olaraik hayvan
lardan ve ürünlerinden hayvanlara ve insanlara ge
çebilen bulaşıcı hayvan hastalığını, 

id) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan 
hastalık belirtilerini gösteren hayvanları, 

e) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hüçbir befllirtisi-
ni göstermemekle beraber, hastalığı almış oldukları 
kalbul olunan hayvanları, 

f) Hükümet Veteriner Helkıimi; Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Mü
dürlüğüne bağlı olaraik kamu görevi yapan Veteriner 
Hekimli, 

İfade eder. 

Haber yerilmesi ye mücadelesi mecburî plan has
talıklar 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümler* gereğince 
halber veriıknesii ve mücadelesi medburî hastalıklar 
şunlardır: 

1. Sığır Vebası (Pestis bovina) 
2. Şap Hastalığı (Aphtae epizooticae) 
3. Antraks .Febris carbunculosa Antıhrax) 
4. Sığırlarda Verem (Tubarculasis (bovum) 
5. Keçilerde salgın Ciğer ağrısı (Pleuropneuımonia 

conltaıgiosa caprarum) 

6. Koyuın ve keçilerde Çiçek (Variola ovina et 
caprarum) 

7. Ruam (Malleus) 
8. Durin (xamtıhema coitale paralyticum) 
9. Sığır brucelllozu (Brucellosis bovum) 

10. Koyun ve keçi brusellozu (Brucelloısfts saprarum 
eit ovinum) 

İli. Koyun enteretoksemisi (Enıterotoxaemia) 
12. Tavuk vebası ve NewcaStle (Pestlis ovdna et 

Psudopestis avium) 

13. Tavuk kolerası (Cholera avdum) 
14. Tavuk Salmonellosiişi (Saknonellosis avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16. At vebası (Pestis aquorum) 
17 Mavddil (Föbris catharrahalîs aVium) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scabies) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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(İzmir Milletvekili Mahmut Alkkılıç ve 14 Arkadaşımın Teklifi) 

ÎKİNCt BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 

MADDE 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit edilen gümrük kapıların
dan yapılır. Buralarda Hükümet veteriner hekimi yönetiminde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı 

tahaffuzhaneler kurulur. 

İthal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin muayeneleri 

MADDE 6. — Yurda kara, su ve havayolları ile ithal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin sağlıklı 
.olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığına daıirhükümet veteriner hekimi tarafından çıkış yerinde ve
rilmiş veteriner -sağlık raporlarının denetimi ile hayvanların sağlık durumlarına dair ilk muayeneleri kapı ve 
limanlarda; su, kara ve hava taşıt araçları içinde, son muayeneleri ise gümrük kapılarında gösterilecek yer
de hükümet veteriner hekimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra yurda girmelerine 
izin verilir. 

Hayvan ürünlerinin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem bu ürünlerin tahaffuzhane veya gümrük 
ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bulunmadığı takdirde ithaline izin verilir. 

Veteriner sağlık raporlarının düzenleme şekliyle hayvan ürünlerinin muayenesi ve sonucunda yapılacak iş
lemler tüzükte belirtilir. 

Raporu bulunmayan hayvan ve hayvan ürünleri 

MADDE 7- — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu 
olmadan getirilen hayvan ve hayvan ürünleri yurda sokulmaz. 

Tespit edilen gümrük kapıları veya bunların dışında bir yere veteriner sağlık raporu olmadan getirildik
leri anlaşılan ve sahipleri tarafından yurt dışına iadesi mümkün olmayan hayvan ve hayvan ürünlerinin mua
yenelerinde hastahklı ve hastalıktan şüpheli görülenler hakkında bu Kanunun 51 inci maddesi hükümleri uy
gulanır. Hastalık belirtisi göstermeyenler sahibi hesabına 21 gün karantinaya aîımrlar. Karantina sonunda 
sağlam bulunan hayvanlar ile sağlıklı oldukları anlaşılan hayvan ürünleri hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

Veteriner sağlık raporu bulunduğu halde mücbir sebeplerle tespit edilen gümrük kapıları dışındaki bir yer
den yurda sokulan hayvan ve hayvan ürünlerine bulundukları yerde eî konulup gerekli gümrük işlemleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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20. Arılar ve su ürünlerindeki salgın nitelikteki 
infeksiyonlar. 

Yukarıda sayılan hastalıklardan gerekli görülenle
rin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerektiğinde 
yeni hastalıkların kanun kapsamına sokulmasına, Ve
teriner Sağlık Şûrasından aünacak görüş üzerine ka
rar vermeye Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
yetkilidir. Yapılacak değişiklik Resmî Gazetede ya
yımlanır ve bu tarihte geçerli olur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınıflarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

İthal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin mua
yeneleri 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporu bulunmayan hayvan ve hayvan ürünleri 

MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine gö
re tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık 
raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan ürünleri 
yurda sokulmaz. 

Tespit edilen gümrük kapıları veya bunların dı
şında bir yere veteriner sağlık raporu olmadan geti
rildikleri anlaşılan ve sahipleri tarafından yurt dışı
na iadesi mümkün olmayan hayvan ve hayvan ürün
lerinin muayenelerinde hastalıklı ve hastalıktan şüp
heli görülenler hakkında bu kanunun 51 inci madde-

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

20. Arılar ve su ürünlerindeki salgın niteiklbetoi 
enfeksiyonlar. 

Yukarıda sayılan hasitalıklardan gerek! görülenle
rin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerekliğinde 
yeni hastalıkların kanun kapsamına alınmasına, 
Hayvan Sağlığı ve Zalfantası Danışma Kurulundan 
alınacak görüş üzerine karar vermeye Tarım Orman 
ve Köy İşlerli Bakanlığı yetkilidir. Yapılacak değişik
lik Resmî Gazetede yayımlanır ve bu tarihte geçerli 
olur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 

MADDE 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her 
nevi hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit edi
len gümrük kapılarından yapılır. Buralarda hükümet 
veteriner hekimi yönetiminde Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığına bağU tahaffuzhaneler kurulur. 

İthal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin mua
yeneleri 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Raporu bulunmayan hayvan ve hayvan ürünleri 

MADDE 7. — Adalet Komisyonunun 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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tamamlandıktan sonra sağlık denetim ve muayeneleri yapılır. Denetim ve muayeneleri sonunda hastaiıksız 
bulunanlar sahibine geri verilir. Hastalıklı veya hastalıktan şüpheli bulunup geri verimesi mümkün olmayan 
hayvanlara bu Kanunun 51 inci maddesi hükümleri uygulanır. Hayvan ürünleri ise imha edilir. 

İthal yasağı 

MADDE 8. — Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvamlar ise 
hayvan ürünlerinin kapılardan ithali, hastalığın nevine göre sınırın bütün gümrük kapılarından veya gerekli 
görülen kısmından yasaklanır. Bu yasaklama hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bildirilmesin
den sonra kaldırılır. 

Yasaklanan gümrük kapılarından hayvan ve hayvan ürünlerinin yurda sokulması halinde 7 nci maddenin 
ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ıHastalılkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durum; köy
lerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik 
sahiplerine veya kâhya veya çiftçibaşılarına; bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucuları, 
çobanları, serbest veteriner hekim veya hayvan sağlığı memuru tarafından en yakın köy muhtarına, bulunma
dığı takdirde, jandarma karakoluna veya bucak müdürlüklerine; şehir ve kasabalarda ise belediye başkanlık
larına veya mahallin mülkî amirlerine veya hükümet veteriner hekimliğine veya zabıtaya; gemilerde kapta
na, kaptanlıar da gümrük idarelerine; trenlerde istasyon memuru veya zabıtasına; sınırlarda gümrük idaresine 
yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur, ihbarı alanlar da mahallin en büyük mül
kî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayvanın 
hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir. 
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si hükümleri uygulanır. Hastalık belirtisi göstermeyen
ler sahibi hesabına 21 gün karantinaya alınırlar. Ka
rantina sonunda sağlam bulunan hayvanlar ile sağ
lıklı oldukları anlaşılan hayvan ürünleri 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre bir 
sakıncası yoksa sahibine iade edilir. 

Veteriner sağlık raporu bulunduğu halde mücbir 
sebeplerle tespit edilen gümrük kapıları dışındaki bir 
yerden yurda sokulan hayvan ve hayvan ürünlerine 
bulundukları yerde el konulup gerekli gümrük işlem
leri tamamlandıktan sonra sağlık denetim ve muaye
neleri yapılır. Denetim ve muayeneleri sonunda has-
talıksız bulunanlar sahibine geri verilir. Hastalıklı ve
ya hastalıktan şüpheli bulunup geri verilmesi mümkün 
olmayan hayvanlara bu Kanunun 51 inci maddesi 
hükümleri uygulanır. Hayvan ürünleri ise imha edilir. 

îthal yasağı • 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Tarım - Orman vö Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İthal yasağı 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi 
belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durum; 
köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan 
bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde 
çiftlik sahiplerine veya kâhya veya çiftçibagılarına; 
bu ihbarı alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, 
koruyucuları, çobanları, serbest veteriner hekim veya 
veteriner sağlık teknisyeni (Hayvan sağlık memuru) 
tarafından en yakın köy muhtarına, bulunmadığı tak
dirde jandarma karakoluna veya bucak müdürlükle
rine; şehir ve kasabalarda ise belediye başkanlıkla
rına veya mahallin mülkî amirlerine veya hükümet 
veteriner hekimliğine veya zabıtaya, gemilerde kap
tana, kaptanlar da gümrük idarelerine; trenlerde is
tasyon memuru veya zabıtasına; sınırlarda gümrük 
idaresine yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında 
bildirilmesi zorunludur. İhbarı alanlar da mahallin 
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Silahlı Kuvvetlerde haberleşme 

MADDE 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın 
söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanun ve Tüzükte gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. 
Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mülkî makamlara bildirilir. Silahlı Kuvvetlere ait olma
yan hayvanlarda çıkacak hastalıkların çıkış şekli, mahiyeti ve seyri hakkında da mahallî mülkî amir tara
fından o yerdeki garnizon komutanlığına bilgi verilir. 

Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve zabıta teş
kilatı komşu ülkelerde hüküm «üren hastalıklar hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülkî amirine 
ve mülkî amirler de en seri vasıta ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bildirirler. Yabancı ülkelerde 
bir salgın hayvan hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görevli olan bü
tün memurlar hastalığı bağlı bulundukları elçiliklere haber vermekle yükümlüdürler. Elçilikler de en seri va
sıta ile durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına-bildirirlter. 

Ülkenin hayvan sağlığı bakımından önem arz eden İran, Irak ve Suriye hükümetleri nezdindeki elçilik
lerde birer müşavir veteriner hekim görevlendirilir. Bu müşavir veteriner hekimlerde aranacak nitelikler yapa
cakları işler yönetmelikte belirtilir, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon , 

MADDE 12. — Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre hastalık haberi alan makamlar durumu, vakit kay
betmeksizin en yakın veteriner teşkilatına bildirirler ve veteriner hekim gelinceye kadar mahallî İdarî makam
lar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından hastalar ve sağlamlar ayrı ayrı muhafaza altına alınarak geçici 
kordon konulur. 
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Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 

MADDE 10. Teklifin 10 uncu maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve 
gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve Zabıta 
Teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar 
hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülkî 
amirine ve mülkî amirlerde en seri vasıta ile Tanm 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bildirirler. Yabancı 
ülkelerde bir salgın hayvan hastalığı çıktığı takdirde 
o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına gö
revli olan bütün memurlar hastalığı bağlı bulunduk
ları elçiliklere ve dış temsilciliklere haber vermekle 
yükümlüdürler. Elçilikler ve dış temsilciliklerde en 
seri vasıta ile durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 
Tarım Orman ve Köy tşleri Bakanlığına bildirirler. 

Ülkenin hayvan sağlığı bakımından önem arz eden 
öncelikle tran, Irak, Suriye ve Lübnan Hükümetleri 
nezdindeki Büyükelçiliklerde ve gerektiğinde diğer 
komşu ülkelerde birer müşavir veteriner hekim gö
revlendirilir. Bu müşavir veteriner hekimlerde arana
cak nitelikler ve yapacakları işler yönetmelikle belir
tilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 12. — Bu Kanunun 9 ve 10 uncu mad
delerine göre hastalık haberi alan makamlar duru
mu, vakit kaybetmeksizin en yakın veteriner teşkila
tına bildirirler ve veteriner hekim gelinceye kadar 
mahallî idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri 
tarafından hastalar ve sağlamlar ayrı ayn muhafaza 
altına alınarak geçici kordon konulur. 

Türkiye Büyük Millet M« 

(Tarım • Orman ve Köy tşleri Komisyonunun Kabul 
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en büyük mülkî amirine haber vermekle yükümlü
dürler. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın 
yerlerde bir hayvanın hastalanması dahi ilgililere ha
ber verilmesini gerektirir. 

Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE İl . — Sınır boylarında görevli idare 
ve gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve zabıta 
teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar 
hakkında alacağı haberleri mahallin en büyük mülkî 
amirine ve mülkî amirler de en seri vasıta ile Tanm 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bildirirler. Yabancı 
ülkelerde bir salgın hayvan hastalığı çıktığı. takdirde 
o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına gö
revli olan bütün memurlar hastalığı bağlı bulunduk
ları dış temsilciliklere haber vermekle yükümlüdür
ler. Dış temsilcilikler de en seri vasıta ile durumu 
Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Tarım Orman ve Köy 
tşleri Bakanlığına bildirirler. 

Ülkenin hayvan sağlığı bakımından önem arz 
eden tran, Irak, Suriye, Lübnan ve gerektiği takdir
de diğer ülkeler nezdindeki elçiliklerde birer müşa
vir veteriner hekim görevlendMtir. Bu müşavir vete
riner hekimlerde aranacak nitelikler ve yapacakları 
işler yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 12. — Bu Kanunun 9 ve 10 uncu mad
desine göre hastalık haberi alan makamlar durumu, 
vakit kaybetmeksizin en yakın veteriner teşkilatına 
bildirirler ve veteriner hekim gelinceye kadar mahallî 
idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafın
dan, hastalar ve sağlamlar ayn ayn muhafaza altına 
alınarak geçici kordon konulur. 
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Hastalık mahalline ulaşım 

MADDE 13. — Hastalık haberini alan hükümet veteriner hekimi en seri vasıta ile hastalık yerine gider, 
Bu maksat için genel ve mahallî idare ve zabıta makamları, kara, deniz ve havayolları teşkilatı, taşıt araçları 
sahipleri hükümet veteriner hekimine gereken kolaylığı ve yardımı göstermeye zorunludurlar, 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde hükümet veteriner hekimi derhal mahallî hayvan sağlığı ve zabı
tası komisyonunu toplar. Bu komisyon, hastalığın önlenmesi ve söndürülmıesi için, bir hastalık çıkış kararı 
düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler komisyon tarafından uygulanır ve hükümet veteriner hekimi tarafından 
denetlenir. Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu toplanıncaya kadar hükümet veteriner hekimi gerekli gördü
ğü tedbirleri almaya yetkilidir. 

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahallî vasıtalarla halka ilan ve İlgililere tebliğ 
olmakla birlikte civar köy, bucak ve ilçe idare amirlerine, valiler tarafından civar illere ve Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığına en seri vasıta ile bildirilir. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan kordon ve karantinanın 
yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almakla o yerin mülkî amiri yükümlüdür. Mahallî zabıta ile 
korunması mümkün olmayan kordonlar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir. 

Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve 
bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerlerden gerekli fennî tedbirler 
alınmadan çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunurlar. Aynı hastalığa duyarlı hay
vanların hastalıklı yerlere sokulması yasaktır. Bunlardan gerekli tedbirier alınarak sadece kesilmek üzere 
getirilen kasaplık hayvanların girmelerine izin verilir. 

Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları 

MADDE 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulanması hükümet veteriner hekimi veya 
onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner 
hekimler tarafından yapılır, 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıklara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapılacak 
aşı, serum ve ilaçların uygulanması hükümet veteriner hekimleri, bunların sorumluluğu altında diğer kamu 
kuruluşlarındaki veteriner hekimlerle, serbest veteriner hekimler ve hayvan sağlığı memurları tarafından tü
zükte gösterilen esaslara göre yapılır. 
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Hastalık mahalline ulaşım 

MADDE 13. Teklifin 13 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde hükümet 
veteriner hekimi derhal Mahallî Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Komisyonunu toplar. Bu Komisyon, hastalı
ğın önlenmesi ve söndürülmesi için, bir hastalık çıkış 
kararı düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler Komis
yon tarafından uygulanır ve Hükümet Veteriner 
Hekimü tarafımdan denetlenir. Hayvan Sağlığı ve 
Zalbıltası Komisyonu toplanıncaya kadar Hükümet Ve
teriner Hekimi gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetki
lidir. 

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar ta-
rafonldan mahallî vasıtalarla halika ilan ve ilgililere 
tebliğ edilmekle birlikte civar köy, bucak ve ilçe idare 
amillerine, valiler tarafından civar illere ve Tarım Or
man ve Köy tşderi Bakanlığına en seri vasıta ile 
bildirilir. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Teklifin 15 indi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmişttiir. 

•Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — (Teklifin 16 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Biyolojik smadde, yaş*, serum ve Haç ^uygulamaları 

MADDE 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik 
maddelerin uygulanması Hükümet Veteriner Hekimli 
veya onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer 
kamu kuruluşlarındaki Veteriner Hekimler 'le serlbest 
Veteriner Hekimler tarafından yapılır. 

iBu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalık
lara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapılacak 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hastalık mahalline ulaşım 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde hükümet 
veteriner hekimi derhal mahallî hayvan sağlığı ve za
bıtası komisyonunu toplar. Bu komisyon, hastalığın 
önlenmesi ve söndürülmesi için, bir hastalık çıkış ka
rarı düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler, komisyon 
tarafından uygulanır ve hükümet veteriner hekimi ta
rafından denetlenir. Hayvan sağlığı ve zabıtası ko
misyonu toplanıncaya kadar hükümet veteriner heki
mi gerekli gördüğü tedbirleri almaya' yetkilidir. 

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tara
fından mahallî vasıtalarla halka Man ve ilgililere teb
liğ edilmekle birlikte civar köy, bucak ve ilçe idare 
amirlerine, valiler tarafından civar illere ve Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığına en seri vasıta ile 
bildirilir. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — Teklifin 16 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları 

MADDE 17. — Teşhis için, kullanılan biyolojik 
maddelerin uygulanması hükümet veteriner hekimi 
veya onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer 
kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest 
veteriner hekimler tarafından yapılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen has
talıklara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapı-
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Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına hayvan sahipleri rıza göstermeye, lüzumlu araç ve 
kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan sahipleri bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hastalıklara karşı veteriner hekim ve hayvan sağ
lığı memuru tarafından hayvanlarına uygulanan aşı ve serumlar İçin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığın
ca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre bir ücret öderler. 

Alınan bu ücretlerin aşı veya serumu uygulayanlar ile bunların üretiminde görevli veteriner hekimler ve 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üretim kurumlarında çalışan diğer personelden hangilerine ne nispet 
ve miktarlarda dağıtılacağı yönetmelikte gösteriılir. 

Hayvanların imhası, temizlik ve dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta görev
lileri tarafından öldürülür, gömdürülür ve buna ait bir tutanak düzenlenir. Toplu olarak hayvan öldürülme
sini- gerektiren durumlarda bunların gömdürülırnesinde Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik, Top-
raJksu ve Bayındırlık kuruluşları ellerinde bulunan teknik imkân ve vasıtalarla yardım etmekle yükümlüdür
ler. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya Ve maddeler temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenmesi veya 
dezenfeksiyonu mümkün olmayanlar yakılırlar. Temizlik işi veteriner teşkilatının gözetimi altında hayvan sa
hipleri, dezenfeksiyon ise veteriner teşkilatınca sağlanır. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19. — Kordon altında bulunan yerlerde hastalığa tutulabilecek hayvanlarla bunların her türlü 
maddelerinin toplatılması, pazarlara, borsa ve sergilere gönderilmesi ve kordon altındaki sürülerin birbirleri 
ile temas ettirilmesi yasaktır, 
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aşı, serum ve 'ilaçların uygulanması Hükümet Veteri
ner Hddimleri, bunların sorumluluğu altında diğer 
kamu kuruluşlarındaki Veteriner Hekimlerle, serbest 
Veteriner Hekimler, Hayvan Sağlığı Memurları ve 
Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından tüzükte gös
terilen esaslara göre yapılır. 

Biyolojik makide, aşı, serum ve ilaçların uygulan
masına hayvan sahipleri rıza gösltermieye, lüzumlu 
araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan saMipleıü bu Kanunun 4 üncü maddesinde 
yazılı haftalıklara karşı Veteriner Hekim ve Hayvan 
Sağlığı Memuru taraflından hayvanlarına uygulanan 
aşı ve serumlar için Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas 
ve miktarlara göre bir ücret öderler. Akman bu üc
retlerin aşı veya serumu uygulayanlar ile bunların 
üretiminde görevli Veteriner Hekimler ve Veteriner 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ürettim kurumlarında 
çalışan diğer personelden hangilerine ne nispet ve 
miktarlarda dağıtılacağı yönetmelikte gösterilir. 

Hayvanların imhası, temizlik )ye dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Hasta veya hastalarla temasta bu
lunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta gö-
revMeri tarafından öldürülür, gömdürülür ve buna 
ait bir tutanak düzenlenir. Toplu olarak hayvan öldü-
rübneslinli gerektiren durumlarda bunların gömdürül-
mesünde Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik, 
Topraksu ve Bayındırlık Kuruluşları ile Belediyeler 
ellerinde bulunan teknik imkân ve vasıtalarla yardım 
etaekte yükümlüdürler. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler 
terriizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlen
mesi veya dezentfefcsiiyonu mümkün olmayanlar yakı
lırlar. Temlizllik işi Veteriner teşkilatıma gözetimi al
tında hayvan sahipleri, dezenfeksiyon ise Veteriner 
teşkilatıınca sağlanır. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19. — Tekifin 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmÜşıtıir. 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

lacak aşı, serum ve ilaçların uygulanması hükümet 
veteriner hekimleri, bunların sorumluluğu altında di
ğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimlerle, ser
best veterimer hekimler ve veteriner sağlık teknisyen
leri (Hayvan sağlık memuru) tarafından gösterilen 
esaslara göre yapılır. 

Tüzükte biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların 
uygulanmasına hayvan sahipleri rıza göstermeye, lü
zumlu araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan sahipleri bu Kanunun 4 üncü maddesin
de yazılı hastalıklara karşı veteriner hekim ve veteri
ner sağlık teknisyeni (Hayvan sağlık memuru) tara
fından hayvanlarına uygulanan aşı ve serumlar için 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre 
bir ücret öderler. 

Alınan bu ücretlerin aşı veya serumu uygulayan
lar ile bunlıarın üretiminde görevi veteriner hekimler 
ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı üre
tim kurumlarında çalışan diğer personelden hangile
rine ne nispet ve miktarlarda dağıtılacağı yönetme
likte gösterilir. 

Hayvanlarm imhası, temizlik ve dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Hasta veya hastalarl'a temasta 
bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta 
görevlileri tarafından öldürülür, gömdürülür ve bu
na ait bir tutanak düzenlenir. Toplu olarak hayvan 
öldürülmesini gerektiren durumlarda bunların göm-
dürülmesinde Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Bayındırlık ve 
İskân kuruluşları ile belediyeler elerinde bulunan 
teknik imkân ve vasıtalarla yardım etmekle yüküm
lüdürler. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler te
mizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenmesi 
veya dezenfeksiyonu mümkün olmayanlar yakılırlar. 
Temizlik işi veteriner teşkilatının gözetimi altında 
hayvan sahipleri taraf nidan, dezenfeksiyon ise vete
riner teşkilatınca sağlanır. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19, — Teklifin 19 uncu maddesi aynen 
kabul: edilmiştir. 
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Kordon içinde kalan pazar, panayır, borsa, sergi, han, yol, istasyon ve iskeleler gibi hayvanların geçme
sine veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa duyarlı 'hayvanlar ve ürünlerine kapatılır. 

Salgın bölgelerdeki duyarlı hayvanlar 

MADDE 20. — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele ve istasyonları ile ge
nel yolları, hayvan pazarı, borsa ve panayırları hastalığın söndürülknesine kadar aynı hastalığa duyarlı hay
vanlara kapatılır. 

Tecrit ve diğer tedbirler 

MADDE 21. — Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların tec
ritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır, ölenlerin veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler menba, nehir, 
kuyu, yol veya mesken kenarlarından uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla- belediyeler ve köy ihtiyar he
yetleri kendi bölgeleri içinde yukarıdaki şartlar altında tecrithaneler ile hayvan mezarlıkları ve imkân olan 
yerlerde kadavra ve hayvan ürünleri değerlendirme tesisleri kurmaya mecburdurlar, 

Kordonun kaldırılması 

MADDE 22. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın ve bulaşma .tehlikesinin yok olduğu, temizlik 
ve dezenfeksiyonlarının yapıldığı mahallî hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonunun hastalık sönüş raporu ile 
bildirildikten sonra kordon kaldırılır. Durum idare amirlerince valiliğe, valilikçe de Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı ile civar illere ve mahallî garnizon komutanlıklarına bildirilir. 

Yurt hayvan sağlığım genel olarak tehdit eden ekzotik mahiyette salgın bulaşıcı hastalığın çıkması halinde 
Olağanüstü Hal Kanunu hükümleri uygulanabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hayvan Hastalıklarına Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Madde ve Tedbirler Yurt İçinde Hayvan ve Hayvan 
Ürünlerinin Nakli ve Ticareti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım, satış ve kontrolü 

MADDE 23. — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı ve serumlar Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığına bağlı enstitü ve laboratuvarlarda bu Bakanlığın izniyle özel laboratu varlarda; biyolojik reaktifler 
ise yalnız Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı enstitülerinde imal edilirler. 

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal edilen veya Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığının izniyle yurt dışından ithal olunan aşı, serum ve fanmasötik tıbbî müstahzarlar Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığınca denetlettirilir. 

Araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla yurt dışından getirilecek biyolojik madde, serumlar, canlı veya 
zayıflatılmış her türlü mikroorganizmalar ve benzeri maddelerin yurda sokulması Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanlığının iznine bağlıdır. 
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Sâlgm bölgelerdeki \duyarlı hayvanlar 

ıMADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi Ko-
mAsyonumuzca aynen kabul ediılıniişltlir. 

Tecrit ve tdiğer tedbirler 

MADDE 21. — Teklifin 21 inci maddesi Ko-
mıisyömumuzca aynen kaibul ediiltmÜşfüifr. 

Kordonun kaldırtlması 

MADDE 22. — Teklifin 22 nci maddesi Ko-
misıyonumuızca aynen kaibul editaiştlir". 

[BEŞİNCİ 1BÖLÜIM 

Hayvan Haftalıklarına Karşı Koruyucu ve Tedavi 
Edici Madde ve Tedbirler Yutft îçinkte Hayvan ve 

Hayvan Üriüntelinin Nakli ve Ticaretti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım6 satış 
ve kontrolü 

MADDE 23. — Teklifin 23 üncü maddesi Ko-
mıiısyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
ettiği Metin) 

Salgın bölgelerdeki duyarlı hayvanlar 

MADDE 20. 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 20 nci maddesi aynen 

Tecrit ve diğer tedbirler 

MADDE 21. — Hastalığın çevreye bulaşmasını ön
lemek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların 
tecritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır, ölen
lerin veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler men-
ba, nehir, kuyu, yol veya mesken kenarlarından uzak 
mahallerde hazırlanır. Bu maksatla belediyeler ve 
köy ihtiyar heyetleri kendi bölgeleri içinde yukarı
daki şartlar altında tecrithaneler ile hayvan gömül
me mahalleri göstermeye ve imkân olan yerlerde ka
davra ve hayvan ürünleri değerlendirme tesisleri kur
maya mecburdurlar. 

Kordonun kaldırılması 

MADDE 22. — Teklifin 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hayvan Hastalıklarına Karşı Koruyucu ve Tedavi 
Edici Madde ve Tedbirler Yurt İçinue Hayvan ve 

Hayvan Ürünlerinin Nakli ve Ticareti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım, sa
tış ve kontrolü 

MADDE 23. — Hayvan hastalıklarına karşı kul
lanılan aşı ve serumlar Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığına bağlı enstitü ve laboratuvarlarda bu Ba
kanlığın izniyle özel laboratuvarlarda; biyolojik reak
törler »ise yainız Tarım Orman ve Köy "İşleri Bakan
lığı enstitülerinde imal edilirler. 

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt 
içinde imal edilen veya» Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığının izniyle yurt dışından ithal olunan aşı, 
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Aşı ve serum imal edecek özel sektör laboratuvarlarının kuruluş, imal ve denetleme esasları tüzükte be
lirtilir. 

Yapımı, kullanılması ve satışı yasaklanan maddeler 

MADDE 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
veteriner farmasötik ve tıbbî müstahzarlardan yararlı olmadıkları istenilen şartlarda hazırlanmadıkları, za
rarlı oldukları veya beyannamesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tespit edilenlere el konulmakla 
birlikte ruhsatları geri alınarak yapım, kullanma ve satışları Tarım Orman ve Köy îşleri Bakanlığınca yasak 
edüiri Tekerrürü halinde bunların yapımcılarına aynı isim ve aynı etkili maddeleri kapsayan ilaçlar için tek
rar ruhsat verilmez. 

Hastalıkla mücadele ve koruyucu uygulamalar 

MADDE 25. — Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, hayvan sağlığı ve 
zabıtası komisyonlarının istemi üzerine Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının izniyle yapılır. 

Ayrıca Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Veteriner Sağlık Şûrasının göstereceği lüzum veya bakanlığın 
vereceği emirlere ve hazırlanan programa göre de mücadele veya koruyucu uygulama yapılır. 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin nakli 

MADDE 26. — Kişisel ihtiyaçlara mahsus hayvan ürünleri hariç memleket içinde her nevi hayvan ve hay
van ürünlerinin nakli; köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından 488 sıayılı Damga Ver
gisi Kanunu hükümleri saklı kaılimafc kaydıyla parasız olarak verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. 

ilçe sınırları içinde pazarlardan başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan ürünlerinin naklindte men-
şekıdeki en yakın hükümet veteriner hekimliğine başvurularak veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve nakli
yat sırasında bu raporların bulunması mecburîdir. 
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Yapımı, kullanılması ve satışı yasaklanan maddeler 

MADDE 24. — Tekliflin 24 üncü maddesi Ko-
m'ilsyonuımuızca aynen kabul edilmiştir. 

Hastalıkla [mücadele ve [koruyucu {uygulamalar 

MıAiDDE 25. — Teklifin 25 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmişltlir. 

Hay van 've hayvan ürünlerinin \rıakli 

MADDE 26. — Kişisel ihltiiyaçlara ma'bsuıs ve 
mahallî pazarlara götürülen hayvan ürünleri hariç 
memleket içinde her nevi hayvan ve hayvan ürünle
rinin nakli; köylerde muhtar, şeMr ve kasabalarda 
belediyeler tarafından 488 sayılı Darruga Vergisi Ka
nunu hükümleri saklı kailmalk kaydıyla parasız ola-
ralk verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. 

ilçe sınırları içinde pazarlardan başka il ve ilçelere 
yapılacak hayvan ve hayvan ürünlerlimin naklinde 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

serum ve farmasotik tıbbî müstahzarlar Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığınca denetlettirilir. 

Hayvan tedavisinde kullanılan her türlü ilaç ec
zanelerde satılabilir. 

İlaç, aşı ve serumu serbest veteriner hekimler de 
işyerlerinde bulundurabilir ve satabilir. 

Araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla yurt dı
şından getirilecek biyolojik madde, serumlar, canlı 
veya zayıflatılmış her türlü mikroorganizmalar ve 
benzeri maddelerin yurda sokulması Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Aşı ve serum imal edecek özel sektör laboratuvar-
lannın kuruluş, imal ve denetleme esasları tüzükte 
belirtiılir. 

Yapımı, kullanılması ve satışı yasaklanan maddeler 

MADDE 24. — Teklifin 24 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hastalıkla mücadele ve koruyucu uygulamalar 

MADDE 25. — Hastalık tehlikesi görülen yer
lerde koruyucu aşılama ve İlaçlamalar, hayvan sağ
lığı ve zabıtası komisyonlarının istemi üzerine Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanlığının izniyle yapılır. 

Ayrıca Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Danışma Kurulunun gös
tereceği lüzum veya Bakanlığın vereceği emirlere ve 
hazırlanan programa göre de mücadele veya koru
yucu uygulama yapılır. 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin nakli 

MADDE 26. — Kişisel ihtiyaçlara mahsus veya 
mahallî pazarlara götürülen hayvan ürünjleri hariç 
memleket içinde her nevi hayvan ve hayvan ürünle
rinin nakili; köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda 
belediyeler tarafından 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nunu hükümleri saklı kalmak (kaydıyla parasız ola
rak verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır.' 

ilçe sınırlan içinde pazarlardan başka il ve ilçe
lere yapılacak hayvan ve hayvan ürünlerinin naklin-
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Görevlilerin yükümlülüğü 

MADDE 27. — Polis, jandarma, belediye zabıtası memurları ille iskele ve liman memurları, köy muhtar
ları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve hayvan 
ürünlerinin menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporunu aramakla ve menşe şahadetnamesiz veya rapor-
suz olanları alıkoyarak en yakın idare amirine bildirmekle yükümlüdürler. 

Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan ve hayvan ürünlerinin tabi olacağı hükümler 

MADDE 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesine göre alıkonulan hayvanlar hükümet veteriner hekimi tara
fından derhal müşahade altına alınır ve 'hayvanların •menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır. Bu araş
tırmadan bir sonuç alınamaz ve 21 gün sürecek müşahade sonunda hayvanların hastalıksız olduğu anlaşılırsa 
veteriner sağlıik raporu verilerek serbest bırakılır. 

Menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan ürünlerine rapor verilerek serbest bırakılır. ~Hastailıkh 
• bulunan hayvan ve hayvan ürünleri hakkında yapılacak işlem tüzükte gösterilir. 

Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporlarının süresi 

MADDE 29. — Menşe şahadetnameleri ile veteriner sağlık raporları hayvan ve hayvan ürünlerinin şevk
lerinden en geç 48 saat önce verilir. Menşe şahadetnameleri ve veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 
10 gündür. Ancak rapor süresi, bitiminden önce hükümet veteriner hekiımince yapılacak vize ile yedi gün da
ha uzatılır. 

Muayene yerleri dışındaki muayeneler 

MADDE 30. — Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve hayvan ürünlerinin sahipleri tarafından il 
hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiş olan yerlerin dışında yapılacak muayene istekleri 
taşıt araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle yerine getirilir. Görevli hükümet veteriner hekiminin gün
deliği Devletçe ödenir. 

Hayvan alım ve satımları 

MADDE 31. — Şehir ve kasabalarda hayvan alım ve satımının Tarım Orman ve Köy tşleri Bakanlığınca 
kurulmuş olan, hayvan park ve pazarlarında veya belediyeler ve borsalar tarafından kurulan hayvan pazar 
ve panayırlarında yapılması mecburidir. 

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunun 
bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı surette sağlık kontrolü altında tutulması şarttır. 

Kurbanlık hayvan alım ve satımları ile hayvan pazarı bulunmayan köy ve şartları bakımından benzeri 
yerlerde kişisel ihtiyaçlar için münferit hayvan alım ve satımları bu madde hükmüne tabi değildir. 
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meınşeindeki en yalkm Hükümet Veteriner HekimM-
ğine başvurularak veteriner sağlıik raporuna çevrilmesi 
ve nakliyat sırasında bu raporların büluraması mec
buridir. 

Görevlilerin yükümlülüğü* 

MADDE 27. — TeMifin 27 ndi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Menşe ^ahadetnamesiz ve Veteriner Sağlık ra-
porsuz Jıayvan ye Sayvan ürünlerinin \tabi placağı 
hükümler., 

MADDE 28. — Tekifin 28 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul ediikndşjtür. 

Menşe şahadetnamesi ye veteriner Sağlık raporla-
rınm süresi 

MADDE 29. — Teklifin 29 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul ediknüştir. 

Muayene yerleri dışındaki muayeneler 

MADDE 30. — Teklifin 30 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul'edifariaşllir. 

Hayvan alım ye satımları 

MADDE 31. — Teklifin 31 inci maddesi Korniş-
yonıumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Tarım - Ormanı ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

de menşeindeki en yakın hükümet veteriner hekim
liğine başvurularak veteriner sağlık raporuna çevril
mesi ve nakliyat sırasında bu raporlann bulunması 
mecburîdir. ' 

Görevlilerin yükümlülüğü 

MADDE 27. — Teklifin 27 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık rapor-
suz hayvan ve hayvan ürünlerinin tabi olacağı h& 
kümler 

MADDE 28. —- Teklifin 28 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporla
rının süresi 

MADDE 29. — Teklifin 29 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Muayene yerleri dışındaki muayeneler 

MADDE 30. — Teklifin 30 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvan alım ve satımları 

MADDE 31. T— Teklifin 31 inci maddesi aynen 
kaimi edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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(İzmir Milletvekili Mahmut Akkıiıç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

Hayvan panayırları 

MADDE 32. — Bir veya birkaç ili kapsayan hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi için açılışın
dan en az 20 gün önce Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bildirilerek izin alınır. 

Hayvan toplama izni 

MADDE 33. — Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca bulaşık hastalık nedeniyle duyarlı hale geldiği 
ilan edilen yerlerde, mahallin en büyük mülkî amirinden gerekli izin belgesi alınmadan hayvan toplanması ve 
nakli yasaktır. 

Hayvan sürülerinin hareketi 

MADDE 34. — Her nevi hayvan sürülerinin yurt içindeki hareketleri tüzük hükümlerine tabidir. 

Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

MADDE 35. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalar ile nakliyeciliği meslek edinenlere be
lediyelerce veteriner sağlık raporlarına dayanılarak verilen ruhsatnamelerde hayvanın jeşgali yazılır. Bu mes
lekte uğraşanlar hayvanlarını 6 ayda bir defa mahallî belediye veya en yakın hükümet veteriner hekimlerine 
muayene ve ruhsatnamelerini vize ettirmeye mecburdurlar. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 36. — Mahallî hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerlerden o 
hastalığa duyarlı hayvanların menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu1 olsa bile sürülerek geçirilmeleri 
yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel tertibatı olan vagonlar veya kara, su ve hava araçları 
ile transit olarak geçirilmelerine müsaade edilebilir. 

Hayvan ve hayvan ürünleri nakliyatıyla uğraşanlar 

MADDE 37. — Hayvan ve hayvan ürünlerini nakleden her türlü araçların nakil sonunda sahipleri tara
fından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Temizlik dezenfeksiyonla ilgili işlemler tüzükte belir
tilir. 

Hayvan ürünleri bulundurma ve işleme izni 

MADDE 38; — Her türlü hayvan ve hayvan ürünleri bulundurulacak veya işleyecek müeseseler için be
lediye sınırları içinde belediye veteriner hekimi, olmayan yerlerde hükümet veteriner hekimlerinin izni şart
tır. Bu müesseselerin tabi olacakları fenni şartlar tüzükte gösterilir. Bu hususta 1593 sayılı Umumî Hıfzıs-
sıhha Kanunu hükümleri saklıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hayvan panayırları 

MADDE 32. — Teklifin 32 not maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvan 'toplama izni 

MADDE 33. — Teklifin 33 üncü maddesi Ko-
rriisyonumuzca aynen kalbul edilmişitir. 

A 

Hayvan sürülerinin hareketi j 

MADDE 34. — Teklifin 34 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

MADDE 35. — Teklifin 35 inci maddesi Ko-
ntfısyonuımıuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 36. — Teklifin 36 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Hayvan ve hayvan ürünleri \nakliyatıyla uğraşanlar 

MADDE 37. — Hayvan veya hayvan ürünlerinin 
naklinde kullanılan taşılt araçlarının günün teknolojik 
santiarına uygun olmaları ve bu araçların nakil so
numda temizlenip dezenfekte edıilmelerö mecburidir. 

Taşılt araçlarının, özelslilfclerdıyle bunların temizlik 
ve dezenfieksiyonİarının ne suretle yapılacağı tüzükle 
(belirlenir. 

Hayvan ürünleri bulundurma ve isleme izni 

MADDE 38. — Her türlıü hayvan veya hayvan 
ürünlerimi bu!l/u;nduracak veya işleyecek müesseseler 
için belediye-sınırları içtkıde belediye veteriner hekimi 
olmayan yerlerde hükümet veteriner hekimlerinin izni 
şaribtır. Bu müesseselerin tabi olacakları fennî şartllar 
tüzükte gösiterilür. Bu hususta 1593 sayılı Umumî 
Hıfzısısafalha Kanunu hükümleri saklıdır. 

(Tarım - Orman ve Köy tşteri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hayvan panayırları 

MADDE 32. — Teklifin 32 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvan toplama izni 

MADDE 33. — Teklifin 33 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvan sürülerinin hareketi 

MADDE 34. — Teklifin 34 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

MADDE 35. — Teklifin 35 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 36. — Teklifin 36 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvan ve hayvan ürünleri naktiyatıyla uğraşanlar 

MADDE 37. — Hayvan ve hayvan ürünlerini 
nakleden her türlü araçların nakil sonunda sahipleri 
tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mec
burîdir. Temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili işlemler tü
zükte belirtür. 

Hayvan ürünleri bulundurma ve isleme izni 

MADDE 38. — Her türlü hayvan veya hayvan 
ürünlerini bulunduracak veya işleyecek müesseseler 
için belediye sınırlan içinde belediye veteriner heki
mi, olmayan, yerlerde hükümet veteriner hekimleri
nin izni şarttır. Bu müesseselerin tabi olacakları fen
nî şartlar tüzükte gösterilir. Bu hususta 1593 sayılı 
Umumî Hıfzısıhha Kanunu hükümleri saklıdır. 

Türkiye Büyük MiMet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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(İzmir Milletvekili Mahmut Akkihç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

Süt işletmelerinin sağlık denetimi 

MADDE 39. — Süt hayvancılığı yapan gerçek ve tüzelkişiler, hayvanlarının sağlığını devamlı surette bir 
veteriner hekim denetiminde bulundurmaya mecburdurlar. 

Veteriner hekim istihdamı gerekli görülen süt hayvancılığı işletmelerinin nitelikleri tüzükte belirtüir. 

Hayvan kayıtları 

MADDE 40. — Köylerde muhtarlar, şehir ve kasabalarda belediyeler bölgelerinde örneği Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenecek hayvan sayısı ile sahiplerini gösteren bir defter tutmakla yükümlü
dürler. Bu kayıtlar her yıl Haziran ayında yenilenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hastalıklarla Mücadele Usulleri ve Denetimi 

// özel idarelerinin yükümlülüğü 

MADDE 41. — Hastalıklarla mücadele Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının aslî görevlerindendir. 
ti özel idareleri bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için ilin malî imkânları ve hayvan varlığı göz önüne 
alınarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve tüzük hükümlerine göre mücadeleye katılmakla yü
kümlüdür. 

# 
Belediyelerin yükümlülüğü 

MADDE 42. — Belediyeler ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hastalıklarla mücadele işlerine katılmak, 
mezbaha ve belediye veteriner hizmetleri için bütçelerine veteriner hekim kadrosu koymak ve bu kadrolara 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığınca atanacak veteriner hekimleri görevlendirmekle yükümlüdür. 

Veteriner Sağlık Şûrası 

MADDE 43. — Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili hususlarda Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığın
ca verilen konuları incelemeye ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre görüş bildirmeye, ve
teriner tababetin icrasından doğacak adlî sorunlarda gerektiğinde görüşünü belirtmeye, bu Kanunun uygulan
masına ilişkin hizmet konularıyla hayvan hareket ve nakillerini düzenleme Ve her türlü hayvan menşeli 
ürünlerin muayene ve denetimini sağlama konularında karar almaya, kanun, tüzük ve yönetmelik taşanlarını 
inceleyip karara bağlamaya yetkili olmak üzere Tarım Orman ve Köy işleri Bakanının veya yetkili kılacağı 
kişinin başkanlığında 11 üyeden oluşan bir Veteriner Sağlık Şûrası kurulur. Veteriner Sağlık Şûrasına mem
lekette ilmiyle ve eserleriyle veya meslekî hizmet ve tecrübesiyle tanınmış kişiler seçilir. 

Veteriner işleri Genel Müdürü ile Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının 
görevlendirecekleri birer temsilci Veteriner Sağlık Şûrasının tabiî üyesidirler. Diğer 7 üye birinci fıkrada be
lirtilen niteliklere sahip veteriner hekimler arasından Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam tarafından seçilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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Süt işletmelerinin sağlık denetimi 

MADDE 39. — Tekliflin 39 uncu maddesi. Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvan kayıtları 

MADDE 40. — Teklifin 40 inci maddesi Ko-
misyonumıuzca aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
HastahMarla Mücadele Usulleri ve Denetimi 

// özel idarelerinin yükümlülüğü \ 

'MADDE 41. — Teklifin 41 indi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Belediyelerin yükümlülüğü 

MADDE 42. — Belediyeler ilgili kuruluşlarla 
işbiriıiıği yaparak hastalıklarla mücadele işlerine ka
tılmak, mezbaha ve belediye veteriner hizmetleri için 
(bütçelerine veteriner hekim kadrosu koymak ve bu 
kadrolara' usulüne uygun şiekEde veteriner hekimleri 
görevlendirmekle yükümlüdür. 

Veteriner Sağlık Şûrası 

MADDE 43. — Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile 
tilligili hususlarda Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığınca verilen konuları incelemeye ve bu Kanunun 
4 üncü maddesinin son fıücrasına göre görüş bil
dirmeye, veteriner tababetin icrasından doğacak adlî 
sorunlarda gerektiğinde görüşünü belirtmeye, bu Ka
nunun uygulanmasına ilüşlkin hizmet konularıyla 
hayvan-hareket ve naikilterfai düzenleme ve her türlü 
hayvan menşeli ürünlerin muayene ve denetimini sağ
lama konularında karar almaya, kanun, tüzük ve yö
netmelik tasarılarını inceleyip karara bağlamaya yetki
li olmak üzere Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı-

Türkiye Büyük Millet M 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Süt işletmelerinin sağlık denetimi 

MADDE 39. — Süt hayvancılığı yapan gerçek ve 
tüzelkişiler, hayvanların sağlığım devamlı surette bir 
veteriner 'hekim denetiminde bulundurmaya mecbur
durlar. 

Veteriner hekim istihdamı gerekli görülen süt hay
vancılığı işletmelerinin nitelikleri ve kapasiteleri tü
zükte belirtilir. 

Hayvan kayıtları 

MADDE 40. — Teklifin 40 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hastalıklarla Mücadele Usulleri ve Denetimi 

// özel idarelerinin yükümlülüğü 

MADDE 41. — Teklifin 41 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Belediyelerin yükümlülüğü 

MADDE 42. — Teklifin 42 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Danışma Kurulu 

MADDE 43. — Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile 
ilgili hususlarda Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığınca verilen konuları incelemeye ve bu kanunun 
4 üncü maddesinin son fıkrasına göre görüş bildir
meye, gerektiğinde veteriner tababetin icrasından do
ğacak adlî sorunlarda ve bu kanunun uygulanması
na ilişkin hizmet konulan ile hayvan hareket ve na
killerini düzenleme ve her türlü hayvan menşeli ürün
lerin muayene ve denetimini sağlama konularında 
kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyip gö
rüş belirtmeye yetkili olmak üzere Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanının veya yetkili kılacağı kişinin 

si (S. Sayısı : 114) 
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(İzmir Milletvekili Mahmut Akkdıç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

Veteriner Sağlık Şûrası yılda en az iki kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ayrıca Tarım Or
man ve Köy- İşleri Bakanı da Veteriner Sağlık Şûrasını toplantıya çağırır. 

Veteriner Sağlık Şûrası üyelerine her yıl Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bütçesine konan ödenekten 
toplantı başına 75 gösterge rakamının «o yılın Bütçe Kanununda gösterilen memurların aylık katsayısıyla çar
pılması sonucu bulunacak miktarlarda huzur hakkı ödenir. 

Veteriner Sağlık Şûrası gerektiğinde ilgili kuruluşlardan bilgi ister veya bilgi almak üzere gereken kişi
leri Veteriner Sağlık Şûrasına davet eder. Bunların harcırahı ve zarurî masrafları Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları 

MADDE 44. — İllerde Valinin veya göstereceği kimsenin başkanlığında Belediye, Ticaret Odası ve Zi
raat Odaları Başkanları, Veteriner Müdürü, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, 11 Jandarma Komutanı, Tek
nik Ziraat Müdürü, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü veya Bölge Laboratuvarları Müdürü, Hayvan
cılığı Geliştirme 11 Müdürü ve 11 Daimi Encümeninden bir üyenin katılmasıyla 11 Hayvan Sağlığı ve Za
bıtası Komisyonu kurulur. Bu komisyonun kararları Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanının onayına su
nulur. 

İlçelerde Kaymakamın başkanlığında Hükümet Veteriner Hekimi, Jandarma Bölük Komutanı, Belediye 
Başkanı ve Hükümet Tabibi, İlçe Ziraat Yüksek Mühendisinin iştirakiyle İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Komisyonu kurulur. 

Köylerde ise Hükümet Veteriner Hekimlerinin başkanlığında muhtar ve ihtiyar heyeti ile mahallinde bu
lunan ve hükümetçe memur edilmiş olan zabıta memurlarından oluşan Köy Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Komisyonu kurulur. Komisyon kararlarının mahallindeki mutad vasıtalarla ilan edilmesi zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet'Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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nın veya yötikli'H kılacağı kişinin başkanlığında 11 üye
den oluşan bir 'Vdteriner Sağlık Şûrası Kurullıur. Ve
teriner Sağlık Sunasına mdm'ldkcltitıe ilmiyle ve eser
leriyle veya meslekî hiizmöt ve tecrübesiyle tanınmış 
kişiler seçilir. 

Veteriner İşleri Genel Müdürü ile Millî Savunma 
Bakanlığı ve Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türk 
Vetöerüner Hekimleri Birliği .ve Ankara Veteriner Fa
kültesinin görevlendirecelklleri birer temsilci Veteriner 
Sağlık Şûrasının talbiî üyesidirler. Diğer 5 üye birind 
fılkrada beliriilen nlitelliklere saMp Veteriner Hekimler 
arasından Tarım Orman ve Köy tşlerii Bakanı tarafın
dan seçilir. Veteriner Sağlık Şûrası yılda en az iki 
kez üye tam sayısının salt çoğunlluğu ile toplanır ve 
mevcudun çoğunluğu ile karar verilir. Ayrıca Tarım 
Orman ve Köy İşlerT Bakanı da Veteriner Sağlık Şû-
rasıim toplanltıya çağırır. 

Vdteriner Sağlık Şûrası Üyelerine her yıl Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bütçesine ikonan öde
nekten toplantı başına 75 gösterge rakamının o yılın 
bütçe kanununda gösterilen memurların aylık katsayı
sıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarlarda huzur 
hakkı ödenir. 

Veteriner Sağlık Şûrası gerektiğlinide ilgili kuruluş
lardan bilgi ister veya bilgi almak üzere gereken kişi
leri Vdteriner Sağlık Şûrasına davet eder. Bunların 
haroıraıhı ve zarurî masrafları Tarım - Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

Hayvan sağlığı ye Rabıtası komisyonları» 

MADDE 44. — filerde Valinin veya göstereceği 
kimsenin başkanlığında Belediye, Ticaret Odası ve 
ZiraaJt Odaları Başkanları, Bölge Veteriner Odası 
temısücM, Veteriner Mlüdlürü, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürü, İl Jandarma Kömultanı, Teknik Ziraat Mü
dürü, Veteriner Kontrol Araştırma Enistüıöüsü veya Böl
ge Lalboratuıvarları Miüdıürtü, Hayvancılığı Geliştirme 
İl Müdürü ve İl Daimî Encümeninden bir üyenin ka
pılmasıyla İl Hayvan Sağlığı ve Zabııtası Komisyonu 
kurulur. Bu komilsyomiın kararları Tarım Orman ve 
Köy İşler* Balkanının onayına sunulur. 

ıllçelerdıe Kaymakamın başkanlığında Hükümet Ve
teriner Hekimi, Jandarma Bölük Komutanı, Belediye 
(Başkanı ve Hükümet Talbilbi, İlçe Ziraat Yüksek 
Mülhienjdiisinin iştirakiyle İlçe Hayvan Sağlığı ve Za
bıtası Komisyonu kurulur. 

(Tarım - Orman ve Köy İsteri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 
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başkanlığında bakanlıkça seçilecek (10) üyeden olu
şan «Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Danışma Kurulu» 
kurulur. 

•Bu kurula memlekete ilim ve eserleriyle veya 
meslekî hizmet ve tecrübeleriyle tanınmış kişiler se
çilir. 

Kurul, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 
göstereceği lüzum üzerine toplanır. Kararlar mevcu
dun çoğunluğu ile alınır. 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Danışma Kurulu üye
lerine her yıl Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
bütçesine konan ödenekten toplantı başına (100) 
gösterge rakamının o yılın bütçe kanununda göste
rilen memurların aylık kat sayısı ile çarpılması so
nucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Ku
rul üyelerinin yollukları 6245 sayılı Harcırah Kanu
nuna göre adı geçen Bakanlık bütçesinden ödenir. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları 

MADDE 44. — İllerde Valinin veya göstereceği 
kimsenin başkanlığında Belediye, Ticaret Odası ve 
Ziraat Odaları Başkanları, Veteriner Müdürü, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Müdürü, 11 Jandarma Komu
tanı, Teknik Ziraat Müdürü, Veteriner Kontrol Araş
tırma Enstitüsü veya Bölge Laboratuvarları Müdü
rü, Hayvancılığı Geliştirme 11 Müdürü ve 11 Daimî 
Encümeninden bir üyenin katılmasıyla 11 Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kurulur. Bu komis
yonun kararları Tarım Orman ve Köy İşleri Baka
nının onayına sunulur. 

İlçelerde Kaymakamın başkanlığında Hükümet 
Veteriner Hekimi, Jandarma Bölük Komutanı, Bele
diye Başkanı ve Hükümet Tabibi, İlçe Ziraat Yük
sek Mühendisi veya Ziraat Mühendisinin iştirakiyle 
İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kurulur. 

Türkiye. Büyük MMet Meclisi <S, Sayısı : 114) 
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Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının görev ve sorumlulukları 

MADDE 45. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonlarından; 
a) 11 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonları; 
İlde bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı olan hastalıklardan birinin il hayvan sağlığım genel olarak 

tehdit eder bir şekilde çıkışı, şüpheli veya gizli olarak seyreden bir hastalığın tespiti halinde hastalığın en 
kısa zamanda söndürülmesi ve hayvanların hastalıklardan korunması için kanunî her türlü tedbiri zamanın
da aldırtmak, civar illerde çıkacak salgın ve bulaşıcı hastalıkların ile bulaşmasını önlemek, ide kanun kap
samına giren hastalıklarla mücadele için 11 özel İdare ve Belediye bütçelerine gerekli ödeneklerin konulma
sını sağlamak, il hudutları içinde toplamp sevk olunacak hayvanlarla transit geçecek hayvanlar için gerekli 
muayene mevkilerini tespit etmek, tlç# Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarının kararlarının uygulanmasın
da gerekli yardım ve kolaylıkları sağlamak. 

b) İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonları; yukarıda (a) bendinde sayılan görevleri ilçe çapında 
uygulamak, 

c) Köy Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonları; hastalığa el koyan veteriner hekimin hastalığın sön
dürülmesi için raporunda lüzumlu gördüğü kanunî tedbirleri yerine getirmek ile 

Yükümlüdürler. 

Denetim 

MADDE 46. — 11 Veteriner Müdürleri veya görevlendirecekleri Hükümet Veteriner Hekimleri tarafın
dan; 

a) Gerçek kişilerle tüzelkişilerin çalıştırdıkları bütün veteriner hekimlerin görecekleri hizmetler ile bu 
kanunun 44 üncü maddesinde zikredilen komisyonların aldıkları kararların yerine getirilip getirilmediği, 

b) Mezbaha ve atölyeleri, hayvan ve hayvan ürünleri pazarları, panayır ve sergiler, besi yerleri, sütha-
neler, balıkhaneler, hanlar, bütün hayvan barınak ve konaklama yerleri ile kuluçkahaneler ve kümesler, 
hayvan ürünleri kullanan veya işleyen kurumlar ve. benzeri işlerin yapıldığı yerler. 

c) Aşı ve serum imal eden özel laboratuvarlarla bunların ticaretini yapanlar. 
d) Hayvan ve hayvan . ürünlerini taşıyan bütün araçlar, hayvan indirme ve bindirme yerleri karantina 

istasyonları, 
Tüzükte bel'irtSlen esaslara göre denetlenir. 
Yukarıda yazılı yerlerin sürekli temiz bulundurulması ve Veteriner Hekimin göstereceği lüzum üzerine 

dezenfeksiyona tabi tutulması zorunludur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Köylerde ise Hükümet Veteriner HeMmlerinin baş
kanlığında mulhltar ve ihtiyar heyeti ile mahallinde 
bulunan ve hükümetçe memur edıi'lmliş olan zabıta 
memurkrından okusan Köy Hayvan Sağlığı ve Za-
Ibıltası Komisyonu kurulur. Komisyon kararlarının 
tmahaillindekj ınuitad vasıtalarla ilan edilmesi zorun
ludur. 

'Hayvan sağlığı ve Rabıtası komisyonlarının görev 
ve sorumlulukları 

MADDE 45. — TeMitöin 45 imci mıaddesi Ko-
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

(Tarım •• Orman ve Köy İsleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Köylerde ise Hükümet Veteriner Hekimlerinin 
başkanlığında muhtar ve ihtiyar heyeti ile mahallin
de bulunan ve hükümetçe memur edilmiş olan zabı
ta memurlarından oluşan Köy Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Komisyonu kurulur. Komisyon kararları
nın mahallindeki mutad vasıtalarla ilan edilmesi zo
runludur. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının görev 
ve sorumlulukları 

MADDE 45. — Teklifin 45 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Denetim' 

iMADDE 46. — Tekliflin 46 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Denetim 

MADDE 46, 
kabul edilmiştir. 

Teklifin 46 ncı maddesi aynen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S._ Sayısı : 114) 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Kesilen Hayvanlarla Etlerinin ve Diğer Hayvan Ürünleriyle Mamul ve Müstahzarlarının Muayeneleri 

Hayvan kesimi 

MADDE 47. — Hayvanların kesimi ancak mezbaha, kombina veya kapalı hayvan kesim yerlerinde ya
pılır. Mezbahalara gelecek hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. 
Hayvanlar kesilmeden en az 24 saat evvel mezbahaya getirilip kesimden önce ve kesimden sonra Veteriner He
kim tarafından muayene edilir. 

Çeşitli tür, .ırk, cinsiyet ve yaştaki hayvanlarla gebeler ve besi durumlarına göre kesilecek hayvan hak
kında yapılacak işlemler tüzükte belirtilir. Belediye hudutları içinde mezbaha ve keşfim yerlerinden başka yer
lerde hayvan kesimi yasaktır. 

Kurban bayramında kesilecek kurbanlık hayvanlar bu hükme tabi değildir. 

Mezbaha ve kombinalarda veteriner sağlık hizmetleri 

MADDE 48. — Çift tırnaklı, tek tırnaklı, 'kanatlı hayvan mezbaha ve kombinalarının yönetimi ve ve
teriner sağlık görevleri Veteriner Hekim tarafından yapılır. Veteriner Hekim bulunmayan yerlerde bu hiz
metler belediye veya hükümet tabipleri tarafından yerine getirilir. Mezbaha ve et kombinalarının teknik ve 
sağlık şartlarına uygunluğu yönünden çalışması Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Tam ve kısmî imhaya tabi etler 

MADDE 49. — Mazbahalarda kesilecek hayvanların ürünlerinin veya tam ve kısmî imhaya tabi tutula
rak getirilen etlerde sakatatın muayene ve denetimleri tüzük gereğince yapılır. 

Hayvan ürünleri işleyen kuruluşlar 

MADDE 50. — Ticarî amaçla ve pazar için hayvan ürünleri üretim ve işleyen gerçek ve tüzelkişiler 
bu ürünlerin üretim, imal ve hazırlanmasından piyasaya arz edilmesine kadar tüzüğe göre Veteriner Hekime 
muayene ettirmeye mecburdurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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(Adalet Komisyonunun Kaıbul Ettiği Metin) 

YEDİNCİ (BÖLÜM 

Kesilen Hayvanlarla, Etlerinin ve Diğer Hayvan 
Ürünleriyle Mamul ve Müstahzarlarının Muayeneleri 

Hayvan kesimi 

MADDE 47. — Teklifin 47 ndi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edıitenîşjeir. 

Mezbaha ye kombinalarda veteriner sağlık hizmet
leri 

'MADDE 48. — Teklifin 48 indi maddeci Ko
misyonumuzca aıynen ka'bull edilmiştir. 

Tam ve kısmî imhaya tabi etler 

MADDE 49. — Tdklifin 49 uncu maddesi Ko-
masyonuımuzca aynen kaibul edilmiştir. 

Hayvan ürünleri ^işleyen kuruluşlar 

MADDE 50. — Teklifin 50 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

YEDtNCÎ BÖLÜM 

Kesilecek Hayvanlarla, Etlerinin ve Diğer Hayvan 
Ürünleriyle ve Mamullerinin Muayeneleri 

Hayvan kesimi 

MADDE 47. — Hayvanların kesimi ancak mez
baha, 'kombina veya kapalı hayvan kesim yerlerin
de yapılır. Bu yerlere gelecek hayvanların menşe şa
hadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması 
şarttır. Hayvanlar, kesimden önce ve kesimden son
ra veteriner hekim tarafından muayene edilir. 

Kesilecek hayvanların tür, ırk, cinsiyet, yaş, ge
belik ve besi durumlarına göre yapılacak işlemler İle 
kesim öncesi ve sonrası muayeneleri ve bunların 
yöntemleri ve mecburî kesimlerle İlgili hususlar tü
zükte belirtilir. Et kombinası, mezbaha ve kesim yer
leri dışında ticarî amaçla hayvan kesimi yasaktır. 

Kurban Bayramında kesilecek kurbanlık hayvan
lar, bu hükme tabi değildir. 

Mezbaha ve kombinalarda 
metleri 

veteriner sağlık hiz-

MADDE 48. — Çifttırnaklı, tektırnaklı, kanatlı 
hayvan mezbaha ve kombinalarının yönetimi ve ve
teriner sağlık görevleri veteriner hekim tarafından 
yapılır. Veteriner hekim bulunmayan yerlerde bu hiz
metler belediye veya hükümet tabipleri tarafından 
yerine getirilir. Mezbaha ve et kombinalarının ve ke
sim yerlerinin teknik ve sağlık şartlarına uygunluğu 
yönünden çalışması Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığım n iznine bağlıdır. 

Tam ve kısmî imhaya tabi etler 

MADDE 49. — Teklifin 49 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hayvan ürünleri işleyen kuruluşlar 

MADDE 50. — Tdklifin 50 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 
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tKtNCt KISIM 

özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirleri 

MADDE 51. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan 
ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlar arasında; 

a) Sığır vebası, at vebası, ımavidil, domuz vebası, salmomellosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri 
tespit edildiği takdirde hastalar, hastalıktan şüpheliler ve bunlarla temas eden duyarlı hayvanlar tazminatsız 
olarak öldürülürler ve imha edilirler. Bu hastalıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanlar ise.ka
rantina süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine müsaade 
olunur. 

b) Şap, çiçek, kuduz, keçi ciğerağrısı, anmrax, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olan
lar ile hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilirler. Bulaşmadan şüpheliler sahipleri 
hesabına tüzükte belirtilen süre ile karantinaya alınarak yurt içi sağlık zabıtası hükümlerine tabi tutulur
lar. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz brucellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin has
talığı görülenler veya bu hastalıkların mevcudiyeti serol'ojik ve allerjik testlerle tespit olunanlar tazminat
sız öldürülür ve imha edilirler. İ inci ve 2 inci, 3 üncü 'beriller de belirtilen hastalıklar dışında tespit edilen 
hastalıklar için tüzükte gösterilen hükümler uygulanır. 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ismi geçmeyip mahiyeti itibariyle salgın niteliğinde olan herhangi 
bir hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında mevcut ilim ve teknik bilgilere göre gerekli tedbir
ler alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKtNCİ KISIM 

Öze1! Hükümler 

IBİRİNCİ BÖLÜM 

Sunularda Sağlık Zabıtası 

Sınırlarda ^sağlık^abıtası tedbirleri \ 

MADDE 51. — Bu Kanunun 7 noi ve 8 indi mad
delerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan 
Ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlar ara
sında; — 

a) Sığır vebası, ait vebası, nıavidil, dornuz vebası, 
sakruomellosıis ve tavuk vebası hastalıklarından biri 
tespit edildiği takdirde hastalar, hastalMan şüpheliler 
ve bunlarla temas eden duyarlı hayvanlar tazminatsız 
olaralk öldürülürler ve imha edilirler. Bu hasltah'k-
ların bulaşmasına vasita olabilecek diğer hayvanlar 
ise karantina süresi sonunda tazminat verilmeden sa
hipleri hesabına kestirilerek etlerinin tiükötümine 
müsaade olunur. 

Ib) Şap, çiçek, kuduz, keçi, ciğerağrısı, anlöhrax, 
yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tututoıuş 
olanlar ile hastlaıktan şüpheliler tazminatsız olarak 
öldürülür ve imha edilirler. Bulaşmadan şüpheliler 
sahipleri hesabına tüzükte belirtilen süre ile karanti
naya alınarak yurt içi sağlık zabıtası hükümlerine tabi 
tutulurlar. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz 
brucellozları ile tek tırnaklılarla ruam ve dürün has
talığı görülenler veya bu, hasitalıklarıın mevcudiyeti 
serolojik ve allerjik testlerle tespit olunanlar tazminat
sız öldürülür ve imha ediMrler. 1 incıi, 2 ndi ve 3 üncü 
bentlerde belirtilen hastalıklar dışında tespit edilen 
hastalıklar için tüzükte gösterilen hükümler uygulanır. 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ismi geçmeyip 
mahiyeti itibariyle salığın nitölıiğinde olan herhangi bir 
hastalığa tuıtulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında 
mevcut Mam ve teknik bilgilere göre gerek! tedbirler 
alınır. 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 

özel Hükümler 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirleri 

MADDE 51. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci mad
delerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza soku
lan ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlar 
arasında; 

a) Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz veba
sı, salmonellosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri 
tespit edildiği takdirde hastalar, hastalıktan şüpheli
ler ve bunlarla temas eden duyarlı hayvanlar tazmi
natsız olarak öldürülürler ve imha edilirler. Bu has
talıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hay
vanlar »ise karantina süresi sonunda tazminat veril
meden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüke
timine müsaade olunur. 

b) Şap, çiçek, kuduz, keçi ciğerağrısı, antzax, ya
nıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olan
lar ile hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldü
rülür ve imha edilirler. Bulaşmadan şüpheliler sahip
leri hesabına tüzükte belirtilen süre ile karantinaya 
alınarak yurt içi sağlık zabıtası hükümlerine tabi tu
tulurlar. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve do
muz brcellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin 
hastalığı görülenler veya bu hastalıkların mevcudiye
ti serolojik ve allerjik testlerle tespit olunanlar taz
minatsız öldürülür ve imha edilirler. 1 inci, 2 nci ve 
3 üncü bentlerde -belirtilen hastalıklar dışında tespit 
edilen hastalıklar için tüzükte gösterilen hükümler 
uygulanır. 

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ismi geçme-
yip mahiyeti itibariyle salgın niteliğinde olan herhan
gi bir hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hak
kında, mevcut ilim ve teknik bilgilere göre gerekli 
tedbirler alınır. 

Türkiye Büyük MMet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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İKİNCİ DÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ~ 

Şap, sığır vebası, 0 vebası ve mavidil hastalıkları 

MADDE 52. — Yurt içinde şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halin
de hastalar ile hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler, tüzükte belirtilen şekilde öldürme veya aşılama veya 
tecrit veya diğer immünobiyolojik uygulamalara tabi tutulurlar. 

Kuduz hastalığı 

MADDE 53. — Kuduza yakalanan hayvan tazminat verilmeden öldürülür ve imha edilir. Kuduz hay
vanlar tarafından ışınlan veya kuduz şüphesi altında bulunan hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha 
edilirler, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait ol
mak üzere tüzükte belirtilen müddette müşahede altında tutulurlar. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından, muhafaza altına alınması zorunludur. Sa
hipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafın
dan tazminatsız öldürülür ve imha edilirler. Bu hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım istenir. 

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili Bakanlıklarca yapılacak müşterek çalışma esasları tüzükte belirtilir. 

Tüberküloz, brucelloz ve ruam hastalıkları 

MADDE 54. — Sığırlarda tüberküloz ve brucelloz'a ve tektırnaMılarda ruama yakalandığı tespit edilen 
hayvanlar tüzükteki esaslara göre tazminattı olarak kestirilir, öldürülür veya imha edilirler. 

Ticarî amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin, tüzükte belirtilen esaslar dahilinde tüberkülin testine, 
brucellosis yönünden de muayeneye tabi tutulmaları mecburidir. 

Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 55. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hasltalıkların çıktığı yerlerde hastalığın ge
rektirdiği şartlara göre hastalar, hastalık ve bulaşmadan şüpheliler hakkında tüzüğe göre işlem yapılmak
la beraber her nevi hayvanlar ile ot, saman, deri, boynuz, kıl, yün, tiftik ve buna benzer yaş ve kuru bütün 
hayvan ürünlerinin ve gübresinin nakli, ihracı; karantinanın devamı süresince hastalık bölgesine duyarlı hay
vanlarla, bulaşmaya maruz diğer hayvanların sokulması yasaktır. 

Hastalık bölgesinde aşılama ve ilaçlama 

MADDE 56. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan hastalıklara karşı alınacak tedbirlerle ilgili ola
rak mücadele yapılması gereken bölgelerdeki hayvanlara tüzüğe göre aşı, serum ve ilaç uygulanır. Hayvan 
sahipleri hayvanlarını hastalı'klara karşı aşılatmak ve ilaçlatmak zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 114) 
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(Ajdalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası 

Şap, sığır vebası, at vebası ve /navîdil hastalıkları 

MAıDDE 52. — Teklifin 52 noi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edıi'ltmlî bir. 

Kuduz hastalığı 

MADDE 53. r- Teiklifin 53 üncü maddeci Ko
misyonumuzca aynen kalbuü edilmlişjfcir. 

Tüberküloz, brucelloz ve ruam ^hastalıkları 

MADDE 54. — Teklifin 54 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmişıttir. 

Hastalık bölgesine giriş ve [çıkış 

MADDE 55. — Teklifin 55 inci' maddeci Ko-
miayonurmızca aynen kabul edıilımişlCir. 

Hastalık bölgesinde aşılama ve ilaçlama 

MADDE 56. — Teiklifin 56 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Tarım - Onman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası 

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıkları 

MADDE 52. — Teklifin 52 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Kuduz hastalığı 

MADDE 53. — Kuduza yakalanan hayvan taz
minat verilmeden öldürülür ve imha edilir. Kuduz 
hayvanlar tarafından ısından veya kuduz şüphesi al
tında bulunan hayvanlar da tazminatsız öldürülür 
ve imha edilirler, ancak bu hayvanların öldürülmesi
ne sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendi
lerine ait olmak üzere tüzükte belirtilen müddetle 
müşahade altında tutulabilirler. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahip
leri tarafından, muhafaza altına alınması zorunludur. 
Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasa
balarda belediyeler, köylerde köy ihtiyar heyetleri 
tarafından tazminatsız öldürülür ve imha edilirler. Bu 
hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım is
tenir. 

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklar
ca yapılacak müşterek çalışma esasları tüzükte be
lirtilir. 

Tüberküloz, brucelloz ve ruam hastalıkları 

MADDE 54. — Teklifin 54 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 55. — Teiklifin 55 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Hastalık bölgesinde aşılama ve ilaçlama 

MADDE 56. — Teklifin 56 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Hastalıklarla mücadele esasları 

MADDE 57. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan hastalıklarla sınıflarda ve yurt içinde yapıla
cak mücadele esasları tüzükte belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tazminat 

Tazminat ödenecek hastalıklar 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır bru-
eelîoz'u hastalıklarından dolayı öldürülen veya kestirilen hayvanların sahiplerine Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanlığı bütçesinden' aşağıda belirtilen oranlarda tazminat verilir. 

a) Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin yarısı, 
b) Hastalığın açık belirtisini göstermeyip serolojik ve a'llerjik testlerle teşhis konularak öldürülen veya 

kestirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin dörtte üçü, 
c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında öldürülecek hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerinin 

tamamı, 
İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla yapılan aşılama, serunUama, ilaçla

ma, banyo ve tedaviler yüzünden öldükleri, otopsi ve laboratuvar muayeneieriyle tespit edilen hayvanların 
takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 

ödenir. 

Tazminat ödenmeyecek haller 

MADDE 59. — öldürülen veya kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer 
kısımlarının bedelleri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak 
ettiği orandaki tazminattan düşülür. Resmî kurumlarla belediyelere ait veya sahipleri tarafından hastalıkları 
haber verilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz veya 
veteriner sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan 
sahiplerine tazminat ödenmez. 

Kıymet takdiri 

MADDE 60. — Öldürülen hayvanların kıymet takdiri; biri bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca ku
rulan komisyonun, diğeri hayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ile hükümet veteriner hekiminden kurulacak 
üç kişilik bir heyet tarafından mahallî rayice göre yapılır. 

Bu heyetin takdir ettiği tazminat kesindir. Ancak tarafların mahkemeye başvurma hakları saklıdır. 
Heyet tarafından takdir olunan kıymete dair 3 nüsha tazminat belgesi düzenlenerek birisi hayvan sa

hibine verilir. Tazminat en kısa sürede ve en yakın saymanlıktan diğer harcamalara tercihen sahiplerine öde
nir. 
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Hastalıklara mücadele esasları 

MıAODE 57. — Teklifin 57 noi maddesii Ko
misyonumuzca aynen kabul ed'ilimlişitir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Müşterek Hükümler 

Bİ'RitNGt BÖLÜM 

Tazminat 

Tazminat ödenecek hastalıklar 

MADDE 58. — Teklifin 58 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edikniştür. 

Tazminat ödenmeyecek \haller 

MADDE 59. — TeMifin 59 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edlilım'işitir. 

Kıymet takdiri 

MADDE 60. — TeMifin >6Q inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edlillmiştir. 

(Tarım - Orman ve Köy işleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hastalıklarla mücadele esasları 

MADDE 57. — Teklifin 57 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tazminat 

Tazminat ödenecek hastalıklar 

MADDE 58. — Teklifin 58 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tazminat ödenmeyecek haller 

MADDE 59. — Teklifin 59 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Kıymet takdiri 

MADDE 60. — Teklifin 60 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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İKİNÖÎ BÖLÜM 

Oeza Hükümleri 
*̂ 

'MADDE 61. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka yer
lerden hayvan ve hayvan ürünlerini ithal ve ihraç edenler veya transit geçirenler 

Bu Kanunun 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla yurda sokulması yasak
lanan hayvan ve hayvan ürünlerini ithal ve ihraç edenler veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit iş
lemleri nedeniyle karantinaya veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar ve el konulmuş hayvan ürünlerini 
kaçıranlar; 

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirm'ibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı ve 26 ncı maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi ve veteriner sağ
lık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık ra
poru üzerinde tahrifat yapanlar veya bu kabil evrakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan ürünlerini 
ih'tliva eden vasıta ve kaplara konmuş olan işaret ve damgaları, menfaat kastı ile değiştirenler fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hasta
lıklı hayvanlarla hayvan ürünleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağ
lık raporu düzenleyen veya veren memurlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan 
üç yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 63. — Menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak hay
van veya hayvan ürünlerini nakledenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 64. — Bulaşıcı hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan ürünlerini 
yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yer
ler ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan 
veya hayvan ürünlerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hayvan ve
ya hayvan ürünleririi sokanlar, hayvan veya hayvan ürünlerinin tecrit ve muhafaza altına alındıkları yer-
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fllKÎNCt BÖLÜM 

Ceza Hükümleri! 

MADDE 61. — Bu Kanu'nun 5 inci maddesine 
göre tespit edilmiş olan gümrük 'kaplılarından başka 
yerlerde hayvan veya hayvan ürünlerini ithal veya 
'ihraç edenler veya transit geçirenler; 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fılkrası 
hükümleri saklı kalmak şıaritııyla yurda sokulması 
yasaklanan hayvan veya iıayvan ürünlerini ithal veya 
(ihraç edenler veya transit gedirenler ile ithal, ihraç 
veya transit işlemleri nedeniyle karanltinaya veya 
muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya öl ko
nulmuş hayvan ürünlerini kaçıranlar; 

Bir yıldan iki yıla kadar hapis ve ikiyüzlblin lira
dan iki mlilyon liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. 

MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı ve 26 ncı 
maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi veya ve
teriner sağlık raporlarımı sahte olarak düzenleyenler 
veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahult veteriner 
sağlık raporu üzerinde tahribait yapanlar veya bu 
kabil evrakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan 
üriünilerinli ihltiva eden vasıta veya kaplara konmuş olan 
işaröt veya damıgaları, menfaat kastı ile değiştirenler 
fiilleri daiha ağır bir cezayı ıgerektdrmed'iği takdirde 
altı aydan ik'i yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Gerçeğe uıygun olmayan menşe şahadetnamesi veya 
Veteriner Sağlık raporu veren memurlar ve hastalıklı 
hayvanlarla hayvan ürünleri için hastalıklı olduklarını 
bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık 
raporu düzenleyen veya veren memurlar fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 63. — Menşe şahadetnamesi yahult ve
teriner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak 
hayvan veya hayvan ürünlerini nakledenler, üç aydan 
Iblir yıla kadar hapis ve oltuzlbin liradan üoyüzlbin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 64. — Bulaşıcı hastalıklı, hastalıktan 
veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan ürün-
Iıerini yahult bulaşmaya vasata olabilecek eşya ve 
maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına 
alıınan yerler ile önceden tespit ve ilan edül!m'"ş bulunan 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ceza Hükümleri 

MADDE 61. — Adalet Komisyonunun 61 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Adalet Komisyonunun 62 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63, — Adalet Komisyonunun 63 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Adalet Komisyonunun 64 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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1er ile ölmüş, öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya hayvan ürünlerini gömüldükleri yerlerden çıka
ranlar altı aydan iki yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Yukarıda yazılı hayvan veya hayvan ürünlerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hakkında da aynı 
ceza hükmölunur. 

MADDE 65. — Bu Kanunun 31 inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar ve 
panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu olma
dan hayvan veya hayvan ürünlerini hayvan park, pazar, borsa ve panayırlarına, mezbahalara, kesim yer
lerine ve sergilere getirenler ile hayvan veya hayvan ürünlerini yurt içinde bir yerden diğer yere nakleden
ler üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 66. — Kordbn altına alınan bölgeyi belli ötmek için konulan işaret, levha ve benzerlerini tah
rip edenler veya yerlerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis ve yirmibin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 67. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan ölüm
lerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı görev
lilere bildirmeyenler üç aya kadar hapis ve onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburi yet ve yükümlülüklere geçerli bir özürü olmaksızın uy
mayan hükümet veteriner hekimi ile bu maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurları ve taşıt 
araçları sahipleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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yasak böllgeiler dışına çılkaranlar, bu sureitlle çıkarılmış. 
hayvan veya hayvan ürünlerini satanlar, başkalarına 
devredenler veya bu işlere vasılta olanlar, bu yerlere 
hayvan veya hayvan ürünlerini sokanlar, hayvan veya 
hayvan ürünlerinin tecrlilt veya muhafaza altına 
atadıkları yerler ile ölmüş, öldürülmüş veya imha 
editaıiş hayvan veya hayvan ürünlerini gömüldükleri 
yerlerden çıkaranlar altı aydan ilki yıla kadar hapis 
ve otuz bin liradan üıçyüzlbin liraya kadar ağır para 
cezası ide cezalandırılırlar. 

Yufkanda yazılı hayvan veya hayvan ürünlerini 
taşıyan nakli! vasıtalarını kullananlar haiklkında da 
aynı ceza hüklmıolunur. 

MıADDE 65. —. Bu Kanunun 3ıl imdi maddesi hü-
ıkürnıleri saklı kalmak şaritııyla hayvan park, pazar ve 
panayırlari'ndan başlka yerlende canılı hayvan satanlar 
veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu olma
dan hayvan veya hayvan ürünlerini hayvan park, 
pazar, borsa ve panayırlarına, mezbahalara, kesim 
yerlerine ve sergilere götürenler ile hayvan veya hayvan 
ürünlerini yutft içinde bir yerden diğer yere nakleden
ler üç aydan bir yila kadar hapis ve oto bin liradan 
ellilbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. 

MADDE 66. — Kordon altına ahnan bö%eyi belli 
etmek için konulan işaret levha ve benzerlerini' tahrip 
edenler veya yerlerini değişJBirenler üç aydan alttı aya 
Ikadar hapis ve beş bin liradan yirmilbin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MİAODE 67. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan 
hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan ölüm
lerini ihbarla yükümlü olup da geçerli b'ir özürü c4-
maiksızın 48 saat içinlde 9 uncu maddede yazılı gö
revlilere bindirmeyenler üç aydan allltı aya kadar hapis 
ve beşjbin liradan yirmıibin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

©u Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecbuıti-
yet ve yüklürniKMIüklere geçerli bîr özürü olmaksızın 
uymayan hükümet veteriner hekimi ile bu maddede 
yazılı malkam ve kuruluşların görevli memur'ları altı 
aydan bir yılla kadar hapis ve otuzlbin liradan üçyüzıbin 
liraya kadar ağır para cezası ile taşıt araçları sürücü
leri üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bîn liradan 
yarmfibkı liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır
lar.-

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 65. — Adalet Komisyonunun 65 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Adalet Komisyonunun 66 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Adalet Komisyonunun 
maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

67 nci 
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MADDE 68. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyeciliği meslek edinenlerden 
bu işlerde kullandıkları hayvanları mahallî belediye veya en yakın hükümet veteriner hekimlerine altı ay
da bir muayene ve ruhsatnamelerini vize ettirmeyenler, bu Kanunun 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleriyle 
44 ve 46 ncı maddelerin son fıkralarında yazılı mecburiyet ve yasaklara uymayanlar ile kuduz hastalığı 
çıktığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına almayanlar yirmibin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca 46 ncı maddeye göre yapılan denetimde tüzükteki şartlara uymadığı 
tespit edilen yerlerin belirtilen şartlara uygun hale getirilinceye kadar kapatılmasına hükmolunur. 

MADDE 69. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü madde
sinde yazılı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline giden görevli memur
lara hayvanlarını aşılatmayan, ilaçlatmayan, muayene ve teste tabi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların 
yokluğunda hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve onbin liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık şap veya sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri ise fail 
hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar bir misli artınlarak hükmolunur. 

MADDE 70. — Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığından izin almadan hayvan sağlığını korumada 
kullanılan her nevi aşı, serum ve biyolojik maddelerle farmasotik ve tıbbî müstahzarları imal, ihzar ve it
hal edenlerle bunları satanlar veya satışa arz e'denier veya ihraç edenlerle araştırma, teşhis ve aşı üretimi 
amacıyla Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığından izin almadan canlı veya zayıflatılmış mikroorganiz
malar ve benzeri maddeleri yurda sokanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S, Sayısı: 114) 



— 55 — 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

.Bu Kanunun 10 uncu maddesine göre mücaidele 
ve sıön'dürrne işlemlerini yapmayanlar üç aydan altı 
aya kadar haplis ve beşbin liradan yirmiıbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 68. — Hayvan üzerinde veya hayvanla 
çelkilen vasıtalarla nakliyeciliği meslek edinenlerden 
bu işlerde kıulllanıdıkıları hayvan'lan mahallî belediye 
veya en yalksın hükümet veteriner hekimlerine altı 
ayda bir muayene ve ruhsatnamelerini vize etftirme-
yeniler, bu Kanunun 36, 37, 38 ve 39 uncu madde
leriyle 44 ve 46 ncı maddelerin son fıkralarırida yazılı 
mecburiyet ve yasaklara uymayanlar ile kuduz has
talığı çılkltığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini 
muhafaza altlına almayanlar yirmiibin liradan ellıibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca 46 ncı maddeye göre yapılan denetimde 
«üzlükteki şartlara uymadığı tespit edilen yerlerin be
lirtilen şartlara uygun hale (getirilinceye kadar ka
patılmasına hukımolunur. 

MADDE 69. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan 
edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü mad
desinde yazılı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamalk 
veya ilaçlamak üzere mahalline g'iden görevli me
murlara hayvanlarını aşılatmayan, ilaçlatmayan, 
muayene ve teste taibi tutturmayan hayvan, sahipleriyle 
bunların yokluğunda hayvanların bakım ve gözetimi 
ile uğraşanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve yinmi-
bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılırlar. 

Aşı tatbikini gerektiren hasltalhk şap veya sığır 
vebası, ait vebası ve mavidül hastalıklarından biri ise 
fail hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar bir 
misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 70. — Tarım Orman ve Köy işleri Ba- . 
kanlığımdan izin almadan hayvan sağlığını korumada 
kullanılan her nevi aşı, serum ve biyolojik maddeler
le farmasdtilk ve tıbbî müstahzarları imal, ihzar veya 
ithal edenlerle bunları satanlar veya satışa arz edenler 
veya ihraç edenlerle araştırıma, teşhis veya aşı üretimi 
amacıyla Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığından 
izin almadan canlı veya zayıflafbıllmış m'ikröoflganizima-
iar ve benzeri maddeleri yurida sokanlar bir yıldan 
iki yıla kadar hapis ve oltuzlbin liradan üçyüzlbin li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(Tarım - Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 68. — Adalet Komisyonunun 68 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Adalet Komisyonunun 69 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Adalet Komisyonunun 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

70 inci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 114) 
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(îzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 71. — Hayvan sağlığını korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, farmasoti'k ve tıbbî 
müstahzarların tabiileri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bu
lunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uymadığı veya tedavi niteliklerini azaltacak şekilde etkili 
maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bunlara sebep olanlar bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis 
ve yirmib'in liradan i'kiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca bu maddelerin im
hasına ve sebep oîdufkları zararın tazminine hükmolunur. Ruhsatları alınır ve müesseseleri kapatılır. . 

MADDE 72. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında mezbaha ve hayvan kesimi yerlerinden başka 
yerlerde hayvan kesen veya kestirenler ile tüzüğe göre tespit ve ilan edilmiş olan şaftlar dışında hayvan ke
senler, bu şekilde kesilmiş hayvanlara ait etleri satanlar veya satışa arz edenler üç aydan altı aya kadar ha
pis ve beşbİn liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uluslararası anlaşma hükümleri 

MADDE 73. — Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesinde gös
terilmeyen hastalıkların tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümleri uygulanır. 

Tüzük 

MADDE 74. — Bu Kanunda öngörülen tüzük, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıka
rılır. 

Tüzük Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 75. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Ka
nunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türikiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 114) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 71. — Hayvan sağlığını korumada kul
lanılan aşı, serum, biyolojik madde, farmasotfik ve 
ıtılbbî müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerin
de bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse 
uygun bulunmadığı veya ruhsat almak içlin verilmiş 
formüle uymadığı veya tedavi nitelilklerani azaltacak 
şekilde etkili maddelerin noksan olduğu tespit edildiği 
takdirde bunları imal edenler, bilerek satanlar ve 
bunların mesul müdürleri bir yıldan üç yıla kadar 
(hapis ve otuzbin liradan üçytüzlbin liraya kadar ağır 
para cezası İle cezalandırılırlar. Ayrıca bu maddele
rin imhasına ve sebep oldukları zararın tazminine 
faütaolunur. Ruhsatları alınır ve müesseseleri kapatı
lır. 

MADDE 72. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar 
dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi' yerlerin
den başlka yerlerde ticarî amaçla hayvan kesen veya 
kestirenler ile tüzüğe göre tespit ve ilan edilmiş olan 
şartlar dışında hayvan kesenler, bu şekilde kesillmliş 
hayvanlara ait etleri satanlar veya satışa arz edenler 
üç aydan altı aya kadiar hapis ve beşbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
ÇeşMi Hükümler 

Uluslararası mdasma hükümleri 

MADDE 73. — Teklifin 73 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edıilmüşttfir. 

Tüzük , 

MADDE 74. — Bu Kanunda öngörülen tüzük, 
kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çı
karılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar j 

iMADDE 75. — Teklifin 75 indi maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilknişfcir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun uyarınca çıkarı
lacak -tüzük yürürlüğe girinceye kadar 17 Eylül' 1931 
tarih ve 11656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamna
mesinin ve eklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hü-
(kümlerinin uyıguiaranasına devam olunur. 

(Tarım - Ormaat ve Köy işleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 71. — Adalet Komisyonunun 71 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Adalet Komisyonunun 72 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uluslararası anlaşma hükümleri 

MADDE 73. — Teklifin 73 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Tüzük 

MADDE 74. — Bu Kanunda öngörülen tüzük, 
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
çıkarılır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 75. — Teklifin 75 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Adalet Komisyonunun Ge
çici Maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 114) 
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(İzmir Milletvekili Mahmut Akkıhç ve 14 Arkadaşının Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 76. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 77. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisti (S. Sayısı: 114) 
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(Tarım • Orman ve Köy İşleri Komisyonunun Kabul 
Bttüfli Metan) 

Yürürlük 

MADDE 76, — Teklifin 76 ncı maddesi aynen 
kabul edtaiştir, 

Yürütme 

MADDE 77 Teklifin 77 noi maddesi aynen 
kabul editoriştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <& Sayın: 114) 

(Adalet Komisyonunun Kajbul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 76. — Teklifin 76 ncı maddesi Ko-
nnisyonumuzıca aynen kalbul etfdlmüştiir. 

Yürütme 

MADDE 77. — Teklifin 77 nci maddesi Ko-
mdsyonumuzca aynen kalbul edâ'lmî eir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkadaşının, Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekili Cengiz 
Dağyar ve 3 Arkadaşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun 
Teklifi ile 3 . 5 . 1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonları 

Raporları (2 /59 2/300, 1/736) 
I 

TÜRKİYE IBÖVÜtK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

12 Şubat 1986 

«Hayvan Sağlığı ve Zabıtası» Kanun teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Cengiz Dağyar . Abdurrahman Bozkır 
Antalya Milletvekili Konya Milletvekili 

Ahmet Özkan 
Çankırı Milletvekili 

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUN TEKLÎFİMN 
GENEL GETLEKÇESİ 

'Bu teklif 3 Mayıs 1928 tarih ve 1234 sayılı «Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun»un yerine 
kaim olmak üzere hazırlanmıştır. 

Görüleceği üzere 1234 sayılı Kanım 58 yıldanberi yürürlükte olup İhtiva ettiği hükümler, o zamanın 
şartlarına göre düzenlenmiştir. Aradan geçen zaman içerisinde kanun hükümlerinin değiştirilmesini zorun
lu kılan başlıca sebepleri şöylece sıralamak mümkündür. 

ıa) Mikrobiyoloji, immünoloji, parazitoloji ve epidemiyolöji sahalarında ortaya çıkan yeni buluşlar, sal
gın hastalıklarnı mücadelesinde yepyeni metotların uygulanmasına ve eskiden sorun olan bazı hastalıkların 
da ihbarı ve mücadelesi mecburî hastalıklar arasından çıkarılmasına sebep olmuştur. 

b) Salgın hayvan hastalıklarının yayılmasında başlıca sebeplerden biri olan hayvan hareketlerinin şekil 
ve süresi 58 yıl öncesine oranla büyük değişikliklere uğramıştır. 

c) Hayvan miktarı artmış, her sahada olduğu gibi hayvan maddelerini işleyen ve hayvan hastalıklarının 
mücadelesinde kullanılan ilaç ve diğer maddeleri üreten sanayi dallarında önemli gelişmeler olmuştur. 

d) Vatandaşın hayvan maddelerine talebi artmış, İhracat katlanarak gelişmiş, ihraç mallan arasında 
hayvan ve maddeleri büyük hisseye sahip olmuştur. 

Hamit Melek 
Hatay Milletvekili 
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e) 1234 sayılı Kanun; 'bilahare çıkarılan 1693, 1775, 4758 ve 6620 sayılı Kanunlarla zaman zaman de
ğişikliğe uğramış olmakla beraber yinede tam olarak ihtiyaca cevap vereme^diği gi'bi kullanılan dil itibariyle 
de bugünkü nesil bu 'kanunu gereği gi'bi anlamakta güçlük çekmektedir. 

f) Özellikle cezaî hükümleri ile getirilen cezalar sembolik ve yok denecek seviyelere düşmüş olup, cay
dırıcılık vasıflarını tamamen kaybetmişlerdir. 

g) 'İdarede meydana gelen yeni düzenlemeler, bu kanunun uygulamasından sorumlu birimleri ve ön
görülen komisyonların üyelerini değiştirdiğinden buna muvazi yeni hükümlerin kanun metninde yer alması 
gerekmiştir. 

Yukarıda özetle kaydolunan sebeplerle yeni bir tasarı 'hazırlanarak eski Kanun ve ekleriyle değişiklikle
rinin yürürlükten kaldırılması ve yeni tasarının yürürlüğe konulması için gerekenin yapılması ihtiyacı hâsıl 
olmuştur. 

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUN T B K L M N İ N MADDE GEREKÇELER'! 

Madde 1. — Tasarının amacını belirlemek için düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının kapsamını tayin etmektedir. 

Madde 3. — Tasarıda sıkça geçen bazı deyimlerin tanımını yapmak için düzenlenmiştir. 

Madde 4. — Haber verilmesi ve mücadelesi mecburî olan ve dolayısıyla mücadelesi devlet tarafından ya
pılacak hastalıkları 'belirlemektedir. Bu madde ile ayrıca ilerideki gelişmelere göre bazı hastalıkların ilavesi 
veya çıkarılması konusunda Bakanlığa yetki verilmesi amaçlanmıştır. 

'Madde 5. — Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracında kullanılacak hudut kapılarının ne şekilde 
açılacağına dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

'Madde *6. — İthal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin muayene esaslarını düzenlemektedir. 

Madde 7. — Gümrük kapılarına veya başka bir yere raporsuz, gümrük kapıları dışında bir yere raporlu 
getirilen hayvan ve hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Madde 8. — Yabancı memleketlerde çıkan hayvan hastalığı sebebiyle hayvan ve hayvan maddelerinin 
girişine yasaklanan gümrük kapıları veya hudutlardan yurda hayvan ve hayvan maddelerinin girişinde ya
pılacak işlemleri tespit etmiştir. 

Madde 9. — 'Kanun kapsamındaki veya sebebi belli olmayan bir hastalıktan dolayı meydana gelen hay
van ölümlerinde olayın ilgili mercilere haber verilmesi mecburiyetini ve bu medburiyetle yükümlü olanları 
belirlemektedir. 

Madde 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkacak hastalık vukuunda yapılacak işlemi tayin 
etmektedir. 

Madde 11. — Komşu ülkelerde çıkacak hayvan 'hastalıklarının kimler tarafından ve ne şekilde haber ve
rileceğini düzenlemektedir. 

Madde 1'2-13-'1<4. — Hastalık çıkınca alınacak genel tedbirleri, geçici kordon konulmasını, hükümet ve
teriner hekiminin hastalık mahalline intikalini, hastalığa el konulmasını ve duyurulmasına dair hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Madde 15. — Kordon konulmasında ve muhafazasında mülkî amire düşen yükümlülüğü ve gerektiğinde 
Silahlı Kuvvetlerden yardım alınmasını düzenlemektedir. 

Madde 16. — Kordon altından veya tecrit mahallinden hayvan ve ihayvan maddelerinin çıkışlarının ya
saklanmasını, aksi halde yapılacak işlemi belirlemektedir. 

T.B. M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Madde 17. — Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamalarının kimler tarafından yapılacağını, bu 
uygulamaya bir ücret ödenmesini ve serbest veteriner hekimlerin de (bu konularda görevlendirileceğini dü
zenlemektedir. 

Madde 18. — Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanların öldürülme ye gömdürülmelerine, bu 
durumlardaki, temizlik ve dezerifeksiyon işlemlerine dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

Madde 19. — Kordon altına alınan yerlerde hayvan ve hayvan maddelerine konulan yasakları, salgın 
hastalık hallerinde 'bulaşmaya vasıta olabilecek yerlerin kapatılmasına ve hassas hayvanların hareketinin 
yasaklanmasına dair hüküm getirmektedir. 

Madde 20. —Kordonun ne şekilde kaldırılacağım 'belirlemektedir. 

(Madde 21. — Aşı, serum ve biyolojik madde üretiminin özel sektörce de yapılabileceğini, bu maddele
rin kontrol esaslarını, bunların ithal şeklini ve üretimine ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve 'biyolojik mad
delerle veteriner müstahzarların satışlarının hangi hallerde durdurulacağına ve bu durumlarda yapılacak iş
leme dair hüküm getirmektedir. 

Madde 22. — Hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde naklinin menşe şahadetnamesi ile yapılaca
ğını, şahadetnamemin veteriner sağlık raporuna çevrilmesini, şahadetnamesîz ve veteriner raporu olmadan 
yapılacak nakilerdeki işlemler ile nakledilecek hayvan ve hayvan .maddelerinin muayene yerlerini hükme 
'bağlamaktadır. 

Madde 23. — Hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu 
aramakla yetkili olanları belirlemektedir. 

Madde 24. — Hayvan alım ve satımlarının belirli yerlerde yapılma mecburiyetini ve 'bunun istisnalarını, 
fuar ve sergilere getirilen hayvanların veteriner sağlık raporuna sahip bulunmalarını ve hayvan panayırla
rının Bakanlığın izniyle açılacağı hususunu düzenlemektedir. 

(Madde 25. — 'Bulaşıcı hastalık sebebiyle Bakanlıkça hassas bölge ilan edilmesine ve bu bölgelerden izinsiz 
hayvan toplama ve naklinin yasaklanmasına dair hükümleri düzenlemektedir. 

Madde 26. — Sürek hareketlerinin kontrol altında yapılabilmesi için Bakanlıkça düzenlenmesini hükme 
baiğlamaktadır. 

Madde 27. — Hayvanla nakliyecilik yapanlara getirilen yükümlülükleri düzenlemektedir. 
'Madde 28. — Hayvanların, hastalıklı yerlerden geçirilmesi şartlarını belirlemektedir. 
Madde 29. — Hayvan ve hayvan maddelerini nakleden vasıtalarının temizlik ve dezenfeksiyonunda araç 

sahiplerine yükümlülük getirmektedir. 
Madde 30. — Hayvan hastalıkları ile mücadelede il özel idareleri ve belediyelere yükümlülük verilmesi 

amacıyla düzenlenmiştir. 

'Madde '31. — Hastalıklarla ilgili hususlarda, veteriner hekimliğin icrasına dair konulardan hayvan ve 
maddelerinin hareketi ve kontrolü mevzuunda görüş belirtmek amacıyla «Hayvan Sağlığı Danışma Kuru
lu» kurulmasına, bu kurulun teşekkül tarzına, dair esasları belirlemektedir. 

Madde 32. — İllerde, ilçelerde ve köylerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarının kurulmasını, Komis
yonların kararlarının hükümet veteriner hekimliğince denetleneceğini; bu komisyonların teşekkül tarzını ko
misyonların çalışma esasları, görevleri ve denetimlerinin yönetmelikte tespit edileceğini belirtmektedir. 

'Madde 33. — Ticarî amaçla kasaplık hayvan kesimlerinin nerelerde yapılacağım, kesime getirilen hayvan
larda aranacak belgeleri, kesim öncesi ve sonrası muayenelere ait yöntem ile mecburî kesimlere dair husus
ların yönetmelikle düzenleneceğini, mezbaha ve kombinalarda kesilecek hayvan ve maddelerinin muayene
lerinin veteriner hekim tarafından yapılacağını hükme bağlamaktadır. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 



Madde 34. — Yabancı ülkelerden yurdumuza gelen ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlarda 
sığır vebası, at vebası,. mavMil, domuz vebası, sallmonollesis, şap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıkara, uyuz, sı
ğırlarda verem, koyun, keçi ve domuz brusellozu tespitedildiğinde yapılacak işlemleri ve bu hastalıkların dı
şındaki salgın hastalığa yakalananlar hakkında Bakanlıkça tedbir alınacağını belirtmektedir. 

Madde 35. — Yurt içinde sığır vebası, şap, ât vebası, mavidil hastalıklarının çıkışında yapılacak işlem
leri ve alınacak tedbirleri düzenlemektedir. 

Madde 36. — Kuduz hastalığına yakalanan hayvanlara uygulanacak işlemleri kuduz hastalığı çıkan yerde 
alınacak tedbirleri ve ilgili bakanlı'klarla müşterek çalışma esaslarının Bakanlıkça tespit edileceğini hükme 
bağlamaktadır. 

Madde 37. — Tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarının tespiti halinde yapılacak işlemleri ve ticarî 
amaçlı yerlerdeki ineklerin tüberküloz ve bruseilosis hastalıkları yönünden muayenelerini belirlemektedir. 

Madde 38. — ihbarı ve mücadelesi mecburî hastalıkların kordon müddetlerinin yönetmelikle tespit olu
nacağına dairdir. 

Madde 39. — Salgın hastalık çıkışı nedeniyle karantina uygulanan yerlerde her nev'i hayvanlar ile mad
delerinin ve bulaşmaya vasıta olabilecek yem ve gübrelerin karantina dışına çıkarılmasının ve hassas hay
vanların da karantina dahiline sokulmasının yasaklanmasını hükme bağlamaktadır. 

Madde 40. — Kanunun 4 üncü. maddesinde kayıtlı 'hastalıklarla yurt içinde ve sınırlarda yapılacak mü
cadele esaslarının yönetmelikte tespitini hükme bağlamaktadır. 

Madde 41. — Tazminat ödenecek hayvan hastalıklarını, bu baltalıklarda hangi hallerde ne nispette taz
minat ödeneceğini, ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadı ile hükümet, veteriner hekimi 
veya görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan tatbikatta ölen hayvan için ödenecek tazminatı ve 
tazminattan düşülecek kısımları düzenlemektedir. 

Madde 42. — Tazminat Ödenmeyecek kurumlar ile tazminat verilmeyecek durumları belirlemektedir. 

Madde 43. — Tazminattı hastalıklarda hayvanların kıymet takdirini yapacak heyetin teşekkül şeklini ve 
yapacağı işlemi düzenlemiştir. 

Madde 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56. — Ceza maddeleri olup kanunun çeşitli 
hükümleri ile get'M'en esaslara, prensiplere, mecburiyetlere ve yasaklara aykırı hareket edenler hakkında veri
lecek hapis ve para cezalarını hükme bağlamaktadır. 

(Madde 57. — Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal veya ihracında tasarıda yer almayan hastalıkların 
zuhuru halinde devletler arası anlaşma hükümlerindin uygulanmasını sağlamak için düzenlenmiştir. 

Madde 58. — Kanun uygulama esas ve usullerini belirlemek için bir yıl zarfında Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelik hazırlanmasını hükme bağlamaktadır. 

Madde 59. — Yürürlükten kaldırılan mevzuatı belirlemek için düzenlenmiştir. 

Geçici Madde — Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar VV656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamna
mesi ve eklerinin bu tasarıya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına imkân verilmesi için düzenlen
miştir. 

Madde 60 - 6 1 . — Yürürlük ve Yürütme maddeleridir. 
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TÜRKTYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Hazırladığımız Hayvan Sağlık Zabıtası Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Mahmut Akkılıç 
tzrrir Mffletvekii 

Sabrı Araş 
Kara Milletvekili 

Yılmaz Demir 
Bilecik Miletvekii 

Ercüment Konukman 
îsıtanlbui Milletvekili 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon Milletvekili 

Cahit Tutum 
Balikesir Milletvekilli 

Hüseyin Aydemir 
tzmür Mli'llelvekiii 

Hikmet Bicentürk 
içel Mffietvelcili 

Nuri Üzel 
Eskişehir Milletvekili 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın Milletvekilli 

Feridun Ş. Öğünç 
İstanbul Milletvekili 

İsmet Turhangil 
Manâsa Miletvekii 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır Milletvekilli 

Cevdet Karslı 
Giresun Milletvekili 

HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Halen yürürlükte olan 1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki kanun 3 Mayıs 1928 tarihinde 
çikarıimıştır. Memlekette salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele ve Hayvan Sağlığım Koruma ça
lınmaları 55 yıldan beri 'bu Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Salgın ve 'bulaşıcı hayvan hastalıktan ile mücadelede başta hastalık mahallerine konulan kordonların müd
deti içinde muhafazası, diğer 'taraftan hayvan hareketlerinin gereği gibi kontrolü, hasta hayvanların tedavisi, 
koruyucu aşılama tedbirleri ve çahşrnaları gelmektedir. Ayrıca menşe': hayvani olan maddelerin de halka sağ
lıklı olarak intikali için muayene ve kontrolü de ayını Kanun gereğince Veteriner teşkilatının görevleri ara
sındadır. 

1234 sayılı Kanun çıkarıldığı tarihte Türkiye'de 23 milyon 'baş civarında büyük ve küçük baş hayvan 
mevcuttu. Demiryolları sınırlı, Karayolları ve motorlu vasıtalar çok azdı. Hayvan hareketleri Sürek Talimat-
namesiyle tayin edilen, güzergâhları takiben yürütülerek mahallerine sevk olunuyordu. 

Veteriner Hekimliğinin gerektirdiği ilaç imal ve sanayii1 hliç yoktu. Hayvani menşeli gıdaları imal eden 
tesisler sınırlı ve ilkeldi. 

Başıboş şekilde köy ve sokak tavukçuluğu dışında tavuk yetiştiriciliği mevcut değildi. 

Hayvansal ürünleri işleyen sanayi henüz kurulmamıştı. 
Halbuki 'bugün Türkiye'de kanatlılar da dahil 134 667 207 'baş ve adet hayvan bulunmaktadır. Nüfus 

1928 yılındaki 13 milyondan 45 milyona yükselmiştir. Hayat standardı yükselmiş, halkın hayvan ve hayvan
sal ürünlere ihtiyacı artmış ve Demiryollarının genişletilmesi, yurdun her tarafında Karayollarının yapılma
sı, motorlu vasıtaların artması memlekette geniş ölçüde ve bugünkü mevzuatla kontrolü mümkün olamayan 
bir hızda hayvan hareketini doğurmuştur. Aynı zamanda hastalık mahallerine konulan kordonların muhafa
zası, hayvan hastalıklarının ve insan sağlığı açısından hayvansal gıdaların sağlıklı üretilmelerini sağlaması 
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da kanundaki çok az ve sembolik para cezaları ile bugün mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan kurulmuş 
olan ilaç sanayii ve hayvan ürünlerini imar-ve işleyen sanayinin doğurduğu problemleri gereği gibi takip ve 
konfcrolunda eldeki kanun hükümleri yeterli olmamaktadır. Ayrıca 1324 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğinden 
bu yana geçen 55 yıl içinde dünyada hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemlerinin mikrobiyoloji, limminu-
loji, Parazitoloji ve Epidemiyoloji bölümlerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere paralel ola
rak salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları İle yapılan mücadele, usul ve kaidelerinde de sürekli gelişmeler otoak-
tadır. Ülkemizde de bu gelişmelere göre hastalıklarla mücadele yöntemlerinin geliştirimesi ve yeniden düzen
lenmesi gerekmektedir. 

îşıte yukarıda özetle 'belirtilen sebepler dölayısı ile yeni bir Hayvan Sağlık Zabıtası Kanun Tekliflinin 
hazırlanmasına şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, yeni hazırlanan H.S.Z.K. teklifi eldeki kanun ile yu
karıda açıklanan hususların genel esprisi içerisinde hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde. ,1. — Hayvan ve hayvanı menşeli ürünlerimizin üretim ve ihracatını geliştirmek için gerekli ted
birleri almak ve yurdumuz ekonomisinde önemli bir yeri bulunan hayvancılığımızın sağlığını yakinen etki
leyen ve verimlerini (azaltan bulaşıcı hayvan hastalıkları ile hayvanlardan insanlara bulaşabilen zaonoz hasta
lıklarla mücadele tasarısının aımacını teşkil etmektedir. 

Madde 2. — Hayvan sağlığı ve hayvan menşeli ürünlerin sağlık açısından kontrolü, yurt içi ve yurt dışı 
hayvan hareketlerinin düzenlenmesi, pazar, panayır ve borsa gibi ticaret amacı ile hayvan toplanan yerlerin 
niteliklerinin tespiti, her türlü hayvan menşeli ürünleri üreten ve imal eden mezbaha ve imalathanelerin, ha
zırlanacak bir tüzükte belirtilmek suretiyle, teknik ve sağlık şartlarının tespiti hususunda her türlü tedbirleri 
almaya Tarım Orman "ve Köyişleri Bakanlığının yetkili kılınması bu madde kapsamına alınmıştır. 1953 sayılı 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hükümleri bu madde dışında tutulmuştur. 

'Madde 3. — Bu Kanunda geçen hayvan, hayvan ürünleri, bulaşıcı 'hastalık, hastalıktan şüpheli, bulaşma
dan şüpheli ve Hükümet Veteriner Hekimi deyimlerinin ayrı ayrı tanımları yapılarak, herhangi bir yanlış an
lamaya neden bırakılmamıştır. 

Madde 4. — Halen yürürlükte olan 11234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinde sıralanan halber verilmesi ve mücadelesi mceburî bulaşıcı hastalıklardan bazılarının tehlikesi ta
mamen ortadan kalktığı için, bir kısmı çıkarılarak, bu gün için mücadelesi daha önemli olan hastalıklar da
hil edilmiştir. Bu hastalıkların sayılarının azaltılması veya çoğaltılması için bu madde ile Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına yetki tanınmış bulunmaktadır. 

Madde 5, — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan, ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı alıcı ül
kelerin öne sürecekleri sağhk şartlarına uygun olmalarını ve hastalıkstz hayvanların ihraç ve ithalatını sağ
lamak amacı ile, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca gümrük kapılarımızda birer tahaffuzhane (karantina 
ve muyene istasyonları) kurulması hükmü getirilmiştir. 

Madde 6. — Bu maddede, yurda kara, su ve hava yolundan ithal olunacak hayvan ve ürünlerinin mua
yene esasları, Veteriner sağlık raporu ile yapılması zorunluluğu, ilk ve son muayenelerin yapılacağı yerler 
açıklanarak ve sonuçta gerekli işlemlerin hangi esaslara göre yapılacağını belirtecek bir tüzük hazırlan
ması öngörülmüştür. 

Madde 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesinde tespit edilen gümrük kapılarına Veteriner Sağlık Raporsuz 
getirilen hayvan ve ürünleri hakkında uygulanacak hükümler, bu tür hayvan veya ürünlerinde hastalılk ve 
sağlığa zararlı durumlar görüldüğünde bunların öldürülmesi ve imha edilmesi, ayrıca sağlam olanlar için 
19118 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerinin uygulanması hükmü konulmuştur. Bu 
suretle memleketimize dışardan tehlikeli hayvan hastalıkları ile sağlığa zararlı gıda maddelerinin girişleri 
önlenmiştir. 
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Madde 8. — (Herhangi bir salgın hayvan hastalığı baş gösterdiği yabancı ülkenin ıtamamından veya 'bir 
kısmından hayvan ve ürünlerinin yasaklanmasını kapsayan 'bu madde ile komşu ülkelerden muhtemel bu
laşmalara karşı kesin tedbirler alınmıştır. 

Madde 9. — Bu madde üle bir yerde hayvanlar arasında görülecek hastalıkların ve ölümle sonuçlanan va
kaların ilgili mercilere haber verilme zorunluluğu getirilmiştir. Bu suretle mücadele için gerekli erken teşhis 
sağlanacak ve sağlık tedbirleri biran önce alınacaktır. 

Madde 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkla hazırlanacak tüzüğe göre müca
dele edilmesi ve hastalık çıkışı ile alınan tedbirlerin mülkî makamlara bildiri'lmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 11. — -Memleketimiz 'hayvan sağlığını özellikle ekzotik tipteki bulaşık ve salgın hastalıklara karşı 
korumak için komşularımızdaki durumların yakinen bilinmesine zaruret vardır, Bu takdirde tedbirlerin zama
nında alınması ve erken hastalık teşhisinin yapılması sağlanabilecektir. Haberleşmeyi daha güvenilir ve en 
seri şekilde alabilmek için komşu İran, Irak ve Suriye Devletleri nezdindeki büyük dçliklerimizde birer mü
şavir veteriner hekim görevlendirilmesi bu müşavirlerde aranacak yeteneklerle yapacakları işler yönetmelikte 
belirtileceği kayda bağlanmıştır. 

Madde 12. — Bu maddede hastalık çıkışında alınacak genel tedbirlerle ilgili olarak, hastalığın çıkışında 
veteriner hekim gelinceye kadar mahallî idarî makamlar, 'belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından yapılacak 
işler belirtilmiştir. 

• 
Madde 13. — Görevli Veteriner Hekimin en çabuk vasıta ile hastalık yerine gitmesini hükme bağlayan bu 

madde aynı zamanda taşıt sahibi Kamu Kuruluşları ille özel kişilerin bu konuda Veteriner Hekime yardımcı 
olmaları mecburiyeti getirilmiştir. 'Böyle bir uygulama ile Veteriner Hekimin rahat ve verimli bir hizmet yap
ması sağlanmış olacaktır. 

Madde 1'4. — Çıkan hastalıklara el koyma ve çevreye duyurma mücadelenin esasını teşkil etmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere Veteriner Hekimin hastalık yerinde Hayvan 'Sağlığı ve zabıtası komisyonu kurarak 
alınaoak tüm tedbirlerin saptanması ve uygulanması, bu hususun idare amirleri ve muhtarlar tarafından hal
ka, civar köy, bucak ve ilçelere; Valiler tarafından da komşu dilere ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
na bildirilmesi görevi verilmiştir. 

Madde 15. — Bu maddede, hastalık mahallerinde hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarınca alınan ted
birlerin uygulanmasında mülkî amirlere yükümlülük getirilmiştir. 'Böylece mücadelede etkinlik sağlanmıştır. 

Madde 16. — Hastalığın bulunduğu bulaşık yerlerden çevreye yayılmaması için duyarlı hayvanların ve 
bunlara ait eşya, malzeme ve yemlerin kordon altındaki yerlere giriş, çıkışları yasaklanmıştır. 

Madde 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçlamaların bilim gereği kimler ta
rafından nasıl yapılacağı uygulamaların kolaylaştırılması ve alınacak aşılama ve serumlama ücretlerinin alınma 
ve dağıtımındaki esaslar bu maddede hükme bağlanmıştır. 

Madde H8. — İBazı bulaşık hayvan hastalıklarında hasta veya hastalarla temasta bulunanların enfeksiyo
nun kaynağının ortadan kaldırılması amacıyla öldürülüp imha edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle imha ve 
imhadan sonra da temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı bu işlemler 
sırasında hangi kuruluşların yardım etmekle yüküm nakliyatının kontrolü etkinleştirilmiştir. 

Madde 19. — Bulaşık hayvan hastalığı nedeniyle kordon altına alınan yerlerde her türlü 'hayvan hare-
ketflerlinin yasaklanmasını öngören bu madde ile hayvan maddiyatının kontrolü etkinleştirilmiştir. 

Madde 20. — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgedeki tüm iskele, istasyon, genel 
yolar, hayvan pazarı, panayır ve borsalarının hastalığın tamamen sönüşüne kadar kapatılması bu maddede 
tespit edilmiştir. 

'Madde 21. — Bu madde ile ölen ve öldürülen hayvanların bir bulaşmaya sebep olmalarını önleyici ted
birler alınmıştır. 

Madde 22. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın söndüğü anlaşıldıktan sonra kordonların kaldırıl
ması için yapılacak işler ve duyuru şekli hükme bağlanmaktadır. 
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Madıde 23. — Bulaşıcı hayvan hıastalıiklaırıııda kullanılmak üzere koruyucu ve tedavi edici maddelerin yurt 

içinde ve dışında yapım ve satış koşullarının tespiti ve muayene ve denetlenmesi Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bırakılmıştııri 

Madde 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
Veteriner Farmasötik ve tıbbî müstahzarlardan yararlı olmadıkları ve istenilen şart ve nitelikte hazırlanma-
diklıarı tespit edilenlerin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca rühsatlarınm geri alınarak yapım, kullanma 
ve satışlarının yasak edilmesi ve el konulması sağlanmıştır. 

Madde 25. — Hastalıklarla mücadelede koruyucu aşıllama ve ilaçlamalar öncelik arz etmektedir. Hastalık
lardan doğacak ekonomik zararlar zamanında alınacak koruyucu tedbirlerle ödenebilmektedir.. Bu gerçeğin 
ışığı altında uygulamanın esasları bu maddede gösıterümiştir. 

Madde 26. — Hayvan ve ürünlerinin nakil ve ticaretinin menşe şahadetnıamesi ve Veteriner Sağlık Rapo
ru (ile yapılması mecburiyeti getirilmiş ve bu belgelerin nereden ve nasıl sağlanacağı açıkılanmıştır. 

' Madde 27. — Bu madde ile 26 ncı maddede zikredilen belgelerin kontrol ve aranması gerekirse el konul
ması için görevlilere yükümlülük getirilmiştir. 

Madde 28. — Teklifin 27 mel maddesine göre el 'konulan hayvan ve hayvan ürünlerinden menşe şa-
hadetnamesiz ve Veteriner 'Sağlık Raporsuz olanlarının tabi olacakları hususlar bükme bağlanmış, hastalık
la ve sağlığa zararlı bulunanlar hakkında yapılacak İşlemler için tüzük 'hazırlanması öngörülmüştür. 

Madde 29. — Bu madde ile menşe şahadetnameleri ile Veteriner Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri ve 
Veteriner Hekim (tarafından yapılacak vizelerle uzatmalar tespit ve tayin olunmuştur. 

Madde 30. — il hayvan sağlığı zabıtası komisyonlarında tespit edilen yerler dışında ve mesai saatleri ha
ricinde yapılacak muayenelerde hayvan sahiplerinin muayeneyi yapacak Veteriner Hekimler için vasıta te
mini hükme bağlanmıştır. 

Madde 31. — Sağlıklı hayvan satışlarının bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, salgın hayvan 
hastalıklarının kontrolü açısından kaçınılmazdır. Bu maksatla gerek Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığın
ca kurulmuş hayvan park ve pazarlarında gerekse belediye ve borsalarca tesis edilmiş hayvan pazar ve pa
nayırlarında alım ve satımların yapılması mecburiyeti konulmuştur. Aynı maddede hayvan pazarı bulunma
yan köy ve benzeri yerlerde zatî ihtiyaçlar dçin münferit hayvan 'alım ve satışları bu madde hükmü dışında 
tutulmuştur, 

Madde 32. — Bu madde ile bölgesel olarak açılacak hayvan panayırlarının açılış ve süresi için 20 gün 
önceden Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından izin alınması mecburiyeti konulmuştur. 

Madde 33. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bulaşık hastalık nedeniyle duyarlı hale girdiği 
ilan edilecek yerlerden hayvan toplama ve nakledilmesi mahallin en büyük mülkiye amirinin iznine bağlan
mıştır. 

Madde 34. — Yurt içinde her nevi hayvan hareketleri esaslarının bir tüzüğe bağlanması hükmü getiril
miştir. 

Madde 35. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilebilen vasıtalarla nakliyecilik yapanların belediye
lerden Veteriner Sağlık Raporuna dayanan ruhsatneme alımları ve altı ayda bir vize ettirmeleri için bu 
madde tanzim edilmiştir. 

Madde 36. — Muhtemel bulaşmaları önlemek için hüküm süren bulaşıcı hastalığa duyarlı hayvanların 
her ne suretle olursa olsun hastalıklı mahallerden geçirilmemesıi ilmî kurallara uygun bulunmaktadır. Zarurî 
durumlar karşısında, hayvanların bu yerlerden ancak özel tertibatlı nakil vasıtaları ile geçirilmelerine izin 
verilebilir. Bu madde ile hayvanların hastalıklı yerlerden geçmeleri yasaklanmıştır. 

Madde 37. — Hayvan ve ürünlerinin nakliyatı ile uğraşanların kullandıkları nakil araçlarının temizlik 
ve dezenfeksiyonuna riayet etmeleri hükmü getirilmiştir. 
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Madde 38, — Bu madde ile, her türlü hayvan ve hayvan ürünleri bıüundurulacak ve (işleyecek yerlerin 
faaliyette bulunmaları izne bağlanmış olup tabi olacakları fennî şartların bir tüzükle belirlenmesi sağla
narak !bu hususta 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin saklı kalması öngörülmüştür. 

Madde 39. — Süt hayvancılığı işletmeleri 'bulunan gerçek ve tüzelkişilerin hayvanların sağlığını korumak, 
tedavilerimi sağlamak için bu madde getirilmiştir. 

Madde 40. — Veteriner 'hizmetlerinin kolaylıkla yerine getirilmesi, hastalık tehlikelerine maruz hayvanla
rın sayılarının bilinmesi dçin Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanacak örneğe göre şehir, kasaba 
ve köylerde 'birer kayıt defteıti tutulması bu madde ile sağlanmıştır. 

'Madde 41. — Bu maddede il özel idarelerinin, hazırlanacak tüzük hükümleri çerçevesinde, bulaşıcı 
hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmaları mecburî kılınmıştır. 

Madde 42. — (Belediyelerin önemli görevlerinden birisi de mezbaha ve belediye veteriner hizmetlerini 
yerine getirmektir. Bu maksatla (bütçelerine veteriner hekim kadroları koymaları için bu madde ile yüküm
lülük getirilmiş ve kendi sınırları içerisinde yapılacak bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye katılmaları mecburî 
tutulmuştur.; 

Madde 43. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında onbir üyeden oluşacak Veteriner Sağlık Şûrası
nın teşekkül şekline ve yapacağı görevlere ait bir madde olarak düzenlenmiştir. Veteriner Sağlık Şûrası üye
lerinin nitelikleri belirtilmiş ve toplantı başına şûra üyelerine Bakanlık Bütçesinden bir hakkı huzur verilmesi, 
için aynı maddeye 'bir açıklama getkilmiştir. 

'Madde 44. — Bir mahalde zuhur edecek bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak idarî ve fennî tedbirleri tes
pit etmek üzere, i , ilçe ve köylerde kurulacak hayvan sağlığı ve za'butası komisyonlarının teşekkül tarzı ve 
komisyonun alacağı kararların hangi makamlarca onaylanacağı bu maddede izah edilmiştir. 

Madde 45. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının sorumluluğunu gösterir maddedir. 
Madde 46. — Bu madde ile 11 Veteriner Müdürleri veya görevlendirecekleri hükümet veteriner hekimleri

nin nereleri ve ne şekilde denetleyecekleri hükme 'bağlanmıştır,. 

'Madde 47. — Kasaplık hayvanlarla etlerinin ve diğer hayvan ürünleri ile mamul ve müstahzarlarının 
muayeneleri cümlesinden olmak üzere 'bu maddede kasaplık hayvanların kesimlerimin yapılacağı yerler ve ke
sim şartları tespit edilmektedir. 

Madde 48. — Mezbaha ve kombinalarda öngörülen, sosyal ve ekonomik açıdan olduğu kadar, insan 
sağlığı yönünden de büyük önem taşıyan sağlık hizmetlerinin yapılmasını ayrıoa kanatlı ve tek tırnaklı 
(hayvan mezbahalarının kurulmasını sağlayan bir maddedir. t 

Madde 49. — Bu madde ile mezbahalarda kesilecek hayvanların ürünlerinin veya tam ve kısmî imhaya 
tabi tutularak getirilen etler sakatatın muayene ve kontrollarınm tüzük gereğince yapılacağı hükme bağlanmış
tır. 

Madde 50. — Hayvan ürünleri işleyen kuruluşların üretim, imal ve hazırlanmasından piyasaya arzına ka
dar, hazırlanacak tüzüğe göre, veteriner hekime muayene etirmelerini mecburî kılan bir madde olarak dü
zenlenmiştik. 

Madde 51.: — Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirlerini öngören bu madde dle tasarının 7 nci ve 9 uncu mad
delerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan hastalıklı veya sağlığa zararlı olup da geri çevrilmesi 
mümkün olmayan hallerde hastalığın çeşidine göre yapılacak işlemler hükme bağlanmıştır. 

Madde 52. — Yurt içinde alınacak sağlık zabıtası tedbirlerini belirleyen bu maddede, şap, sığır vebası, 
at vebası ve mavidil hastalıklarının hayvan sağlığı ve üretimi açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, bun
lara karşı tüzükte gösterildiği şekilde uygulama yapılması sağlanmıştır. 

Madde 53. — Kuduz hastalığına özel olarak yer verilen bu madde ile hastalık ve hastalıktan veya sirayet
ten şüpheli hayvanlar hakkında yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler, sahipsiz ve 'başıboş kedi ve köpek* 
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lerle mücadelenin 'belediyeler ve köy muhtarlarıyla nasıl yapılacağı ve insan sağlığı yönünden çok tehlikeli 
olan ıbu hastalık ile yurt çapında ilgili bakanlıklararası müşterek çalışma esaslarını düzenleyen (bir tüzük ha
zırlanması hükme bağlanmıştır. 

'Madde 54. — Hayvanlardan insanlara bulaşarak vatan sonuçlar doğuran aynı zamanda hayvan yetiş
tirmesinde ve üretimi etkileyerek verim düşüiklüıklerine neden olarak ulusal ekonomimizde büyük zararlara 
yol açan zoonoz hastalıklarından tüberküloz,' braselloz ve ıruam hastalıklarıma karşı mücadele tasarısının en 
önemli hususunu teşikil etmektedir. 'Bu hastalığa yakalanan hayvanların tazminatlı olarak kestirilmesi, öldü
rülmesi veya imha edilmesi 'bu madde ile tespit edilmiştir. 

Madde 55. — Hastalık bölgesine her nevi hayvanlar ile ot, saman, deri, Iboynuz, kıl, yün, tiftik ve buna 
benzer yaş ve kuru 'bütün hayvan ürünlerinin ve gübresinin bölge dışına çıkarılmasını ve karantina tedbir
leri kaıldırıncaya kadar duyarlı hayvanların sokulmasını yasaklayan maddedir. 

Madde 56, — Bu madde hastalık bölgesindeki hayvanların aşılanması ve ilaçlanmasını kapsamakla 'bera
ber; hayvan sahipleri için hayvanlarını aşılatmak ve ilaçlatmak mecburiyeti getirmektedir. 

Madde 57. — Teklifin 4 üncü maddesinde sayılan haber verilmesi ve mücadelesi' devletçe mecburî bu
lunan 'bulaşıcı hastalıkları ile yurt içinde ve sınırlarda yapılacak mücadele yöntemleri hazırlanacak tüzüğe 
bırakılmıştır. 

Madde 58. — Teklifin ilgili hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası, sığırların tüberkülozlu hastalık
larından dolayı öldürülen ve kestirilerek imha edilen hayvanların sahiplerine Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bütçesinden ödenmesi gereken tazminatın miktarları bu maddede gösterlmiştir. Bu hastalıklar dışın
da hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli bulundukları için öldürülen fakat otopsilerinde veya laboratuvar 
muayenelerinde özel 'belirti ve amilleri tespit edilemeyenlerle ha'ber verilmesi zorunlu olan hastalıklardan 
birine karşı koruma amacı lile yapılan aşılama ve ilaçlamalar yüzünden öldükleri otopsi ve laboratuvar mua
yeneleri sonucu tespit edilen hayvanların sahiplerine takdir edilen kıymetlerinin 'tamamı üzerinden tazminat 
ödenmesi de bu madde ile sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 59. — Resmî kurumlarla 'belediyelere ait veya hastalıklı oldukları halde ilgili mercilere teber 
verilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şabadetnamesiz ve veteriner sağ
lık raporsuz sevk olunan ilan edildiği halde aşılanıp ilaçlanmayan hayvanlar için tazminat verilmeyeceği bu 
madde kapsamına alınmıştır. 

Madde 60. — Tazminatlı olarak kestirilecek ve öldürülüp imha edilecek hayvanlar için ödenecek tazmi
nata esas olmak üzere hayvanların kıymet takdirini yapacak komisyonun teşekkül tarzı ve tazminat mazbata
larının nasıl düzenleneceğine dair hususları düzenleyen maddedir. 

Madde 61. — Bu Kanunun 5 ve 7 nci maddelerinde 'belirtilen hükümlere aykırı hareket edenlerin hapis 
ve ağır para cezası 'ile cezalandırılmaları için bu madde düzenlenmiştir. Bu suretle, gümrük kapılarından 
başka yerlerden hayvan ve ürünlerini ithal ve ihraç edenler, karantinaya alınmış ve ithal, ihraç veya transit iş
lemleri için muayene yerlerine getirilerek el konulmuş hayvan ve ürünlerini kaçıranlar için ceza müeyyideleri 
getirilmiştir, 

Madde 62. — Hastolıksız 'bölgelerden sağlıklı hayvan ve hayvan ürünlerinin bir yerden başka bir yere 
taşınmaları sırasında menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu alınması, hastalıkların yayılması ve in
san sağlığının korunması açısından önemli bir tedbir olarak düşünülmüştür. Bu belgeleri almadan veya bu 
belgeleri sahte olarak düzenleyenler, yetkililer tarafından yazılan rakam ve 'belgeleri tahrif edenler hakkında 
caydırıcı ve yanlış yolara sapmalarını önlemek maksadıyla para cezası ve ağır hapis cezaları konulmuş
tur^ 

Madde 63. — Nakliyatta gerekli olan menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporları muhteviyatına 
aykırı şevki yat yapanlar için hapis ve ağır para cezalarını öngören bir maddedir. 
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Madde 64. — Bu madde ile kordon altına alınan 'bölgelerden karantina tedbirleri 'kaldırılıp hastalık sön-
dürülünceye kadar hastalığın yayılma ve bulaşmasına neden olaoalk her türlü hayvan ve hayvan ürünleri ille, 
eşya ve malzemenin kordon dışına çıkarılmasına, satılmasını tecrit ve muhafaza altına alınan yerlerden başka 
ımahalılere götürülmesini, iimha edilen ve gömülenlerin toprak altından çıkarılmasını yasaklayan hükümlere 
uymayanlar için hapis ve ağır-para cezaları hükme bağlanmıştır. 

Madde 65. — Hastalıklı hayvanların pazar, panayır, borsa mezbaha ve kesim yerlerine getirilmesine ve 
bu (Kanunun 31 inci maddesine aykırı hareketlerde bulunanlara mani olmak için ceza hükümlerini kapsa
yan bu madde kaçak et satışlarını da önleyerek sağlıklı et ve diğer hayvan ürünlerinin halkımızın tüketimine 
arzını sağlamaktadır. 

Madde 66. — Bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle kordon altına alınan bölgeleri belli etmek için konu
lacak işaret, levha ve diğer ilan vasıtalarına zarar verenler ile yerlerini değiştirenlere hapis ve ağır para ce-

-zaiariı konularak bu konuda alınan tedbirlerin daha etkili biçimde uygulanması öngörülmüştür. 

Madde 67. — 'Bu maddede 9 ve 13 üncü maddelerde yazılı mecburiyet ve yasaklara riayet etmeyenlere 
uygulanacak ceza müeyidesi hükümleri getirilmiştir. 

Madde 68. — Hayvan üzerinde ve hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyecilik yapanların hayvanları için 
alacakları raporları her altı ayda bir vize ettirmeyenler ayrıca 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeler ile 44 ve 
46 ncı maddelerde getirilen yükümlülük ve yasaklara uymayanlar hakkında ağır para cezası getirilmekle bera^ 
ber insan sağlığı açısından çok tehlikeli olan kuduz hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle köpek ve 
kedilerini muhafaza altına almayanlara da aynı cezanın uygulanması kaydı getirilmiş ve ayrıca 46 ncı mad
deye göre yapılan denetimlerde tüzükteki şartlara uymadığı tespit edilen yerlerin belirtilen şartlara uygun 
hale getirilinceye kadar kapatılması hükümleri konulmuştur. 

Madde 69. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan bulaşıcı hastalıklara karşı hayvanlarını aşılatma
yan veya ilaçlatmayan hayvan sahipleri için ceza müeyyideleri konularak mücadelenin daha verimli ve hiz
metlerin daha rahat bir şekilde yapılması kolaylığı getirilmiştir. 

Madde 70. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat almadan ilaç imal, ihsar ve ithal edenler 
ile bunları satanlar, araştırma teşhis ve aşı üretimi amacı ile Tarım Orman ve 'Köyişleri Bakanlığından izin al
madan canlı veya zayıflatılmış mikrop, mikroorganizmalar ve benzeri maddeleri yurda sokanlar hakkında 
verilecek cezalar bu maddede hükme bağlanmıştır; 

Madde 71. — Bu madde "ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı hayvan sağlığını korumak üzere kul
lanılan aşı, serum, biyolojik madde, farmasötik ve tıbbî müstahzarların kontrolleri sırasında verilen ruhsat
larda belirtilen niteliklere uymadığı tespit edildiği takdirde müsebbiblerinıin cezalandırılması ve bu maddele
re el konularak imha edilmeleri hususunda cezalar getirilmiştir. 

Madde 72. — Hayvan ve insan sağlığını korumada en önemli noktalardan birisi de mezbaha dışında ka
çak et kesimlerinin önlenmesidir. Bu amaçla mezbaha ve hayvan kesim yerlerinden başka yerlerde hayvan 
kesen ve kestirenler ile tüzükte belirtilen yaş ve randımandan aşağı hayvan kesenler, bu suretle kesilmiş hay
vanlara ait etleri satanlara hapis ve ağır para cezaları bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Mdde 73. — İthal ve ihracata mahsus yerlerde, bu Kanunun 4 üncü maddesinde zikredilmeyen hayvan 
hastalıklarından birisinin tespiti hainde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümlerinin uygulan
masına dair maddedir. 

Madde 74. — Öngörülen tüzüğün bu Kanunun yayını tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılmasını te
min amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 75. — Bu maddede yürürlükten kaldırılan kanunlar gösterilmiştir. 
Madde 76. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 77. — Yürütme maddesidir. 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ MAHMUT AKKILIÇ VE 14 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı, kayvanlardan ve hayvan ürünlerinden insan ve hayvanlara geçebilen 
hastalıkların zararlarından korunulmasını, sağlık ve ülke ekonomisi yönünden önemli olan bulaşıcı hayvan 
hastalıklarının yok edilmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 

a) Ülkemiz hayvanlarının sağlığını korumaya, 
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, 

c) Ülke. içindeki hayvan hareketlerini, hayvansal ürünlerin şevkine hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal 
ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye, 

d) Hayvan pazarı, panayır ve borsalarını, hayvan barındıran yerleri muayene, denetleme ve bu yerlerin 
niteliklerini tespite, 

e) 1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanunu Hükümleri saklı kalmak üzere hayvansal kökenli insan ve hay
van besin maddeleri ille sanayi ve ticarette kullanılan her türlü hayvansal ürünleri üreten, imal ve ihzar eden 
veya hayvansal ürünleri hammadde olarak kullanan fabrika, imalathane, mezbaha, hayvan kesim yeri, so
ğuk muhafaza depolan ve benzeri yerleri hazırlanacak esaslar çerçevesdnde, muayene, denetim ve bunların 
özellikle ve şartlarının tespitine, 

Dair hükümleri kapsar. 
Yukarıdaki bentlerde belirtilen işler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yapılır. 

Tanımlar 

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen deyimler : 

a) Hayvan; gıda, ticaret, sanayi, hizmet, süs, sirk, sergli ve deney için kendilerinden veya ürünlerinden 
yararlanılan karada ve suda yaşayan her çeşit hayvanı, 

b) Hayvan ürünleri; insan ve hayvan besini veya sanayi maddesi olarak kullanılan bütün hayvan ürün
leri ile bunların müstahzar veya mamullerini, 

c) Hastalık; vasıtalı veya vasıtasız olarak hayvanlardan ve ürünlerinden hayvanlara ve insanlara geçebi
len bulaşıcı hayvan hastalığını, 

d) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtilerini gösteren hayvanları, 

e) ©ulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belirtisini göstermemekle beraber, hastalığı almış oldukları kabul 
olunan hayvanları, 

f) Hükümet Veteriner Hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü
ne bağlı olarak kamu görevi yapan Veteriner Hekimi, 

İfade eder, 
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Hastalıklar 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleri gereğince haber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıklar şunlar
dır. 

1. Sığır Vebası (Pestis bovina) 
2. Şap Hastalığı (Aphtae epizooticae) 
3. Antraks (Febris carbunculosa, Anthrax) 
4. Sığırlarda verem (Tuiberculosis bovum) 
5. Keçilerin salgın ciğer ağrısı (Pleuropneumonia oontagiosa caprarum) 
6. Koyun ve Keçilerde Çiçek (Variola ovina et caprarum) 
7. Ruam (Malleus) 
8. Durin (Exanthema coitale paralyticum) 
9. Sığır brusellozu (Brucellosis bovum) 

10. Koyun ve keçi bruselllozu (Brucellosis caprarum et ovinum) 
11. Koyun enteretoksemisi (Enterotoxaemia) 
12. Tavuk vebası ve Newcastle (Pestüs ovina et Psudopestlis avium) 
13. Tavuk kolerası (Cholera avium) 
14. Tavuk SalmonellosM (Salmonellosis avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16. At vebası (Pestis aquorum) 
17. Mavidil (Febris catharrahalis avium) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scabies) 

Yukarıda sayılan hastalıklardan gerekli görülenlerin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerektiğinde yeni 
hastalıkların kanun kapsamına sokulmasına, Veteriner Sağlık Şurasından alınacak görüş üzerine karar verme
ye Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir. Yapılacak değişiklik Resmî Gazetede yayımlanır ve bu ta
rihte geçerli olur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihraç yeri 

IMADDE 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ürünlerinin ithal ve ihracı Tarım Orman ve 
"Köyişleri Bakanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit edilen gümrük kapıların
dan yapılır. Buralarda Hükümet Veteriner Hekimi yönetiminde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 
tahaffuzhaneler kurulur. 

İthal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin muayeneleri 

MADDE 6. — Yurda kara, su ve hava yolları ile ithal olunacak hayvan ve hayvan ürünlerinin sağlıklı 
olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığına dair Hükümet Veteriner Hekimi tarafından çıkış yerinde 
verilmiş Veteriner Sağlık raporlarının denetimi ile hayvanların sağlık durumlarına dair ilk muayeneleri kapı 
ve limanlarda; su, kara ve hava taşıt araçlan içinde, son muayeneleri ise gümrük kapılarında gösterilecek 
yerde Hükümet Veteriner Hekimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra yurda girme
lerine izin verilir. 

Hayvan ürünlerindin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem bu ürünlerin tahaffuzhane veya gümrük am
barlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bulunmadığı takdirde ithaline izin verilir. 

Veteriner Sağlık raporlarının düzenleme şekliyle hayvan ürünlerinin muayeneci ve sonucunda yapılacak iş
lemler tüzükte belirtilir. 
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Raporu bulunmayan hayvan ve hayvan ürünleri 

MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına Veteriner Sağlık raporu 
olmadan getirilen hayvan ve hayvan ürünleri yurda sokulmaz. 

Tespit edilen gümrük kapıları veya bunların dışında bir yere Veteriner Sağlık raporu olmadan getirildikleri 
anlaşılan ve sahipleri tarafından yurt dışına iadesi mümkün olmayan hayvan ve hayvan ürünlerinin muayenele
rinde hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görülenler hakkında bu kanunun 51 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
Hastalık belirtiısıi göstermeyenler sahibi hesabına 21 gün karantinaya alınırlar. Karantina sonunda sağlam bulu
nan hayvanlar ile sağlıklı oldukları anlaşılan hayvan ürünleri hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Taklibi
ne Dair Kanun hükümleri ııygulanu". 

Veteriner Sağlık raporu bulunduğu halde mücbir sebeplerle tespit edilen gümrük kapıları dışındaki bir yer
den yurda sokulan hayvan ve hayvan ürünlerine bulundukları yerde el konulup gerekli gümrük işlemleri ta
mamlandıktan sonra sağlık denetim ve muayeneleri yapılır. Denetim ve muayeneleri sonunda hastalıksız bu
lunanlar sahibine geri verilir. Hastalıklı veya hastalıktan şüpheli bulunup geri verilmesi mümkün olmayan hay
vanlara bu kanunun 51 inoi maddesi hükümleri uygulanır. Hayvan ürünleri ise imha edilir. 

İthal yasağı 

MADDE 8. — Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar ise 
hayvan ürünlerinin kapılardan ithali, hastalığın nevine göre sınırın bütün gümrük kapılarından veya gerekli 
görülen kısmından yasaklanır. Bu yasaklama hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bildirilmesinden 
sonra kaldırılır. 

Yasaklanan gümrük kapılarından hayvan ve hayvan ürünlerinin yurda sokulması halinde 7 nci maddenin 
ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Haber verme yükümlülüğü 

MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi bellî olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durum; köy
lerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik 
sahiplerine veya kâhya veya çiftçibaşılarına; bu ihbarı alanlarla gezioi sürücülerde sürü sahipleri, koruyucuları, 
çobanları, serbest Veteriner Hekim veya Hayvan Sağlığı Memuru tarafından en yakın köy muhtarına, bulun
madığı takdirde jandarma karakoluna veya bucak müdürlüklerine; şehir ve kasabalarda ise belediye başkan
lıklarına veya mahallin mülkî amirlerine veya Hükümet Veteriner Hekimliğine veya zabıtaya; gemilerde kap
tana, kaptanlar da gümrük idarelerine; trenlerde istasyon memuru veya zabıtasına; sınırlarda gümrük idaresine 
yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur, ihbarı alanlar da mahallin en büyük mül-

< kî amirine haber vermekle yükümlüdürler. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayvanın 
hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir. 

Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 

MADDE 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlar arasında çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın sön
dürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanun ve tüzükte gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. 
Hastalığın çıkış şleıkli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mülkî makamlara bildirilir. Silahlı Kuvvetlere ait ol
mayan hayvanlarda çıkacak hastalıkların çıkış şekli, mahiyeti ve seyri hakkında da mahallî mülkî amir ta
rafından o yerdeki Garnizon Komutanlığına bilgi verilir. 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve Zabıta Teşki
latı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar hakkında atacağı haberleri mahallin en büyük mülki amirine ve 
mülkî amirler de en serti vasıta ile Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığına bildirirler. Yalbancı ülkelerde bir sal
gın hayvan hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görevli olan bütün memur
lar hastalığı bağlı bulundukları Elçiliklere haber vermekle yükümlüdürler. Elçilikler de en seri vasıta ile du
rumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bildirirler. 

Ülkenin hayvan sağlığı bakımından önem arz eden tran, Irak ve Suriye Hükümetleri nezdindeki Elçilik
lerde birer müşavir Veteriner Hekim görevlendirilir. Bu müşavir Veteriner Hekimler de aranacak nitelikler ve 
yapacakları işler yönetmelikte belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 12. — Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre hastalık haberi alan makamlar durumu, vakit kay
betmeksizin en yakın Veteriner teşkilatına bildirirler ve Veteriner Hekim gelinceye kadar mahallî idarî ma
kamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından hastalar ve sağlamlar ayrı ayrı muhafaza altına alınarak ge
çici kordon konulur. 

Hastalık mahalline ulaşım 

MADDE 13. — Hastalık haberini alan Hükümet Veteriner Hekimi en seri vasıta ile hastalık yerine gider. 
Bu maksat için genel ve mahallî idare ve zabıta makamları, kara, deniz ve hava yolları teşkilatı, taşıt araçları 
sahipleri Hükümet Veteriner Hekimine gereken kolaylığı ve yardımı göstermeye zorunludurlar. 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastalık çıkan yerde Hükümet Veteriner Hekimi derhal mahallî hayvan sağlığı ve zabıtası 
komisyonunu toplar. Bu Komisyon, hastalığın önlenmesi ve söndürülmesi için, bir hastalık çıkış kararı dü
zenler. Bu kararda yazılı tedbirler Komisyon tarafından uygulanır ve Hükümet Veteriner Hekimi tarafından 
denetlenir. Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu toplanıncaya kadar Hükümet Veteriner Hekimi gerekli gör
düğü tedbirleri almaya yetkilidir. 

Alman tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahallî vasıtalarla halka ilan ve ilgililere tebliğ ol
makla birlikte civar köy, bucak ve ilçe idare amirlerine, valiler tarafından civar illere ve Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığına en seri vasıta ile bildirilir. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan kordon ve karantinanın 
yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almakla o yerin mülkî amiri yükümlüdür. Mahallî zabıta ile 
korunması mümkün olmayan kordonlar Silahlı kuvvetlerle takviye edilir. 

Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — HastalMı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve 
bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerlerden gerekli fennî tedbirler 
alınmadan çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunurlar. Aynı hastalığa duyarlı hay
vanların hastalıklı yerlere sokulması yasaktır. Bunlardan gerekli tedbirler alınarak sadece kesilmek üzere geti
rilen kasaplık hayvanların girmelerine izin verilir. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 1.14'e 1 inci Ek) 
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Biyolojik madde, ası serum ve ilaç uygulamaları 

'MADDE 17. — Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulanması Hükümet Veteriner Hekimi veya 
onun sorumluluğu altında görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki Veteriner Hekimler ile serbest Vete
riner Hekimler tarafından yapılır. 

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıklara karşı tedavi veya koruyucu maksatla yapılacak aşı, 
serum ve ilaçların uygulanması Hükümet Veteriner Hekimleri, bunların sorumluluğu altında diğer kamu ku
ruluşlarındaki Veteriner Hekimlerle serbest Veteriner Hekimler ve Hayvan Sağlığı Memurları tarafından tü
zükte gösterilen esaslara göre yapılır. 

Biyolojik madde, aşı serum ve ilaçların uygulanmasına hayvan sahipleri rıza göstermeye, lüzumlu araç ve 
kolaylıkları sağlamaya mecburdurlar. 

Hayvan sahipleri bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hastalıklara karşı Veteriner Hekim ve Hayvan 
Sağlığı Memuru tarafından hayvanlarına uygulanan aşı ve serumlar için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğınca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre bir ücret öderler. 

Alınan bu ücretlerin aşı veya serumu uygulayanlar ile bunların üretiminde görevli Veteriner Hekimler ve 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üretim kurumlarında çalışan diğer personelden hangilerine ne nis
pet ve miktarlarda dağıtılacağı yönetmelikte gösterilir. 

Hayvanların imhası, temizlik ve dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Hasta veya* hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta görev
lileri tarafından öldürülür, gömdürülür ve buna ait bir tutanak düzenlenir. Toplu olarak hayvan öldürülme
sini gerektiren durumlarda bunların gömdürülmesinde Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik, Toprak-
su ve Bayındırlık kuruluşları ellerinde bulunan teknik imkân ve vasıtalarla yardım etmekle yükümlüdürler. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenmesi ve
ya dezenfeksiyonu mümıkün olmayanlar yakılırlar. Temizlik işi Veteriner teşkilatının gözetimi altında hayvan 
sahipleri, dezenfeksiyon ise Veteriner teşkilatınca sağlanır. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19. — Kordon altında bulunan yerlerde hastalığa tutulabilecek hayvanlarla bunların her türlü 
maddelerinlin toplatılması, pazarlara, borsa ve sergilere gönderilmesi ve kordon altındaki sürülerin birbirleri 
ile temas ettirilmesi yasaktır. 

Kordon içinde kalan pazar, panayır, borsa, sergi, han, yol, istasyon ve iskeleler gibi hayvanların geçmesi
ne veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa duyarlı hayvanlar ve ürünlerine kapatılır. 

Salgın bölgelerdeki duyarlı hayvanlar 

MADDE 20. — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele ve istasyonları ile ge
nel yolları, hayvan pazarı, borsa ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar aynı hastalığa duyarlı hayvan
lara kapatılır. 

Tecrit ve diğer tedbirler 

MADDE 21. — Hastalığın çevreye bulaşmasını önlsmek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların tec
ritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır, ölenlerin veya öldürülenlerin gömülecekleri yerler menba, ne
hir, kuyu, yol veya mesken kenarlarından uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla belediyeler ve köy ihtiyar 
heyetleri kendi bölgeleri içinde yukarıdaki şartlar altında tecrithaneler ile hayvan mezarlıkları ve imkân plan 
yerlerde kadavra ve hayvan ürünleri değerlendirme tesisleri kurmaya mecburdurlar. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Kordonun kaldırılması 

MADDE 22. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu, temizlik ve 
dezenfaksiyonlarının yapıldığı mahallî hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonunun hastalık sönüş raporu ile bildi
rildikten sonra kordon kaldırılır. Durum idare amirlerince valiliğe, valilikçe de Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ile civar illere ve Mahallî Garnizon Komutanlıklarına bildirilir. 

Yurt hayvan sağlığını genel olarak tehdit eden ekzotik mahiyette salgın bulaşıcı hastalığın çıkması ha
linde Olağanüstü Hal Kanunu hükümleri uygulanabilir. 

BESÎNCÎ BÖLÜM 

Hayvan Hastalıklarına Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Madde ve Tedbirler Yurt Içıinde Hayvan ve Hayvan 
Ürünlerinin Nakli ve Ticareti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım, satış ve kontrolü 

MADDE 23. — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı ve serumlar Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığına bağlı enstitü ve laboratuvarlarda bu Bakanlığın izniyle özel laboratuvarlarda; biyolojfik reaktifler ise 
yalnız Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı enstitülerinde imal edilirler. 

Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal edilen veya Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının izniyle yurt dışından ithal olunan aşı, serum ve farmasötik tıbbî müstahzarlar Tarım Orman ve 
Köyişlerli Bakanlığınca denetlettirilir. 

Araştırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla yurt dışından getirilecek biyolojik madde, serumlar, canlı veya 
zayıflatılmış her türlü mikroorganizmalar ve benzeri maddelerin yurda sokulması Taran Orman ve Köyiş
leri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Aşı ve serum imal edecek özel sektör laboratuvarlarımn kuruluş, imal ve denetleme esasları tüzükte be
lirtilir. 

Yapımı, kullanılması ve satışı yasaklanan maddeler 

MADDE 24. — Yapımına ve kullanılmasına ruhsat veıülen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile 
Veteriner farmasötik ve tıbbî müstahzarlardan yararlı olmadıkları istenilen şartlarda hazırlanmadıkları, za
rarlı oldukları veya beyannamesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tespit edilenlere el konulmakla 
birlikte ruhsatları geri alınarak yapım, kullanma ve satışları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yasak 
edilen. Tekerrürü halinde bunların yapımcılarına aynı is;m ve aynı etkili maddeleri kapsayan ilaçlar için tek
rar ruhsat verilmez. 

Hastalıkla mücadele ve koruyucu uygulamalar 

MADDE 25. — HasMık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve Maçlamalar, hayvan sağlığı ve 
zalbıta'sı komisyonlarının üstemi üzerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının izriiyle yapıllr. 

Ayrıca Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Veteriner Sağlık Şûrasının göstereceği lüzum veya Bakanlı
ğın vereceği emirlere ve hazırlanan programa göre de ırnücadele veya koruyucu uygulama yapılır. 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin nakli 

(MADDE 26. — Kişisel ihtüıyaçlara m'ahsus hayvan üJünleri hariç memleket içinde her nevi hayvan ve 
'hayvan ürünlerinin nakl'i; köylerde muhtar, şehÜr ve kasabalarda belediyeler tarafından 48'8 sayılı Damga Ver
gisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla parasız olarak verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. 

İlçe sınırları içinde pazarlardan başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan ürünleriniin nakilinde 
menşe indekli en yakın Hükümet Veteriner Hekimliğine başvurularak veteriner. sağlık raporuna çevrilmesi ve 
nakliyat sırasında bu raporların {bulunması mecburidir, 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Görevlilerin yükümlülüğü 

'MADDE 27. — Polis, jandarma, belediye zabıtası memurları ile iskele ve liman memurları, köy muhtar
ları, koruma 'bekçileri, köy ve malhîaie 'bekçileri görevli bulundukları bölgelerde her türlü hayvan ve hayvan 
ürünıleririin menşe şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık raporunu aramakla ve menşe şahadetnamesiz veya ra-
porsuz olanları alıkoyarak en yakın îdare amirine biidiıimekle yükümlüdürler. 

Menşe şahadetnamesiz ve Veteriner Sağlık \raporsuz hayvan ve hayvan ürünlerinin tabi olacağı hükümler 

MADDE 28. — Bu Kanunun 27 nci maddesine göre alıkonulan hayvanlar Hükümet Veteriner Hekimi 
tarafından derhal müşalhade altına alınır ve hayvanlaon menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır. Bu araş
tırmadan bir sonuç alınamaz ve 21 gün sürecek müşahade sonunda hayvanların hasıtaîıksız olduğu anlaşı
lırsa Veteriner Sağlık raporu verilerek serbest bırakılır., 

Menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan ürünlerine rapor verilerek serbest bırakılır. Haftalıklı bu
lunan hayvan ve hayvan ürünleri hakkında yapılacak işlem tüzükte gösteriir. 

Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporlarının süresi 

'MAIDDE 29. — Menşe şahademameleri. ile veteriner sağlık raporları hayvan ve hayvan ürünlerinıin şevk
lerinden en geç 48 saat önce verliılir. Menşe şahadötoa'meferi ve veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi 
10 gündür. Ancak rapor süresi, Ib'Miminden önce Hükümet Veteriner Hekimince yapılacak vize ile yedü gün 
daha uzatılır. 

Muayene yerleri dışındaki muayeneler 

MADDE 30. — Veteriner sağlık raporu almak için 'hayvan ve hayvan ürünlerinin sahlipleri tarafından il 
haytvan sağlığı Ve zabıtası komisyonlarınca tespıilt edilmiş olan yerlerin dışında yapılacak muayene ilsltekleri 
taşıt araçlarının mal sahiplerince temini suretıtyte yerine getir'İHir. Görevli Hükümet Veteriner Hekimimin gün-
deîiğfi devleftçe ödenir. 

Hayvan alım ve satımları 

MADDE 31. — Şehir ve kasabalarda hayvan alum ve satımının Tanım Orman ve Köyaşleri 'Bakanlığınca 
kurulmuş olan, hayvan park ve pazarlarmda veya belediyeler ve borsalar 'tarafından kurulan hayvan pazar ve 
panayırlarında yapılması mecburidir. 

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların menşe şahadetnamemi veya veteriner sağlık raporu
nun bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı sureltlbe sağlık kon'trolü altında tutulması şarttır.; 

Kurbanlık hayvan alım ve ısatımları ile hayvan pazarı bulunmayan köy ve şartlan 'bakımından benzeri 
yerlerde kişisel 'ihtiyaçlar için münferit hayvan alım ve saıtımları bu madde hükmüne tabi değildir. 

Hayvan panayırları 

MAIDDE 32. — Bir veya birkaç ili kapsayan hiayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi için açılışından 
en az 2Cü gün önce Tarım Onman ve Köyüşlerî Bakanlığına bildirilerek iztin alınır. 

Hayvan toplama izni 

MADDE 33. — Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanlığınca bulaşık hastalık nedenliyle duyarlı hale geldiği 
ilan edilen yerlerde, mahaliin en büyük mülkî amirinden gerekli izin belgesıi almımadan hayvan toplanması 
ve nakli yaisaktır. 

Hayvan sürülerinin hareketi 

MADDE 34. — Her nevi hayvan sürülerinin Yurt içindeki hareketleri tüzük 'hükümlerine «albidftr. 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

MADDE 35. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalar ile nakliyeciliği meslek ©dinenlere be
lediyelerce Veteriner Sağlık raporlarına dayanılarak verilen ruhsaitaamelerde hayvanın eşgali yazılır. Bu mes
lekte uğraşanlar hayvanlarını' 6 ayda 'bir defa mahallî belediye veya en yakın hükümet Veteriner Hekimleri
ne muayene ve ruhsatnameleririi vize ettirmeye mecburdurlar. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 36. — Mahallî hayvan sağlık zabıtiaisı komisyonlarınca ha'sltalıklı olduğu ilan edilen yerlerden o 
hastalığa duyarlı hayvanların menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu oDsa biile sürülerek geçirilme
leri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel tertibatı oîan vagonlar veya kara, su ve hava araçla
rı ile transit olarak geçirilmelerini müsaade edilebilir. 

Hayvan ve hayvan ürünleri nakliy atıyla uğraşanlar 

MADDE 37. — Hayvan ve hayvan ürünlerini nakleden her türlü araçların nakil sonunda sahipleri tara
fından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Temizlik dezenfeksiyonla iligili işlemller tüzükte belir
tilir. 

Hayvan ürünleri bulundurma ve isleme izni 

MADDE 38. — Her türlü hayvan ve hayvan ürünleri bulundurulacak veya işleyecek müesseseler için be
lediye sınırları içinde belediye veteriner hekimi, olmayan yerlerde hükümet veteriner hekimlerinin izni şart
tır. Bu müesseselerin tabi olacakları fenni şartlar tüzükte gösterilir. Bu hususta 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıh-
ha Kanunu hükümleri saklıdır. 

Süt işletmelerinin sağlık denetimi 

MADDE 39. — iSÜt hayvancılığı yapan gerçek ve tüzelkişiler, hayvanlarının sağlığım devamlı surette bir 
Veteriner Hekim denetikninde bulundurmaya mecburdurlar. 

Veteriner Hekim İstihdamı gerekli görülen süt hayvancılığı işlötimelerinıin nitelikleri tüzükte belirtiiür. 

Hayvan kayıtları 

MADDE 40. — Köylerde muhtarlar, şehir ve kasabalarda belediyeler, bölgelerinde örneği Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenecek hayvan sayısı ile sahiplerini gösteren bir defter tutmakla yü
kümlüdürler. Bu kayıtlar her yıl Haziran ayında yenilenir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hasitalıklarla Mücadele Usulleri ve Denetfilmii 

// özel İdarelerinin yükümlülüğü 

MADDE 41. — Haftalıklarla mücadele Tarım Orman ve Köyişteri Bakanlığının aslî görevlerindendir. İl 
Özel İdareleri bulaşıcı hayvan haftalıkları ile mücadele için ilin malî İmkânları ve hayvan varlığı göz önüne 
alınarak ıbültçelerine yeteri miktarda ödenek koymak ve tüzük hükümlerine göre mücadeleye katılmakla 
yükümlüdür. 

Belediyelerin yükümlülüğü 

MADDE 42. — BeledÜyeler ilgii kuruluşlarla işbirliği yaparak hastalıklarla mücadele işlerine katılmak, 
mezbaha ve belediye veteriner hizmetleri için bütçelerine veteriner hekim kadrosu koymak ve bu 'kadro
lara Tarım Orman ve Köyiişleri Bakanlığınca atanacak vöteriner hekimleri 'görevlendirmekle yükümlüdür. 
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Veteriner Sağhk Şûrası 

MADDE 43. — Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili hususlarda Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 
verilen konuları incelemeye ve bu Kanunun 4 üncü madıdeslinin son fıkrasına göre görüş bldirmeye, vete
riner talba'böüin icrasından doğacak adlî sorunlarda gerektiğinde görüşünü be&lımeye, bu Kanunun uygulan-
masına İlişiklin hizmet konularıyla hayvan hareket ve nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan menşeli ürün
lerin muayene ve denetimlini sağlama konularında karar almaya, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını ince
leyip karara bağlamaya yetkili olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının veya yetkili kılacağı klişi-
n'in başkanlığında 11 üyeden oluşan bir Veteriner Sağlık Şûrası kurulur. Veteriner Sağlık Şûrasına memle-
k'eüte ilmiyle ve eserleriyle veya meslekî hizmet ve tecrübesiyle tanınmış fcişüler seçilir. 

Veteriner îşferi Genel 'Müdürü ile M'iiî Savunma Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlıklarının gö
revlendirecekleri 'birer temsilci Veteriner Sağlık Şûrasının talb'iî üyesMÜrler. Diğer 7 üye birinci fıkrada belir
tilen niteliklere sahip Veteriner Hekimler arasından Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından seçilir. Ve
teriner Sağlık Şûraisı yılıda en az iki kez üye taim sayısının s'alt çoğunluğu ile toplanır. Ayrıca Tarım1 Orman 
ve KöyÜşfcri Balkanı da Veteriner Sağlık Şûrasını toplantıya çağırır., 

Veteriner Sağlık Şûrası Üyelerine her yıl Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine koman ödenek
ten toplantı başına 75 gösterge rakamının o yılın bütçe kanunurida gösterilen memurların aylık katsayısıyla 
çarpılması sonucu bulunacak miktarlarda huzur hakkı ödenir. 

Veteriner Sağlık Şûrası gerektiğinde ilgili kuruluşlardan bilgi ister veya bilgi almak üzere gereken kişileri 
Veteriner Sağlık Şûrasına davet eder. Bunların harcırahı ve zarurî masrafları Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bütçesinden ödenir. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları 

MADDE 44. — illerde valinin veya göstereceği kimsenin başkanlığında belediye, ticaret odası ve ziraat 
odaları başkanları, veteriner müdürü, sağlık ve sosyal yardım müdürü, il jandarma komutanı, teknik ziraat 
müdürü, Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü veya bölge laboratuvarları müdürü, hayvancılığı geliştirme 
il müdürü ve il daimî encümeninden bir üyenin katılmasıyla il hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu kuru
lur. Bu komisyonun kararları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının onayına sunulur. 

İlçelerde kaymakamın başkanlığında hükümet veteriner hekimi, jandarma bölük komutanı, belediye baş
kanı ve hükümet tabibi, ilçe ziraat yüksek mühendisinin iştirakiyle ilçe hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu ku
rulur. 

Köylerde ise hükümet veteriner hekimlerinin başkanlığında muhtar ve ihtiyar heyeti ile mahallinde bulunan 
ve hükümetçe memur edilmiş olan zabıta memurlarından oluşan köy hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonu 
kurulur. Komisyon kararlarının mahallindeki mutad vasıtalarla ilan edilmesi zorunludur. 

Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarının görev ve sorumlulukları 

MADDE 45. — Hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonlarından; 

a) ti hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları; 
tide bu Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı olan hastalıklardan birinin il hayvan sağlığını genel olarak 

tehdit eder bir şekilde çıkışı, şüpheli veya gizli olarak seyreden bir hastalığın tespiti halinde hastalığın en 
kısa zamanda söndürülmesi ve hayvanların hastalıklardan korunması için kanunî her türlü tedbiri zamamnda 
aldırtmak, civar illerde çıkacak salgın ve bulaşıcı hastalıkların ile bulaşmasını önlemek, ilde kanun kap
samına giren hastalıklarla mücadele için il özel idare ve belediye bütçelerine gerekli ödeneklerin konulma
sını sağlamak, il hudutları içinde toplanıp sevk olunacak hayvanlarla transit geçecek hayvanlar için gerekli 
muayene mevkilerini tespit etmek, ilçe hayvan sağlığı zabıtası komisyonlarının kararlarının uygulanmasında 
gerekli yardım ve kolaylıkları sağlamak, 
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b) İlçe hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları; yukarıda (a) bendinde sayılan görevleri ilçe çapında 
uygulamak, 

c) Köy hayvan sağlığı ve zabıtası komisyonları; hastalığa el koyan veteriner hekimin hastalığın söndü
rülmesi için raporunda lüzumlu gördüğü kanunî tedbirleri yerine getirmek ile 

Yükümlüdürler. 

Denetim 

MADDE 46. — II veteriner müdürleri veya görevlendirecekleri hükümet veteriner hekimleri tarafından; 
a) Gerçek kişilerle tüzelkişilerin çalıştırdıkları bütün veteriner hekimlerin görecekleri hizmetler ile bu 

Kanunun 44 üncü maddesinde zikredilen komisyonların aldıkları kararların yerine getirilip getirilmediği, 
b) Mezbaha ve atölyeleri, hayvan ve hayvan ürünleri pazarları, panayır ve sergiler, besi yerleri, süthane-

ler, balıkhaneler, hanlar, bütün hayvan barınak ve konaklama yerleri ile kuluçkahaneler ve kümesler, hayvan 
ürünleri kullanan veya işleyen kurumlar ve benzeri işlerin yapıldığı yerler, 

c) Aşı ve serum imal eden özel laboratuvarlarla bunların ticaretini yapanlar, 
d) Hayvan ve hayvan ürünlerini taşıyan bütün araçlar, hayvan indirme ve bindirme yerleri karantina 

istasyonları, 
Tüzükte belirtilen esaslara göre denetlenir. 
Yukarıda yazılı yerlerin sürekli temiz bulundurulması ve veteriner hekimin göstereceği lüzum üzerine de-

zenfeksiyona tabi tutulması zorunludur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kesilen Hayvanlarla Etlerinin ve Diğer Hayvan Ürünleriyle Mamul ve Müstahzarlarının Muayeneleri • 

Hayvan kesimi 

MADDE 47. — Hayvanların kesimi ancak mezbaha, kombina veya kapalı hayvan kesim yerlerinde ya
pılır. Mezbahalara gelecek hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. 
Hayvanlar kesilmeden en az 24 saat evvel mezbahaya getirilip kesimden önce ve kesimden sonra veteriner 
hekim tarafından muayene edilir. 

Çeşitli tür, ırk, cinsiyet ve yaştaki hayvanlarla gebeler ve besi durumlarına göre kesilecek hayvan hakkın
da yapılacak işlemler tüzükte belirtilir. Belediye hudutları içinde mezbaha ve kesim yerlerinden başka yerlerde 
hayvan kesimi yasaktır. 

Kurban Bayramında kesilecek kurbanlık hayvanlar bu hükme tabi değildir. 

Mezbaha ve kombinalarda veteriner sağlık hizmetleri 

MADDE 48. — Çifttırnaklı, tektırnaklı, kanatlı hayvan mezbaha ve kombinalarının yönetimi ve veteriner 
sağlık görevleri veteriner hekim tarafından yapılır. Veteriner hekim bulunmayan yerlerde bu hizmetler bele
diye veya hükümet tabipleri tarafından yerine getirilir. Mezbaha ve et kombinalarının teknik ve sağlık şart
larına uygunluğu yönünden çalışması Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının iznine bağlıdır. 

Tam ve kısmî imhaya tabi etler 

MADDE 49. — Mezbahalarda kesilecek hayvanların ürünlerinin veya tam ve kısmî imhaya tabi tutula
rak getirilen etlerde sakatatın muayene ve denetimleri tüzük gereğince yapılır. 

Hayvan ürünleri işleyen kuruluşlar 

MADDE 50. — Ticarî amaçla ve pazar için hayvan ürünleri üretim ve işleyen gerçek ve tüzelkişiler bu 
ürünlerin üretim, imal ve hazırlanmasından piyasaya arz edilmesine kadar tüzüğe göre veteriner hekime 
muayene ettirmeye mecburdurlar. 
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İKİNCİ KISIM 
özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sina'larda Sağlık'Zabıtası 

Sınırlarda sağlık zabıtası tedbirleri 

MADDE 51. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan ve 
geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlar arasında; 

a) Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz vebası, salmomellosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri tes
pit edildiği takdirde hastalar, hastalıktan şüpheliler ve bunlarla temas eden duyarlı hayvanlar tazminatsız 
olarak öldürülürler ve imha edilirler. Bu hastalıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanlar ise ka
rantina süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine müsaade olu
nur. 

b) Şap, çiçek, kuduz, keçi ciğerağrısı, anthrax, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olanlar 
ile hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilirler. Bulaşmadan şüpheliler sahipleri he
sabına tüzükte belirtilen süre ile karantinaya alınarak yurt içi sağlık zabıtası hükümlerine tabi tutulurlar. 

c) Sığırlarda verem, slğır, koyun, keçi ve domuz brucellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin hasta
lığı görülenler veya bu tastalıkların mevcudiyeti serolojik ve allerjik testlerle tespit olunanlar tazminatsız öldü
rülür ve imha edilirler. 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bentlerde belirtilen hastalıklar dışında tespit edilen hastalıklar 
için tüzükte gösterilen hükümler uygulanır. 

• d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ismi geçmeyip mahiyeti itibariyle salgın niteliğinde olan herhangi 
bir hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında mevcut ilim ve teknik bilgilere göre gerekli tedbirler 
alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası 

Sap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıkları 

MADDE 52. — Yurt içinde şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halinde 
hastalar ile hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler, tüzükte belirtilen şekilde öldürme veya aşılama veya tecrit 
veya diğer immünobiyolojik uygulamalara tabi tutulurlar. 

Kuduz hastalığı 

MADDE 53. — Kuduza yakalanan hayvan tazminat verilmeden öldürülür ve imha edilir. Kuduz hay
vanlar tarafından ışınlan veya kuduz şüphesi altında bulunan hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha 
edilirler, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait olmak 
üzere tüzükte belirtilen müddette müşahede altında tutulurlar. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından, muhafaza altına alınması zorunludur. Sa
hipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından 
tazminatsız öldürülür ve imha edilirler. Bu hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım istenir. 

Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarca yapılacak müşterek çalışma esaslan tüzükte belirtilir. 

Tüberküloz, brucelloz ve ruam hastalıkları 
MADDE 54. — Sığırlarda tüberküloz ve brucelloza ve tektırnaklılarda ruama yakalandığı tespit edilen 

hayvanlar tüzükteki esaslara göre tazminath olarak kestirilir, öldürülür veya imha edilirler. 
Ticarî amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin, tüzükte belirtilen esaslar dahilinde tüberkülin testine, 

brucellosis yönünden de muayeneye tabi tutulmaları mecburidir. 
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Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 55. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hastalıkların çıktığı yerlerde hastalığın gerek
tirdiği şartlara göre hastalar, hastalık ve bulaşmadan şüpheliler hakkında tüzüğe göre işlem yapılmakla beraber 
her nevi hayvanlar ile ot, saman, deri, boynuz, kıl, yün, tiftik ve buna benzer yaş ve kuru bütün hayvan ürün
lerinin ve gübresinin nakli, ihracı; karantinanın devamı süresince hastalık bölgesine duyarlı hayvanlarla, bulaş
maya maruz diğer hayvanların sokulması yasaktır. 

Hastalık bölgesinde aşılama ve ilaçlama 

MADDE 56. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan hastalıklara karşı alınacak tedbirlerle ilgili ola
rak mücadele yapılması gereken bölgelerdeki hayvanlara tüzüğe göre aşı, serum ve ilaç uygulanır. Hayvan 
sahipleri hayvanlarım hastalıklara karşı aşılatmak ve ilaçlatmak zorundadır. 

Hastalıklarla mücadele esasları 

MADDE 57. — Bu Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan hastalıklarla sınırlarda ve yurt içinde yapılacak 
mücadele esasları tüzükte belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tazminat 

Tazminat ödenecek hastalıklar 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır 
brucelloz'u hastalıklarından dolayı öldürülen veya kestirilen hayvanların sahiplerine Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı bütçesinden aşağıda belirtilen oranlarda tazminat verilir. 

a) Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin yarısı, 

b) Hastalığın açık belirtisini göstermeyip serolojik ve alerjik testlerle teşhis konularak öldürülen veya kes
tirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin dörtte üçü, 

c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında öldürülecek hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin tamamı, 
İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla yapılan aşılama, serumlama, ilaçlama, 

banyo ve tedaviler yüzünden öldükleri, otopsi ve laboratuvar muayeneleriyle tespit edilen hayvanların takdir 
edilecek kıymetlerinin tamamı, 

ödenir. 

Tazminat ödenmeyecek haller 

MADDE 59. — öldürülen veya kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer kı
sımlarının bedelleri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak ettiği 
orandaki tazminattan düşülür. Resmî kurumlarla belediyelere ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber 
verilmemiş veya hastahklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz veya veteriner 
sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahiplerine taz
minat ödenmez. 
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* Kıymet takdiri 

MADDE 60. — öldürülen hayvanların kıymet takdiri; biri bu Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca kuru
lan komisyonun, diğeri hayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ile hükümet veteriner hekiminden kurulacak üç 
kişilik bir heyet tarafından mahallî rayice göre yapılır. 

Bu heyetin takdir ettiği tazminat kesindir. Ancak tarafların mahkemeye başvurma haklan saklıdır. 
Heyet tarafından takdir olunan kıymete dair 3 nüsha tazminat belgesi düzenlenerek birisi hayvan sahibine 

verilir. Tazminat en kısa sürede ve en yakın saymanlıktan diğer harcamalara tercihen sahiplerine ödenir. 

ÎKINCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 61. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit şdilmiş olan gümrük kapılarından başka yer
lerden hayvan ve hayvan ürünlerini ithal ve ihraç edenler veya transit geçirenler, 

Bu Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla yurda sokulması yasaklanan 
hayvan ve hayvan ürünlerini ithal ve ihraç edenler veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve transit işlemleri 
nedeniyle karantinaya veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar ve ei, konulmuş hayvan ürünlerini kaçıran
lar; 

Altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 62. — Bu Kanunun 6 ncı ve 26 ncı maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık 
raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu 
üzerinde tahrifat yapanlar veya bu kabil evrakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan ürünlerini ihtiva 
eden vasıta ve kaplara konmuş olan işaret ve damgaları, menfaat kastı ile değiştirenler fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hastalıklı 
hayvanlarla hayvan ürünleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu 
düzenleyen veya veren memurlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 63. — Menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak hayvan 
veya hayvan ürünlerini nakledenler, üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 64. — Bulaşıcı hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan ürünlerini 
yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına ahnan yerler 
ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan veya 
hayvan ürünlerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hayvan veya hayvan 
ürünlerini sokanlar, hayvan veya hayvan ürünlerinin tecrit ve muhafaza altına alındıkları yerler ile ölmüş, 
öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya hayvan ürünlerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar altı aydan 
iki yıla kadar hapis ye onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Yukarıda yazılı hayvan veya hayvan ürünlerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hakkında da aynı ce
za hükmolunur. 

MADDE 65. — Bu Kanunun 31 inci maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar ve pa
nayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu olmadan 
hayvan veya hayvan ürünlerini hayvan park, pazar, borsa ve panayırlarına, mezbahalara, kesim yerlerine ve 
sergilere getirenler ile hayvan veya hayvan ürünlerini yurt içinde bir yerden diğer yere nakledenler üç aydan 
bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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MADDE 66. — Kordon altına alınan bölgeyi belli .etmek için konulan işaret, levha ve benzerlerini tahrip 
edenler veya yerlerini değiştirenler üç aydan altı aya kadar hapis ve yirmibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 67. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan ölümle
rini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı görevlilere 
bildirmeyenler üç aya kadar hapis ve onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mecburiyet ve yükümlülüklere geçerli bir özürü olmaksızın uyma
yan hükümet veteriner hekimi ile bu maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurları ve taşıt araçları 
sahipleri üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 68. — Hayvan üzerinde veya hayvanla çekilen vasıtalarla nakliyeciliği meslek edinenlerden bu iş
lerde kullandıkları hayvanları mahallî belediye veya en yakın hükümet, veteriner hekimlerine altı ayda bir 
muayene ve ruhsatnamelerini vize ettirmeyenler, bu Kanunun 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeleriyle 44 ve 46 ncı 
maddelerin son fıkralarında yazılı mecburiyet ve yasaklara uymayanlar ile kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan 
yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına almayanlar yirmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar. Ayrıca 46 ncı maddeye göre yapılan denetimde tüzükteki şartlara uymadığı tespit edilen yerlerin belir
tilen şartlara uygun hale getirilinceye kadar kapatılmasına hükmolunur. 

MADDE 69. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü madde
sinde yazık hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline giden görevli memurlara 
hayvanlarını aşılatmayan, ilaçlatmayan, muayene ve teste tabi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların yok
luğunda hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlar üç aydan altı aya kadar hapis ve onbin liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık, şap veya sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri ise fail hak
kında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar bir misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 70. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından izin almadan hayvan sağlığım korumada 
kullanılan her nevi aşı, serum ve biyolojik maddelerle farmasotik ve tıbbî müstahzarları imal, 
ihzar ve ithal edenlerle bunları satanlar veya satışa arz edenler veya ihraç edenlerle araş
tırma, teşhis ve aşı üretimi amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından izin almadan canlı veya zayıf
latılmış mikroorganizmalar ve benzeri maddeleri yurda sokanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibin li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 71. — Hayvan sağlığım korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, farmasotik ve tıbbî 
müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bu
lunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uymadığı veya tedavi niteliklerini azaltacak şekilde etkili 
maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bunlara sebep olanlar bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis 
ve yirmibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca bu maddelerin imhasına 
ve sebep oldukları zararın tazminine hükmolunur. Ruhsatları alınır ve müesseseleri kapatılır. 

MADDE 72. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında mezbaha ve hayvan kesimi yerlerinden başka yer
lerde hayvan kesen veya kestirenler ile tüzüğe göre tespit ve ilan edilmiş olan şartlar dışında hayvan kesenler, 
bu şekilde kesilmiş hayvanlara ait etleri satanlar veya astışa arz edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve beş-
bin lirdan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Uluslararası anlaşma hükümleri 

MADDE 73. — Hayvan ve hayvan ürünlerinin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesinde göste
rilmeyen hastalıkların tespiti halinde yabancı devletlerle yapılmış olan anlaşma hükümleri uygulanır. 

Tüzük 

MADDE 74. — Bu Kanunda öngörülen tüzük, kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılır. 
(Tüzük, Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar. 

MADDE 75. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Kanu
nun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 76. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 77. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. C. 
t Başbakanlık 13.1.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 
18/101-1969/01103 

TÜRKİYE BÜ1YÎÜK MİLLET ıMECLM 'BAŞKANLIĞINA 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.1.1986 
tarihinde kararlaştırılan «3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkındaki Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçeleri ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

3 MAYIS 1928 TARİH VE 1234 SAYILI HAYVANLARIN SAĞLİK ZABITASI HAKKINDA KANUN
DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISININ GENEL GEREKÇESİ 

•Hemen anlaşılacağı üzere 1234 sayılı Kanun, 1957 yılından beri yürürlükte bulunmaktadır. O tarihte Tür
kiye'de hayvan mevcudu 23 milyon baş civarında, nüfusumuz ise 13 milyon dolayında idi. Ulaşım ve haber
leşme imkânları son derece sınırlı idi. Sağlık alanında bugün bilinen pekçok şey bilinmiyor, salgınlarla mü
cadele usulleri ise belli kalıplar içine sıkışmıştı. Oysa bugün hayvan mevcudumuz kanatlılarla birlikte 135 
milyona, nüfusumuz yaklaşık 52 milyona yükselmiş, demiryollarında ve özellikle karayollarında büyük ge-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 



— 27 — 

üşmeler kaydedilmiş, haftalıkların teşhis, tedavi ve mücadelesinde pekçok gelişmeler kaydedilmiş en önemlisi 
eğitilmiş personel sayısında büyük artışlar olmuş ve Bakanlık tamamen yeni bir yapıya kavuşmuştur. Ye
tişmiş eleman sayısındaki artışa paralel olarak serbest veteriner hekimliği de gelişme yoluna girmiştir. Kanu
nun o zaman iyi işlemesini sağlamak için konulan cezalar, bugünün şartlarında işlerliğini ve caydırıcılık 
özelliğini hemen tamamen yitirmiş bulunmaktadır. 

'Bütün bu nedenlerle, başta devletin mücadelesini üstlendiği hastalıkların azaltılması ve bunun yerine eko-
momlide önem arz edlen yenileıtindn ilavesi, serbest veteriner hekimliğin gelişmesine imkân verecek yeni hüküm
ler getirerek bu hizmetlere özel sektörün de katkısının sağlanması, Kanunun uygulanmasında görevli perso
nelin yeni yapıya uygun olarak belirlenmesi, bilim ve teknikteki gelişmeye paralel yeni hükümlerin gelişti
rilmesi ve cezaların günümüz şartlarına uygun duruma getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış ve sonuç olarak 
21 maddelik bu tasarı hazırlanmış olup maddelerin düzenlenmesinde daha önce komisyonun bu konulardaki 
kararlarına sadık kalınmıştır. 

MAODE 'GEREKÇELERİ 

«Madde 1. — Teşkilatın değişmesi de dikkate alınarak bazı tanımlara açıklık kazandırmak. 
Madde 2. — Yaşanılan olaylardan edinilen tecrübenin ışığında 8 inci madde ile ilgili tereddütlerin gide

rilmesi. 
ıMadde 3. — Yeni teşkilatlanmaya göre 9 uncu maddeyi daha anlaşılır duruma getirmek. 

Madde 4. — Maddeyi tereddüte yer vermeyecek biçimde anlaşılır hale getirmek, gerek aşı-serum ve bio-
lojik madde imalatına ve gerekse bunların tatbikatına *özel sektörün de katkısını sağlayarak 'bir taraftan bu-
hizmetlerin kalitesini iyileştirmek diğer taraftan da serbest veteriner hekimliğin gelişmesine yardımcı olunmak 
suretiyle devletin yükünü hafifletmek. 

Madde 5. — Maddeye açıklık getirmek ve temizlik ve dezenfeksiyonun ve bunun kontrolünün nasıl ya
pılacağını belirtmek. 

Madde 6. — Aradan geçen zaman içinde gelişen durumlara uygun hükümler getirmek suretiyle madde
ye işlerlik kazandırmak. 

Madde 7. — Gelişen şartlar ve edinilen tecrübeler dikkate alınarak, madde hükmünü daha anlaşılır ve 
kolay uygulanır hale getirmek. 

Madde 8. — Madde hükmünü, değişen şartlara göre daha derli toplu hale getirmek ve uygulamasını ko
laylaştırmak. 

Madde 9. — Eski kanunda sadece sığır vebası dikkate alınarak düzenlenen bu hükmü, değişen şartlara 
göre genelleştirerek işlerlik kazandırmak. 

Madde 10, 11, 12, 13, 14. —Kanunun mükellefiyetler getiren, yasaklayan veya suç saydığı hükümlerine 
aykırı hareket edenlere verilen cezalar günümüz şartlarında çok hafif ve caydırıcılıktan uzak nitelikte olduğu 
için bu suçlara daha ağır müeyyideler getirerek, kanunun tümüyle işlerliğini artırmak ve istenmeyen fiillerin 
işlenmesine caydırıcılık getirmek amacıyla. 

Madde 15. — Madde malumu ilan niteliğinde ve gereksiz hükümleri ihtiva ettiği için eskiden müeyyidesi 
olmayan bir mecburiyete müeyyide getirmek suretiyle kontrollü kesimlere ağırlık verilmesini sağlamak ama
cıyla. 

Madde 16. — Yürürlükten kaldırılan hükümleri belirlemek. 
Madde 17. — Teşkilatın yeniden düzenlenmesi dikkate alınarak bazı kavramlara açıklık getirmek ve de

ğiştirmek için. 
Yeniden düzenlenmiştir. 
Geçici Madde — Kanunda öngörülen yönetmelikler çıkarılıncaya kadar geçecek zaman ve boşluğu dol

durmak için bu geçici madde tedvin edilmiştir. 

Madde 18, 19. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3.5.1928 Tarihli ve 1234 Saydı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapdmasuıa Dair 
* Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1234 sayılı Kanunun 1 inci madde sine aşağıdaki ben'fcler eklenmiştir. 
«C) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, 
D) Memur baytar, hükümet baytarı veya hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı

ğınca bu kanunun uygulanmasında görevlendirilen veteriner hekimleri, 
E) Hayvan mevaddı, hayvan maddeleri; et, deri, barsak, sakatat, tırnak, boynuz, yün, yapağı, kıl,, tif

tik, gübre gibi ham hayvan maddelerini, 
ifade eder.» 

MADDE 2. — 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8. — Bulaşık hayvan hastalığı dolayısıyla kapatılmış olan hudutlardan, konulan yasağa rağmen 
memlekete -sokulan hayvanlar veya ham hayvan maddeleri, düzenlenecek ve hazır (bulunanlar tarafından im
zalanacak tutanağa istinaden derhal mahallî mahkeme kararı ile müsadere olunur. Müsadere olunan hayvan
larda bulaşık hastalık arazı görülürse bu kanunun ikinci kısmında yazılı özel hükümlere göre işlem yapılır. 
Hastalık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli ham hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetme
likte gösterilir. 

Karantina süresini doldurup bulaşık hastalık arazı göstermeyen hayvanlar ile bu hastalıktan salim bulu
nan ham hayvan maddeleri usulüne göre satılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili mahallî teş
kilatına teslim olunur.» 

IMADDE 3. — 1234 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durum, köy

lerde; hayvan sahipleri, çobanlar, celepler hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına, çiftliklerde; çiftlik 
sahiplerine veya kâhyalara, bu konuda ihbarı alanlar, gezici sürücülerde sürü sahipleri, koruyucuları, çoban
ları, serbest -veteriner hekimler veya serbest veteriner sağlık teknisyenleri tarafından, en yakın köy muhtarı
na, bulunmadığı takdirde jandarma karakoluna, şehir ve kasabalarda ise belediye başkanlıklarına veya ma
hallî mülkî amirlerine veya Bakanlık İlçe veya 11 Müdürlüğüne veya polis, jandarma veya belediye zabıta
sına, gemilerde; kaptana, kaptanlar gümrük idarelerine, trenlerde istasyon idaresine, sınırlarda gümrük idaresi
ne yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur. İhbarı alanlar derhal mahallî en bü
yük mülkî amire haber vermekle mükelleftirler. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hay
vanın hastalanmasının öğrenilmesi dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir.» 

MADDE 4. — 1234 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 22. — a) Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulanması Hükümet Veteriner Hekim

leri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner he
kimler tarafından yapılır. 

b) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hastalıklara karşı mücadele ve tedavi amacıyla aşı, serum ve 
ilaç uygulaması, hükümet veteriner hekimleri, bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki vete
riner hekimler, serbest veteriner hekimler sorumluluğunda; veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır. 

c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın vereceği program ve 
emirlere göre, veteriner hekimler ile veteriner sağlık tkenisyenleri tarafından yapılır. 

d) Hayvan sahipleri biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına rıza göstermeye, lüzumlu 
araç ve kolaylıklar sağlamaya mecburdur. 

e) Hayvan sahipleri bu kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre tespit olunan hastalıklara karşı vete
riner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni tarafından hayvanlara uygulanan aşı ve serumlar için Bakanlıkça 
hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas ve miktarlara göre ücret öderler. 
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f) Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı, serum ve biyolojik maddeler, Bakanlığın izniyle gerçek 
ve tüzelkişilere ait enstitü ve laboratuvarlarda imal edilebilir. 

g) Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal. edilen veya yurt dışından ithal olunan 
aşı, serum, biyolojik madde ve benzerlerinin, kontrolü yönetmelik esaslarına göre Bakanlıkça yapılır veya 
yaptırılır.» 

MADDE 5. .— 1234 sayılı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«IMadde 37. — Hayvanları veya hamı maddelerini nakleden her türlü aracın nakil sonunda sahipleri ta

rafından, temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Temizlik, defenzeksiyon ve bunların kontrolü ile 
ilgili işlemler 'Yönetmelikte (belirtilir.» 

•MADDE 6. — 1234 sayılı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 42. — Ticarî amaçla kasaplık hayvan kesimleri mezbaha, kombina veya kapalı hayvan kesim 

yerlerinde yapılır. Bu yerlere gelecek hayvanların menşe şahadetnamesi bulunması şarttır. Hayvanlar, kesim
den önce ve kesimden sonra veteriner hekim tarafından muayene edilir. 

Kesilecek hayvanların tür, ırk, cinsiyet, yaş, gebelik ve besi durumlarına göre yapılacak işlemler ile ke
sim öncesi ve sonrası muayeneleri, bunların usulleri ve mecburî kesimlerle ilgili hususlar Bakanlıkça çıkartı
lacak yönetmelikte gösterilir. 

Et kombinası, mezibaha ve kesim yerleri dışında ticarî amaçla hayvan kesimi yasaktır. 
Kurban bayramında kesilecek kurbanlık hayvanlar, yukarıdaki fıkralar hükümlerine tabi değildir. Ancak 

bunların genel kontrolleri ilgililerce satış sırasında sağlanır. 

Çifttırnaklı, tektırnaklı, kanatlı hayvan mezibaha vs kombinalarının çevre ve veteriner sağlığı kontrolleri, 
veteriner hekim tarafından yapılır. Mezbaha ve et kombinalarının ve kesim yerlerinin teknik ve sağlık 
şartlarına uygunluğu yönünden çalışması mahallî belediyeler ile Bakanlığın köntroluna tabidir.» 

MADDE 7. — 1234 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 44. — Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci maddeleri hilafına yabancı ülkelerden yurdumuza sokulan 

ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlarda; 

•a) Sığır vebası, at vebası, maVidıl, domuz vebası, salmonpllosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri 
tespit edildiği takdirde, hastalar, hastalıktan şüpheliler ve bunlarla temas eden hassas hayvanlar tazminatsız 
olarak öldürülür ve imha edilir. Bu hastalıkların bulaşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanların ise, karan
tina süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine ve satışına mü
saade olunur. 

b) ıŞap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olanlar ile hastalık
tan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheliler tazminatsız olarak öldü
rülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheliler, sahipleri, hesabına karantinaya alınarak sağlık zabıtası hüküm
lerine tabi tutulur. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz bruselfozları ile tek tırnaklılarda ruam ve durin hasta
lığı görülenler veya serolojik ve allerjik testlerle bu hastalıkların mevcudiyeti tespit olunanlar tazminat
sız öldürülür ve imha edilir. 

Haber verilmesi ve mücadelesi mecburi hastalıklar arasında yukarıda ismi geçmediği faalde mahiyeti iti
bariyle saîgm niteliğindeki herhangi bir hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında Bakanlıkça 
gerekli tedbirler alınır ve uygulanacak işlemler belirlenir. 

IMADDE 8. — 1234 sayılı Kanunun değişik 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 46. — Yurt içinde sığır vebası, şap, at vebası, mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halinde has

talar ile, hastalıktan ve bulaşımadan şüpheliler Bakanlıkça belirlenecek itlaf, tecrit, aşılama, serumlama veya 
diğer uygulamalara tabi tutulur.» 
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'MADDE 9. — 1234 sayılı Kanunun değişik 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 48. — Haber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıkların kordon müddetleri yönetmelikte gös

terilir.» 

MAADE 10. — 1234 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 61. — 4 üncü maddeye göre' tespit edilmiş gümrük kapılarından başka yerlerden hayvan veya 

ham hayvan maddelerini ithal veya ihraç veya transit geçirenler veya 6 ncı maddede yazılı olup reddi gere
ken hayvan veya maddelerini ithal edenler üç aydan altı aya kadar hapis ve yüzbin liradan bir milyon li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 11. — 1234 syılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 62. — Bu Kanunun 5 inci ve 29 uncu maddelerinde yazılı Menşe Şahadetnamesi veya veteriner 

sağlık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya bunlar üzerinde tahrifat yapanlar veya bu kabil evrakı 
bilerek kutlananlar ile, hayvanlara veya ham hayvan maddelerini ihtiVa eden kaplara konmuş işaret veya 
damgaları bilerde veya menfaat karşılığı olarak değiştirenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Gerçeğe uygun olmayan Menşe Şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve bulaşık 
hayvanlarla ham hayvan maddelerinin hastalıktan salim olmadıklarını bilerek tasdik eden memurlar, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak hayvan ve ham hayvan 
maddelerini nakledenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve otuzb'in liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır.» 

'MADDE 12. — 1234 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 63. — Bu Kanunun 7 nci, 21 inci, 22 nci, 33 üncü ve 45 inci maddeleri hükümlerine aykırı ha- ' 

reket edenler ile kordon altına alınmış olan yerlerden hayvan veya ham hayvan maddelerini çıkaranlar, bu
laşık veya şüpheli hayvanların tecridi için yetkili memurların verdiği emirlere uymayanlar veya bulaşık has
talığı gizleyenler altı aydan iki yıla kadar hapis ve otuz bin liradan üçyüz bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır.» 

MADDE 13. — 1234 sayılı Kanunun 64 üncü jnaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 64. — Bu Kanunun 9 uncu, 16 ncı maddelerinde yazılı mecburiyetleri geçerli bir özürü olmak
sızın 24 saat içinde yerine getirmeyenler üç aydan altı aya kadar hapis ve beşbin liradan yirmibin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 14. — 1'234 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 65. — Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 35 inci, 36 ncı, 37 nci, 43 üncü maddeleri hükümlerine 

uymayanlar ile kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına almayanlar 
yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 15. — 1234 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 66. — Bu Kanunda yazılı istisnalar dışında kombina, mezbaha ve kapalı hayvan kesim yerle

rinden başka yerler'de ticarî amaçla hayvan kesen veya kestirenler veya bu şekilde kesilmiş hayvanlara ait 
etleri satanlar veya satışa arzedenler bir aydan üç aya kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 16. — 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunun 10 uncu, 11 inci, 50 nci 
ve 52 nci maddeleri hükümleri ile 29 uncu maddesinin son fıkrası hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 17. — 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Kanunun bazı madde
lerini değiştiren 8.6.1930 tarihli ve 1693 sayılı, 23.3.'193a tarihli ve 1775 sayılı, 13.6.1945 tarihli ve 4758 sayılı, 
28.5.1955 tarihli ve 6620 sayılı Kanunlarda yer alan; 

1. «îktisat Vekaleti, Ziraat Vekaleti, Tanm Bakanlığı» tabirleri «Tanın Orman ve Keyifleri Bakanlığı» 
2. «Baytar» tabiri «Veteriner hekim» 
3. «Baytar Müdürü» tabiri «Bakanlık 11 Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü» 
4. «Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi, Nizamname, tüzük» tabirleri. 
«Yönetmelik» olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİGÎ MAİDDE — ıBu Kanunun uygulama şeklini gösteren ve yönetmeliğe bırakılan hususlara açık
lık getiren yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, hayvan sağlık zalbıtası nizamnamesinin bu kanuna aykırı ol
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Madde 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 19. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

13.1.1986 

Devleill ıBak. Baişlbalkan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakaını 
K, Oksay 

Devlet Balkanı 
A, Af. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Devlet Bakamı 
A, Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Af. T. Titiz 

ıDevfeti (Bakamı 
A.< Karaevli 

Aidaıldt Balkanı 
Af. N. Eldem 

Milî Sa'vunmıa Bakaını 
Z. Yavuztürk 

îçâşlleri Bakanı 
Y. Akbulut 

Dışişleri Bakamı 
V. Halefoğlu 

Maliiye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

MiiMÎ EğMim Gençlıik ve Spor Bakanı 
Af. Emiroğlu 

Bayındırlık ve îsfcâii (Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanı 
Af., Aydın 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman Köyiışteri Bakanı 
H, H. Doğan 

Çallısına ve Sosyal Güverilrk Bakanı 
M Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabîî Kay. Bakanı 
5*. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

T.B.M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 



— 32 — 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 7*3. 1986 
Esas No. : 2/300 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Tarım Orman ve Köyişleri Komisyo
nuna havale edilen Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 arkadaşının; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun 
Teklifinin ilgili Komisyonca yapılan görüşmeleri sırasında cezaî hükümlerinin bu maddeler hakkında Komisyo
numuzun görüşü alındıktan sonra görüşülmesine karar verildiğinden söz konusu teklif İçtüzüğün 35 inci mad
desinin ikinci fıkrası gereğinec Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Teklifin ceza hükümleri başlıklı maddeleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanj Sayın Hüsnü Doğan'ın, ba
kanlık temsilcilerinin ve teklif sahibinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, söz konusu 
maddelere ilişkin kabul ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Teklifin 44 üncü maddesinde yer alan «hayvan maddeleri» ibaresi «hayvan maddelerini» olarak dü
zeltilmiş, «bir aydan üç aya» kadar olan hapis cezası «üç aydan bir yıla» kadar şeklinde düzenlenmiştir. 

2. Teklifin 45 inci maddesinin birinci fıkrasındaki «iki aydan sekiz aya kadar ağır hapis» cezası «altı ay
dan iki yıla kadar hapis», ikinci fıkrasındaki «dört aydan bir yıla kadar ağır hapis» cezası «bir yıldan iki yıla 
kadar hapis» şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Teklifin 46 ncı maddesi yürürlükteki kanunda yer almadığından ve yeni metne dahil edilmesinde de 
yarar görülmediğinden gereksiz bulunarak teklif metninden çıkarılmıştır. 

4. Teklifin 47 nci maddesinin son fıkrasında bulunan «ağır» kelimesi kaldırılarak ağır hapis cezası hapis 
cezasına çevrilmiş ve 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

5. Teklifin 48, 49, 50 ve 51 inci maddeleri çıkarrtan madde nedeniyle madde numaraları kaydırılarak ay
nen benimsenmiştir. 

6. Teklifin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan «4 üncü maddesinde yazılı» ibaresi «4 üncü 
maddesine göre tespit olunan» şeklinde düzeltilmiş ve 51 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

7. Teklifin 53 üncü maddesi 52 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

8. Teklifin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki «53» rakamı madde numaralarının kayması nedeni ile 
«52» olarak düzeltilmiş, son. fıkrasındaki «1918 Sayılı Kanun» ibaresi daha açık bir biçimde «1918 Sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun» şeklinde yazılmış ve 53 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

9. Teklifin 55 inci maddesi 54, 56 ncı maddesi 55 inci madde olarak aynen benimsenmiştir. 

10. Bugün ceza mevzuatımızda yer alan «aksi sabit oluncaya kadar muteber evrak» deyimi, aksi ileri 
sürülmeyen evraklar üzerinde mahkemece inceleme yapılmasını icap ettirmemektedir. Bu ifadeyi içeren bir 
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madde teklife dahil edilmez ise, her evrak (zabıt) üzerinde mahkemece inceleme yapılması gerekecektir, bu 
sakıncayı gidermek amacıyla tasarıya bu yolda 56 ncı madde eklenmiştir. 

Raporumuz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Ay doğan 

îçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Antara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
ihsan Nuri Topkaya 

Ondu 

Başkanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Edip özgenç 

içel 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 
Bazı maddelere karşıyım 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
İbrahim Tasdemir 

Ağrı 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 44. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka yer
lerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya ihraç edenler veya transit geçirenler salgın hayvan hasta
lığı sebebi ile gümrük kapılarından veya hududun tamamından yurda sokulması yasaklanan hayvan veya 
hayvan maddelerini ithal veya transit geçirenler ile ithal ihraç ve transit işlemleri nedeniyle karantina veya 
muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya elkonulmuş hayvan maddelerini kaçıranlar, veteriner sağlık raporu 
olsun veya olmasın fiilleri daha ağır bir cezayı gerek tirmediği takdirde üç aydan bir yıla kadar hapis ve iki-
yüz bin liradan iki milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 45. — Bu Kanunun 6 ncı ve 22 nci maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi veya veteriner 
sağlık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık ra
poru üzerinde tahrifat yapanlar veya bu evrakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan maddelerini ihtiva 
eden vasıta ve kaplara konmuş olan işaret veya damgaları menfaat kastı ile değiştirenler, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hasta
lıklı hayvanlarla hayvan maddeleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner sağ' 
lık raporu düzenleyen veya veren memurlar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan 
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 46. — Hastalık, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini yahut 
bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yerler ile 
önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan veya 
hayvan maddelerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hayvan veya 
hayvan maddelerini sokanlar, hayvan veya hayvan maddelerini tecrit veya muhafaza altına alındıkları yer
ler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş veya imha edilmiş hayvan veya hayvan maddelerini gömüldükleri yerler
den çıkaranlar iki aydan altı aya kadar hapis ve otuz bin liradan üçyüz bin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı hayvan veya hayvan maddelerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hakkın
da da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 47. — Teklifin 48 inci maddesi 47 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 48. — Teklifin 49 uncu maddesi 48 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 
MADDE 49. — Teklifin 50 nci maddesi 49 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 50. — Teklifin 51 inci maddesi 50 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 51. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü mad
desine göre tespit olunan hastalıklara karşı hayvanlarını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline giden gö
revli memura hayvanlarını aşılatmayan, ilaçlatmayan veya bu Kanuna göre muayene ve teste tabi tutulması 
gerekli hayvanları muayene ve teste tabi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların yokluğunda hayvanların 
bakım ve gözetimi ile uğraşanlar onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık şap veya sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından birisi ise 
fail hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar iki misli artırılarak hükmolunur. 

MADDE 52. — Teklifin 53 üncü maddesi 52 nci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 53. — Bakanlıktan izin almadan hayvan sağlığını korumada kullanılan her nevi aşı, serum ve 
biyolojik maddelerle veteriner müstahzarları imal, ihzar edenler, satan ve satışa arz edenler yirmibin liradan 
ikiyüz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Aşı, serum, biyolojik madde ve veteriner müstahzarların haiz olması gerekli tedavi vasıflarını taşımadığı 
ve bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdir
de 52 nci maddede yazılı cezalar hükmolunur. x 

Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı veya zayıflatılmış, mikroorganizmalar ve benzeri madde
lerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları, izinsiz yurda sokanlar hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 54. — Teklifin 55 inci maddesi 54 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 55. — Teklifin 56 ncı maddesi 55 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 56. — Bu Kanunda yazılı yasak fiiller hakkında yetkili memurlar tarafından tanzim oluna
cak zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. 

Tanın - Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarıfn - Orman ve Köyişleri 8 Nisan 1986 

Komisyonu 
Esas No. : 2159, 1/736, 2/300 

Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 arkadaşının, 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile daha önce Komisyonumuzda görüşülerek Genel Kurula intikal 
eden ve Komisyonca bir daha incelenmek üzere Hükümetçe verilen bir tezkere ile İçtüzüğün 89 uncu madde
sine göre Komisyonumuzca gönderilen İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağ
lığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ilgili Bakanlık temsilcileri ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının da ka
tıldığı toplantılarda görüşülmüştür. 

Komisyonumuz aynı konudaki tasarı ye teklifleri birleştirerek Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 
arkadaşının teklifini esas almak suretiyle tümü üzerinde görüşmelere geçmiştir. 1928 tarihinde yürürlüğe 
girmiş bulunan, bilahara çıkarılan kanunlarla ve en son olarak da 1955 tarihinde 6620 sayılı Kanunla bazı 
maddeleri değiştirilmiş olan Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu, aradan geçen zaman içerisinde yeni buluşlar, 
salgın hastalıkların mücadelesinde yepyeni metotların uygulanması idarede meydana gelen yeni düzenleme
ler, hayvan miktarının artması, artan hayvan hareketlerinin büyük değişikliğe uğraması, hayvan ve hayvan 
maddelerine artan talep, ihraç malları arasında önemli yer alması kanunda değişiklik yapılmasını gerektirmiş
tir. Dil bakımından da daha anlaşılır bir hale gelmesi için 3.5;1928 Tarih ve 1234 Sayıh Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılarak yeni bir Hayvan Sağ
lığı Zabıtası Kanunu çıkarılması zorunluluğunu ortaya koymuştur. 

Tümü üzerinde görüşmelerden sonra maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. İkinci bölüm başlığı altındaki 
Ceza Hükümleri ile ilgili maddelerde Adalet Komisyonunun görüşünün alınması kararlaştırılmış ve bir tez
kere ile gereği yapılmak üzere Başkanlığa sunulmuştur. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Amaç ve kapsam maddeleri olan 1 ve 2 nci maddeler tekliften aynen kabul edilmiş 3 üncü maddede, 
hayvan maddeleri içerisine balın da girmesi uygun bulunmuş bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddede ihbarı mecburî hastalıklar sayılmaktadır. Komisyonumuz hastalıkların zamanla etkisini 
kaybettiği veya zamanla yeni hastalıklar çıkabileceği görüşü ile bu Kanun hükümlerine tabi ve ihbarı mec
burî hastalıkların Bakanlıkça tespit edilmesi ve Resmî Gazetede yayımlanması şeklinde değiştirerek kabul et
miştir. 

5, 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 8 inci maddede hamhayvan maddeleri ifadesinde ham keli
mesi çıkarılmış ve 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 13 üncü maddenin madde başlığı de
ğiştirilmiş, 14 ve 15 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

16 nci maddeye, hastalıklı hayvanların kordon altında veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmasında za
ruret olanlar ve alınacak fennî tedbirlerin yönetmelikte belirleneceği, ilave edilmiştir. 

17 nci madde, 4 üncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak düzeltilmiştir. 

18, 19, 20 ve 21 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 22 nci madde, madde başlığı «Yurt içinde hayvan 
ve hayvan maddelerinin nakli;» şeklinde değiştirilmiş ve metne «Hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde 
menşe şahadetnamesiz kelimelerinden sonra» veya veteriner sağlık raporu almadan» kelimeleri ilave edil
miş, «tlçe sınırları içindeki pazarlardan» ifadesi daha geniş anlamda olabilmesi için «ilçelerden» şeklinde 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

23, 24, 25, 26, 27 ve 28 inci maddeler aynen, 29 uncu madde de «ham hayvan maddeleri» ibaresinden 
«ham» kelimesi çıkarılarak kabul edilmiştir. 

30 uncu maddenin birinci fıkrasında Mahallî idarelerin yükümlülüğünde il özel idareleri, 2 nci fıkrasında 
Belediyeler görevlendirilmiştir. Komisyonumuz Beledi yeleri birinci fıkrada il özel idareleri ve Belediyeler diye 
birlikte değerlendirmiş ve 2 nci fıkrayı metinden çıka rarak kabul etmiştir. 

31 inci madde, ham hayvan maddeleri ifadesinden «ham» kelimesi çıkarılarak «Bakanın ve müsteşarın» 
yerine «Bakanın veya müsteşarın» şeklinde değiştiri lerek kabul edilmiştir. 

32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 39 uncu madde, 4 üncü maddede yapı
lan değişiklik nedeni ile düzeltilmiş ve maddeye açıklık getirmek için hastalık ve bulaşmadan şüpheliler ibare
sinde «hayvanlar» kelimesi ilave edilmiştir. 

40 inci madde, 4 üncü maddedeki değişiklik nedeni ile düzeltilmiş «tespit» kelimesi «belirlenir» şeklinde 
değiştirilmiştir. 41 ve 42 nci maddeler madde başlıkları değiştirilerek, 43 ncü madde ise aynen kabul edilmiş
tir. Ceza hükümleri Adalet Komisyonunun görüşü ile birlikte görüşülmüştür. Komisyonumuz cezaların caydı
rıcılık vasfının ağırlaştırılmasını sağlamak amacı ile ceza maddelerini para cezalarım artırarak yeniden düzen
lemiş, 46 nci maddeyi kanunda yer almasında yarar görmediğinden metinden çıkarmış ve madde numara
ları buna göre düzenlenmiştir. Teklifin 51 inci maddesi 50 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ceza mevzuatımızda yer alan «aksi sabit oluncaya kadar muteber evrak» deyimi her evrak üzerinde mah
kemece inceleme yapılmasını gerektireceğinden bu sakıncayı gidermek amacı ile metne 56 nci madde olarak 
yeni bir madde eklenmiştir. 

57 nci madde 4 üncü maddedeki değişikliğe göre düzeltilmiş, 58 inci maddede çıkarılacak yönetmeliğin 
süresi 1 seneden 6 aya indirilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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yürürlükten kaldırılan kanunlarla ilgili 59 uncu ve geçici madde ile yürürlük ve yürütme maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üze re saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip 
Ahmet Özkan 

Çankırı 

Üye 
Yılmaz Demir 

Bilecik 
Esastan muhalifim 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 

Başkanvekili 
Hikmet Bicentürk 

İçel 

Üye 
Prof. Dr. Rezan Şahinkaya 

Ankara 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

Mardin 

Sözcü 
Sabrı Araş 

Kars 

Üye 
Abdullah Cengiz Dağyar 

Antalya 

Üye 
Kadir Narin 
Diyarbakır 
Muhalifim 

Üye 
Salih Akan 

Tekirdağ 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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ANTALYA MİLLETVEKIÎLİ CENGİZ DAĞYAR 

VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

ıRlRjNGl BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tarımlar ve Haftalıklar 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlar

dan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara 
geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı 
hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağla
maktır. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun : 

a) Hayvanların sağlığını korumaya, 
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hu

susta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan 

maddelerinin şevkine, hayvan ve maddelerinin ithal 
ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muaye
neye, daıir hükümleri kapsar. 

MADDE 3. — Bu Kanunda : 
A) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığını,; 

B) Hükümet Veteriner Hekimi: Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kanunun uygulama
sında görevlendirilen veteriner hekimleri, 

C) Hastalıktan şüpheli: Açık ve tam olmayan 
hastalık belirtisi gösteren hayvanları, 

D) 'Bulaşmadan şüpheli Hastalığın hiçbir belir
tisini göstermemekle beraber, hastalığı almış olduğu 
kabul olunan hayvanları, 

E) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, deri, 
bağırsak, sakatat, tırnak, boynuz, yün, yapağı, tiftik, 
kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerini ifade 
eder;* 

T. B. M. M, (S. i 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar 

Amaç 
MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi Komisyo

numuzca aynen kabul edilmiştir. 

) 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun : 

a) Hayvanların sağlığını korumaya, 

b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hu
susta her türlü tedbirleri almaya, 

c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan 
maddelerinin şevkine, hayvan ve maddelerinin ithal 
ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muaye
neye, 

Dair hükümleri kapsar. 

MADDE 3. — Bu Kanunda : 
a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakan

lığını, 

b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca bu Kanunun uygulamasında 
görevlendirilen veteriner hekimleri, 

c) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan has
talık belirtisi gösteren hayvanları, 

d) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belir
tisini göstermemekle beraber, hastalığı almış olduğu 
kabul olunan hayvanları, 

e) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, bal, de
ri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, sakatat, tırnak, boynuz, 
kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerini, 

ifade eder. 

ısı : 114'e 1 inci Ek) ( 
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MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine tabi ve 
ihbarı mecburî hastalıklar şunlardır; 

1< Sığır Vebası (IPestis Bovkıa) 
2. Şap Hastalığı (Aphtae epizootica) 
3. Şarbon Hastalığı (Febris Carbıınculosa, 

Anthrax)| 
4< Sığırlarda Verem {Tuberculos:s Bovum) 
5. (Keçilerin Salgın Ciğer Ağrısı (TPleuropncu-

moniia - Cantagiosa Caprarum) 
6. Koyun ve keçilerde çiçek (Varİola Ovina et 

caprarum) 

7. Ruam (IMatleus) 
8. Durin (Exan!thema coitaıle paralyticum) 
9. Sığır Brusellozu (JBrucelılosis Bovum) 

10. Koyun ve keçi Brusedlozu CBrucellosıis Ovi-
num ©t Caprarum) 

11. Koyunlarda Enterotoksemi (Enterotoxemie) 
12. Tavulk vebası ve nevvcastfe (Pestis Avium et 

Pseudepestis AVium) 
13. Tavuk kolerası (Oıolera Avium) 
14. Tavukların Salmonellosisi (Salmonellosis 

Avium) 
15. Kuduz (Lyssa) 
16. At vebası (IPestiis equorum) 
17. ıMavidil <(Fevris Catarılhalis Ovina) 
18. Yanıkara (Gangraena emphysematosa) 
19. Evcil hayvanlarda uyuz (Scabies) 
Yukarıda sayılan hasıtahklardan gereklii görülen

lerin kanun kapsamından çıkarılmasına ve gerekti
ğinde yeni hastalıkların kanun kapsamına alınmasına 
BakanMc yetkilidir. Yapılacak değişiklik Resmî Ga
zetede yayımlanır. 

lİKINCt BÖLÜIM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraç 
yeri 

M'AtDDE 5. — Yabancı üllkelerle yapılacak her 
nevi hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracı 
Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
müştereken tespit edilen gümrük kapılarından yapılır. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerine tabı ve 
ihbarı mecburî hastalıklar Bakanlıkça tespit edilir ve 
Resmî Gazetede yayınlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraç yeri 

MADDE 5. — Teklifin 5 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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İthal olunacak ve hayvan 
neleri 

maddelerinin mu ay e -

MADDE 6. — Yurda kara, su ve hava yollarıy
la ithal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin 
sağlıklı olduğuna ve manşelerinde hastalık bulun
madığına dair resmî veteriner hekim tarafından çı
kış yerinde veriılımiş menşe ve sağlık raporlarının ib
razı şarttır. 

Yurda ithal olunacak hayvanların sağlık duru
muna dair ilk muayeneleri kapı ve limanlarda; kafa, 
su ve hava taşıt araçları içinde, son muayeneleri 
ise gümrük kapılarında gösterilecek yerlerde hükü
met veteriner hekimi tarafından yapılır. Hastalık bu
lunmadığı anlaşıldıktan sonra ithaline izin verilir. 
Hasta ve hastalıkitan şüpheli hayvanlar ile hastalık 
amili taşıyan ve bulaşmadan şüpheli hayvan mad
deleri reddolünur. 

Hayvan maddelerimin muayenesi ve muayene so
nucuna ait işlem bunların tahaffuzlhane ve gümrük 
ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bu
lunmadığı takdirde ithaline tizin verilirn 

Menşe ve veteriner sağlık raporlarının tanzim 
şekline ait hususlar yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine 
göre tespit edilen gümrük kapılarına, menşe ülkeden 
veteriner sağlık raporu olmadan getirilen hayvan 
ve hayvan maddeleri ile herhangi bir bulaşık hasta
lıklı hayvan reddolünur. 

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık 
raporu olmadan geibirilen ve reddi mümkün olmayan 
hayvanlardan hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görü
lenler hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık 
raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan 
hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlar sahibi hesa
bına 21 gün karantinaya alınır. Karantina sonunda 
sağlam bulunanların ithaline müsaade edilir. Hasta
lıklı bulunanlar hakkında bu Kanunun 34 üncü mad
desi hükümleri uygulanır. 

Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık 
raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan 
hayvan maddeleri karantinaya alınarak muayeneye 
tabi tutulur. Muayene sonucunda hastalıik taşımadı
ğı anlaşılanların ithaline izin verilir. Hastalık taşıyan
lar tazminatsız olarak imha edifc 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İthal olunacak 
muayeneleri 

hayvan ve hayvan maddelerinin 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114*e 1 inci Ek) 
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Tespit edilen gümrük kapıları dışında, hududun 
herhangi bir yerinden veteriner sağkk raporu ile ve
ya veteriner sağlık raporu olmadan yurda sokulan 
hayvanlar ve hayvan maddeleri bulundukları yerde 
mahallî mahkeme kararı ile müsadere edilerek ka
rantinaya alınır. Karantina sonunda hasta hayvan
lar hakkında bu Kanunun 34 üncü mddesi hüküm
leri uygulanır. Sağlam bulunan hayvanlar ise usu
lüne uygun olarak satılmak üzere Maliye ve Güm
rük Bakanlığının ilgili mahallî teşkilatına teslim olu
nur. Hastalık amiini taşıyan veya bulaşmadan şüp
heli hayvan maddeleri tazminatsız olarak imha edi
lir. Muayene sonucu hastalık taşımadığı anlaşılan 
hayvan maddeleri ise usulüne uygun olarak satılmak 
üzeer Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili mahallî 
teşkilatına teslim olunur.) 

Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ül
keden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar 
ile hayvan maddelerinin gümrük kapılarından 
ithali hastalığın nevine göre bütün gümrük 
kapılarından veya gerekli görülen kısmından ya
saklanır. Bu yasaklama hastalığın sönüşü ile karan-
tima süresinin bitiminin bildirilmesinden sonra kal
dırılır. 

Kapatılmış hudut kapılarından girişlerde yapılacak 
işlem 

'MADDE 8. — Bulaşık hayvan hastalığı dolayı
sıyla kapatılmış olan hudutlardan, konulan yasağa. 
rağmen memlekete sokulan hayvanlar veya hayvan 
maddeleri, düzenleınecek ve hazır bulunanlar tarafın
dan imzalanacak tutanağa istinaden derhal mahallî 
mahkeme karan ile müsadere olunur. Müsadere olu
nan hayvanlarda bulaşık hastalık arazı görülürse bu 
Kanunun ilgili »hükümlerine göre işlem yapılır. Has
talık amitini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli hay
van maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetme
likte gösterilir. 

Hastalık belrtîısi göstermeyen diğer hayvanlar 
karantinaya alınır. Karantina süresini doldurup bula
şık hastalık araza göstermeyen hayvanlar ile bu has
talıktan salim bulunan ham hayvan maddeleri usulü
ne göre satılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakan
lığının ilgili mahallî teşkilatına teslim olunur. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Kapatılmış hudut kapılarından girişlerde yapılacak 
işlem 

MADDE 8. — Bulaşık hayvan hastalığı dolayı
sıyla kapatılmış olan hudutlardan, konulan yasağa 
rağmen memlekete sokulan hayvanlar veya hayvan 
maddeleri, düzenlenecek ve» hazır bulunanlar tarafın
dan imzalanacak tutanağa istinaden derhal mahallî 
mahkeme kararı ile müsadere olunur. Müsadere olu
nan hayvanlarda bulaşık hastalık arazı görülürse bu 
Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Has
talık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli hayvan 
maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gös
terilir. 

Hastalık belirtisi göstermeyen diğer hayvanlar ka
rantinaya alınır. Karantina süresini doldurup bulaşık 
hastalık arazı göstermeyen hayvanlar ile bu hastalık
tan salim bulunan hayvan maddeleri usulüne göre sa
tılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili 
mahallî teşkilatına teslim olunur. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114*e 1 inci Ek) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalılkların Cilasında Haberleşme 

Hastalık ihbarı 

MADDE 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi 
beli almayan hayvan ölümleri görülürse bu duru
mun köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, 
hayvan bakıcıları tarafından köy muhtarlarına; çift
liklerde çiftlik sahiplerine veya kâhyalara; bu ihbarı 
alanlarla gezici sürülerde sürü sahipleri, koruyucu
ları, çobanları, serbest veteriner hekim veya ser
best veteriner sağlık teknisyeni tarafından en yakın 
köy muhtarına, bulunmadığı takdirde jandarma ka
rakoluna; şehir ve kasabalarda ise belediye baş'kan-
lüklanna veya mahallin müllkî amillerine veya Ba
kanlık ilçe veya il müdürlüğüne veya polis, jandarma 
veya belediye zabıtasına; gemilerde kaptana, kap
tanlar gümrük idarelerine; trenlerde istasyon ida
resine; sınırlarda gümrük idaresine yazılı veya sözlü 
olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur. 
İhbarı alanlar derhal mahallin en büyük mülkî ami
rine haber vemekle yükümlüdür. Hastalığın hüküm 
sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayvanın has
talanması dahi ilgililere haber verilmesini gerekti
rir. 

Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 

(MADDE 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvan
larda çıkan hastakkların mücadelesi ve hastalığın 
sürdürütoesinde yapılacak işlemler bu Kanunda gös
terilen esaslara göre Sii|ahlı Kuvvetlerce yapılır. 
Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler 
müllkî makamlara .bildirilir. 

Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Sınır boylarında görevli idare ve 
gümrük memurları ile Silahlı Kuvvetler ve zabıta 
teşkialtı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar 
hakikında alacağı haberleri mahallini en büyük mül
kî amirine ve mülkî amirler de en seri şekilde Ba
kanlığa bildirirler. Yabancı ülkelerde bir salgın hay
van hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti adına görevli olan bütün me
murlar hastalığı bağlı bulundukları dış temsilcilikle
re haber vermekle yükümlüdür. Dış temsilcilikler 
de en seri şekilde durumu Dışişleri Bakanlığı ara
cılığı ile Bakanlığa bildirir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme 

Hastalık ihbarı 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerle haberleşme 

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi 

MADDE 11. — Teklifin 11 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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DÖRDÜNDÜ BÖLÜİM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 112. — Bu Kanunun 9 ve 10 uncu mad
desine göre hastalık haberün'i alan makamlar vakit 
kaybetmeksizin en yakın Bakanlıik ilçe ve il müdür
lüğüne bildirir. 

Veteriner hekim gelinceye kadar mahallî idarî 
makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri taraf-undan 
hasta ve sağlam hayvanlar ayrı ayrı muhafaza al
tına alınarak geçici kordon konulur. 

Hastalık mahalline intikal 

MADDE 13. — Hastalık haberini alan hükümet 
veteriner hekimi en seni vasıta ile hastalık yerine 
gider. Bu maksat için mülkî ve mahallî idare ve za
bıta makamları gereken kolaylığı ve yardımı göster
meye mecburdur. 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Hastahk çıkan yerde hükümet 
veteriner hek'i!m!i derhal mahallî hayvan sağlık zabı
tası komisyonunu toplar. Bu komisyon, hastalığın ön
lenmesi ve söndürülmesi için, hastalık çıkış kararı 
düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler, komisyon ta
rafından uygulanır ve hükümet Veteriner hekimi 
tarafından denetlenir. Hayvan sağlık zabıtası .komis
yonu topianıncaya kadar hükümet veteriner hekıimi 
gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir. 

Alınan tedhirler idare amirleri ve muhtarlar ta
rafından mahallî vasıtalarla halka ilân ve ilgililere 
tebliğ edilmekle birlikte edvar illere ve Bakanlığa en 
seri sekide bMıirftlr. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Hayvan sağlık zabıtası komisyo
nu kararı gereğince konulan kordon ve karantinanın 
yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri al-
malkla o yerin mülkî amiri yükümlüdür, Hastalığın 
etrafa yayılma tehlikeli ve mahallî zabıta ile korun
ması mümkün olmayan hailende kordonlar Silahlı 
Kuvvetlerle takviye edilir. 

T.B.M.M. (S. Sayı 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Geçici kordon 

MADDE 12. — Teklifin 12 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hastalık yerine gidilmesi 

MADDE 13. — Teklifin 13 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hastalığa el koyma ve duyurma 

MADDE 14. — Teklifin 14 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mülkî amirin yükümlülüğü 

MADDE 15. — Teklifin 15 inci mad.desi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

: 114'e 1 inci Ek) 
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Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — Hastalıklı, hastalıktan veya bu
laşmadan şüphalıi hayvanlar ile bunların maddeleri
nin ve bulaşmaya vasıita olabilecek eşyanın kordon 
altından veya tecrit edildikleri yerden gerekli fenni 
ıtedbirîer alınmadan çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıl
dıklarında müsadere ve tecrit olunur. Aynı hastalığa 
hassas hayvanların hastalıklı yerlere sokulması ya
saktır. Bunlardan sadece kesilmek üzere getirilen 
Ikasaplıik hayvanların girmelerine izin verilir. 

Biyolojik madde, aşıt serum ve ilaç uygulamaları 

'MADDE 17. — a) Teşhis için kullanılan biyo
lojik maddelerin uygulaması hükümet veteriner he
kimleri veya Bakanlılkça görevlendiriilen diğer ka
mu kuruffiuşlaırındaM veteriner hekimler ile serbest 
veteriner hekimler tarafından yapılır., 

b) IBu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 
hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi amacıyla 
aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner 
hekimleri, bakanlılkça görevlendirilen diğer kamu ku
ruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner 
hekimler ve bunların sorumluluğunda veteriner sağ
lık teknisyenleri tarafından yapılır. 

c) Hastalık tehlikesi «görülen yerlerde koruyu
cu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın vereceği prog
ram ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, 
serbest veteriner hekimler veya hükümet veteriner 
hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknis
yenleri tarafından yapılır. 

d) Hayvan salhipleri biyolojik madde, aşı, serum 
ve ilaçların uygulanmasına rıza göstermeye, lüzumlu 
araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdur. 

e) Hayvan sahiplerince bu Kanunun 4 üncü 
maddesinde tespit olunan hasjtalıiklarla diğer hayvan 
hastalıklarına karşı veteriner hekim ve veteriner 
sağlık teknisyeni tarafından hayvanlara uygulanan 
aşı ve serumlar için Bakanlıkça hazırlanacak yönet
melikte belirtilen esas ve miktarlara göre ücret ödenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Giriş ve çıkış yasağı 

MADDE 16. — Hastalıklı, hastalıktan veya bu
laşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddeleri
nin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon 
altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmaları 
yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunur. 
Aynı hastalığa hassas hayvanların hastalıklı yerlere 
sokulması yasaktır. Bunlardan sadece kesilmek üzere 
getirilen kasaplık hayvanların girmelerine izin verilir. 

Kordon altından veya tecrit edildikleri yerden çı
karılmasında zaruret olanlar ve alınacak fennî tedbir
ler yönetmelikte belirtilir. 

Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları 

MADDE 17. — a) Teşhis için kullanılan biyolo
jik maddelerin uygulaması hükümet veteriner hekim
leri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu ku
ruluşlarındaki veteriner hekimler ile serbest veteriner 
hekimler tarafından yapılır. 

b) Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit 
edilen hastalıkların çıkışında mücadele ve tedavi 
amacıyla aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet ve
teriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer ka
mu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest ve
teriner hekimler ve bunların sorumluluğunda veteri
ner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır. 

c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu 
aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın vereceği program 
ve emirlere göre hükümet veteriner hekiminin so
rumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafın
dan yapılır. 

d) Hayvan sahipleri biyolojik madde, aşı, serum 
ve üaçların uygulanmasına rıza göstermeye, lüzumlu 
araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdur. 

e) Hayvan sahiplerince bu Kanunun 4 üncü mad
desine göre tespit olunan hastalıklarla diğer hayvan 
hastalıklarına karşı veteriner hekim ve veteriner sağ
lık teknisyeni tarafından hayvanlara uygulanan aşı 
ve serumlar için Bakanlıkça hazırlanacak yönetme
likte belirtilen esas ve miktarlara göre ücret ödenir. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Hayvanların imhası, tecrit ve dezenfeksiyon 

(MADDE 18. — Hasta veya hastalarla temasta 
bulunan hayvanlardan öldürülmesi gerekenler zabıta 
görevlileri tarafından öldürülür, imha edilir ve bu
na ait bir tutanak düzenlenir. 

Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler 
temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlardan temizlenme
si veya dezenfeks'iyonu mümkün olmayanlar yakılır. 
Temizlik işi hükümet veteriner hekiminin gözetimi 
altında hayvan sahipleri tarafından, dezenfeksiyon 
ise Bakanlığın ilçe veya il müdürlüklerince yapılır. 

Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için has
ta ve hastalıktan .şüpheli hayvanların tecritlerine mah 
sus ahır ve diğer yerler ayrılır, ölenler veya öldürü 
tenlerin gömülecekleri yerler su, yol veya mesken 
terden uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla be 
tediyeler ve köy ihtiyar heyetleri kendi bölgeleri 
içinde yukarıdalki şartlar altında tecrithanel'er ile 
hayvan gömülme mahalleri göstermeye mecburdur. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19. — Kordon altında bulunan yerler
de hastalığa tutulabilecek hayvanlarla bunların her 
türlü maddelerinin toplatılması park, pazar, panayır 
ve sergilere gönderilmesi ve kordon altındaki sürü
lerin birbirleriyle temas ettirilmesi yasaktır. 

Kordon içinde kalan park, pazar, panayır, sergi, 
han, yol, istasyon ve iskeleler gibi hayvanların geç
mesine veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa 
hassas hayvanlar ile maddelerine kapatılır. 

Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman 
o bölgenin iskele, istasyon ve havaalanları ile ge
nel geçiş yollan, hayvan, park, pazar ve panayırları 
hastalığın söndürülmesine kadar aynı hastalığa has
sas hayvanlara kapatılır. 

Kordonun kaldırılması 

MADDE 20. — Kordon altına alınan yerlerde 
hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu, temiz* 
lik ve dezenfeksiyonların yapıldığı hastalık sönüş ra
poru ile bildirildikten sonra kordon kaldırılır. Du
rum valiliğe, valilikçe de Bakanlığa ve civar illere 
bildirilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hayvanların imhası, tecrit ve dezenfeksiyon 

MADDE 18. — Teklifin 18 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kordon altında hareket 

MADDE 19. — Teklifin 19 uncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kordonun kaldırılması 

MADDE 20. — Teklifin 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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•BEŞINCI B Ö L Ü M 

Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurt İçinde Hayvan ve 
Maddelerinin Nakli ve Ticareti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım ve 
kontrolü 

MADDE 21. — Hayvan hastalıklarına karşı kul
lanılan aşı, serum ve biyolojik maddeler, Bakanlığın 
izniyle gerçek ve tüzelkişilere ait enstitü laboratuvar 
ve tesislerde imal edilebilir. 

Hayvan hastalıiklannda kullanılmak amacıyla 
yurt içinde imal edilen veya Bakanlık izni ile yurt dı
şından ithal olunan aşı, serum, biyolojik madde ve 
benzerlerinin kontrolü yönetmelik esaslarına göre 
Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 

Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, se
rum, kimyasal ve biyolojik maddeler ile veteriner 
müstahzarlardan yararlı olmadıkları, istenilen şartlar
da hazırlanmadıkları, zararlı oldukları ve beyanname
sindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tes
pit edilenlere el konulur. Aynı seri numaralıların kul
lanma ve satışları Bakanlıkça yasak edilir. Bu Kanu
nun 54 üncü maddesine göre ruhsatları iptal edilen
lere aynı isim altında tekrar ruhsat verilmez. 

Hayvan ve hayvan maddelerinin nakli 

MADDE 22. — Zati ihtiyaçlara mahsus veya 
mahallî pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, 
hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde nakli 
ıköylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler 
tarafından verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. 
Menşe şehadetnamesiz nakledilecek hayvan ve mad
delerinin nevi, miktarı ve esasları yönetmelikte belir
tilir. 

İlçe sınırları içindeki pazarlardan, başka il ve il
çelere yapılacak hayvan ve hayvan maddelerinin nak
linde, menşeine en yakın yerdeki Bakanlık 11 veya 
İlçe Müdürlüğüne başvurarak menşe şehadetname-
sinin veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve nakli
yat sırasında bu raporların bulundurulması mecbu
ridir. 

Menşe şehadetnamesi ve veteriner sağlık raporları
nın tanzimi ile ilgili hususlar yönetmelikte belirtilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurt İçinde Hayvan ve 
Maddelerinin Nakli ve Ticareti 

Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım ve 
kontrolü 

MADDE 21. — Teklifin 21 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt içinde hayvan ve hayvan maddelerinin nakli 

MADDE 22. — Zatî ihtiyaçlara mahsus veya ma
hallî pazarlara götürülen hayvan maddeleri hariç, 
hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde nak
li köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda belediyeler 
tarafından verilecek menşe şehadetnameleri ile yapılır. 
Menşe şehadetnamesiz veya sağlık raporu olmadan 
nakledilecek hayvan ve maddelerinin nevi, miktarı 
ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan 
ve hayvan maddelerinin naklinde, menşeine en yakın 
yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvuru
larak menşe şehadetnamesinin veteriner sağlık rapo
runa çevrilmesi ve nakliyat sırasında bu raporların 
bulundurulması mecburidir. 

Menşe şehadetnamesi ve veteriner sağlık raporla
rının tanzimi ile ilgili hususlar yönetmelikte belirti
lir. 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Menşe şehadetnamesiz ve veteriner sağlık rapor-
suz hayvan ve hayvan maddelerinin nakledilmesi ve 
bu durumun 23 üncü maddede belirtilen görevliler 
tarafından tespiti halinde; hayvanlar alıkonularak, 
hükümet veteriner hekimi tarafından derhal müşaha-
de altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık 
olup, olmadığı araştırılır. Bu araştırmadan bir sonuç 
alınamaz ve 21 gün sürrece müşahade sonunda hay
vanların hastalıksız olduğu anlaşılırsa veteriner sağ
lık raporu verilerek serbest bırakılır. Menşeinde has
talık bulunmadığı anlaşılan hayvan maddelerine 
de veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. 

Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri 
hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gösterilir. 

Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve 
hayvan maddelerinin sahipleri tarafından ti ve İlçe 
Hayvan Sağlık Zabıtası komisyonlarınca tespit edil
miş olan yerlerin dışında yapılacak muayene istekleri, 
taşıt araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle ye
rine getirilir. 

Görevlilerin yükümlülüğü 

MADDE 23. — Polis, jandarma, belediye zabıta 
memurları ile iskele ve liman memurları, köy muh
tarları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri 
görevli bulundukları bölgelerde hertürlü hayvan ve 
maddelerinin menşe şehadetnamesi veya veteriner sağ
lık raporunu aramakla ve menşe şehadetnamesiz veya 
raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mülkî idare 
amirine bildirmekle yükümlüdür. 

Hayvan alım ve satımları 

MADDE 24. — Şehir ve kasabalarda hayvan 
alım ve satımlarının hayvan park, pazar veya pana
yırlarında yapılması mecburidir. 

Kurbanlık hayvan alım ve satımları bu madde 
hükmüne tabi değildir. 

Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların 
menşe şehadetnamesi veya veteriner sağlık raporu
nun bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı 
surette sağlık kontrolü afynda tutulması şarttır. 

Hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi 
için açılışından en az 20 gün önce Bakanlığa bildi
rilerek izin alınır. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Menşe şehadetnamesiz ve veteriner sağlık rapor
suz hayvan ve hayvan maddelerinin nakledilmesi ve 
bu durumun 23 üncü maddede belirtilen görevliler 
tarafından tespiti halinde; hayvanlar alıkonulacak, hü
kümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede 
altına alınır ve hayvanların menşeinde hastalık olup, 
olmadığı araştırılır. Bu araştırmadan bir sonuç alına
maz ve 21 gün sürecek müşahede sonunda hayvanla
rın hastalıksız olduğu anlaşılırsa veteriner sağlık ra
poru verilerek serbest bırakılır. Menşeinde hastalık 
bulunmadığı anlaşılan hayvan maddelerine de veteri
ner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. 

Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri 
hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gösterilir. 

Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve hay
van maddelerinin sahipleri tarafından il ve ilçe hay
van sağlık zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiş olan 
yerlerin dışında yapılacak muayene istekleri, taşıt 
araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle yerine 
getirilir. 

Görevlilerin yükümlülüğü 

MADDE 23. — Teklifin 23 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvan alım ve satımları 

MADDE 24. — Teklifin 24 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Hayvan toplama izni 

MADDE 25. — Bulaşık hastalık nedeniyle Ba
kanlıkça hassas bölge ilan edilen yerlerde, mahallin 
en büyük mülkî amirlerinden izin belgesi alınmadan 
hayvan toplanması ve nakli yasaktır. 

Hayvan sürülerinin hareketi 

MADDE 26. — Her nev î hayvan sürülerinin 
yurt içindeki hareketleri Bakanlıkça düzenlenir. 

Hayvanla nakliyecilik yapanlar 
MADDE 27. — Hayvanla nakliyecilik yapanlar 

mahallî belediyelerden ruhsat almak mecburiyetinde
dir. Ruhsatnamelerle ilgili hususlar yönetmelikte be
lirtilir. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 28. — Mahallî hayvan sağlık zabıtası 
komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerler
den o hastalığa hassas hayvanların menşe şahadet
namesi ve veteriner sağlık raporu olsa bile geçiril
meleri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanla
rın özel tertibatlı araçlarla transit olarak geçirilme
lerine müsaade edilebilir. 

Nakil araçlarının dezenfeksiyonu 

MADDE 29. — Hayvanları veya ham hayvan 
maddelerini nakleden her türlü aracın nakil sonunda 
sahipleri tarafından, temizlenmesi ve dezenfekte edil
mesi mecburidir. Temizlik, dezenfeksiyon ve bunların 
kontrolü ile ilgili işlemler Yönetmelikte belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim 

Mahallî idarelerin yükümlülüğü 

MADDE 30. — İl özel idareleri hayvan hastalık
ları ile mücadele için ilin malî imkânlarını ve hayvan 
varlığını gözönüne alarak bütçelerine yeterli miktar
da ödenek koymak ve mücadeleye katılmakla yü
kümlüdür. 

Belediyeler hastalıklarla mücadele işlerine katıl
mak, mezbaha ve belediye veteriner hizmetleri için 
bütçelerine veteriner hekim kadrosu koymak ve bu 
kadrolara usulüne uygun şekilde veteriner hekim 
görevlendirmekle yükümlüdür. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hayvan toplama izni 

MADDE 25. — Teklifin 25 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvan sürülerinin hareketi 

MADDE 26. — Teklifin 26 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvanla nakliyecilik yapanlar 
MADDE 27. — Teklifin 27 nci maddesi Komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi 

MADDE 28. — Teklifin 28 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Nakil araçlarının dezenfeksiyonu 

MADDE 29. — Hayvanları veya hayvan madde
lerini nakleden her türlü aracın nakil sonunda sahip
leri tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 
mecburidir. Temizlik, dezenfeksiyon ve bunların 
kontrolü ile ilgili işlemler yönetmelikte belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim 

Mahallî idarelerin yükümlülüğü 

MADDE 30. — II özel idareleri ve belediyeler 
hayvan hastalıkları ile mücadele için malî imkânlarını 
ve hayvan varlığını göz önüne alarak bütçelerine ye
terli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katıl
makla yükümlüdür. 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu 
MADDE 31. — Hayvan hastalıkları ile ilgili hu

suslarda Bakanlıkça verilen konuları inceleyerek gö
rüş bildirmeye, gerektiğinde veteriner hekimliğin ic
rasına ilişkin hizmet konuları ile hayvan hareket ve 
nakillerini düzenleme ve her türlü ham hayvan mad
deleri ile ürünlerinin muayene ve denetim konula
rında görüş belirtmek üzere Tarım ve Köyişleri Ba
kanının ve Müsteşarının başkanlığında Bakanlıkça se
çilecek üyelerden oluşan «Hayvan Sağlığı Danışma 
Kurulu» kurulabilir. Bu kurulun teşkili ile çalışma 
usul ve esasları, Bakanlık talimatı ile düzenlenir. 

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 

MADDE 32. — 11, ilçe ve köylerde kurulacak 
hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının kuruluş, görev 
ve çalışma esasları yönetmelikle belirtilir. 

Komisyonların aldığı kararların uygulanması ile 
ilgili hususlar hükümet veteriner hekimlerince denet
lenir. 

YEDİNCİ ©ÖLÜM 

Kesilecek Hayvanlarda Etlerin ve Hayvan 
Maddelerinin Muayeneleri 

Hayvan kesimi 

MADDE 33. — Ticarî amaçla kasaplık hayvan 
kesimleri mezbaha, et kombinası veya kapalı hayvan 
kesim yerlerinde yapılır. Bu yerlerde gelecek hay
vanların menşe şehadetnamesi veya veteriner sağlık 
raporu bulunması şarttır. Hayvanlar, kesimden önce 
ve kesimden sonra veteriner hekim tarafından mua
yene edilir. 

Hayvanların kesim şartları, kesim öncesi ve son
rası muayeneleri ve mecburî kesimlerle ilgili husus
lar Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir. 

Mezbaha ve kombinalarda kesilecek hayvan ve 
hayvan maddelerinin muayeneleri veteriner hekimi 
tarafından yapılır. Mezbaha, et kombinaları ve kesim 
yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğu Bakanlığın de
netimine tabidir. 

Köylerde zatî ihtiyaç ve köy tüketimi için ya-
pılaoak kesimler ile kurbanlık hayvanlar bu madde 
hükümlerine tabi değildir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu 
MADDE 31. — Hayvan hastalıkları ile ilgili hu

suslarda Bakanlıkça verilen konulan inceleyerek gö
rüş bildirmeye, gerektiğinde veteriner hekimliğin ic
rasına ilişkin hizmet konuları ile hayvan hareket ve 
nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan maddeleri 
ile ürünlerinin muayene ve denetimi konularında gö
rüş belirtmek üzere Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanının veya Müsteşarının başkanlığında Bakanlıkça 
seçilecek üyelerden oluşan «Hayvan Sağlığı Danışma 
Kurulu» kurulabilir. Bu kurulun teşkili ile çalışma 
usul ve esaslan, Bakanlık talimatı ile düzenlenir. 

Hayvan sağlık zabıtası komisyonları 

MADDE 32. — Teklifin 32 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kesilecek Hayvanlarda Etlerin ve Hayvan 
Maddelerinin Muayeneleri 

Hayvan kesimi 

MADDE 33. — Teklifin 33 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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İKtNCt KISIM 
özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Önemli hastalıklarda alınacak tedbirler 

MADDE 34. — Yabancı ülkelerden yurdumuza 
gelen ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvan
larda : 

a) Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz vebası , 
salmonollosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri 
tespit edildiği takdirde, hasta, hastalıktan şüpheli ve 
bunlarla temas eden hassas hayvanlar tazminatsız 
olarak öldürülür ve imha edilir. Bu hastalıkların bu
laşmasına vasıta olabilecek diğer hayvanların ise, ka
rantina süresi sonunda tazminat verilmeden sahipleri 
hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine ve satışına 
müsaade olunur. 

b) Şap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıklara ve uyuz 
hastalıklarından birine tutulmuş olanlar ile hastalıktan 
şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. 
Bulaşmadan şüpheliler, sahipleri hesabına karantinaya 
alınarak memleket içinde sağlık zabıtası hükümlerine 
tabi tutulur. 

c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz 
brusellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin has
talığı görülenler veya serolojik ve allerjik testlerle bu 
hastalıkların mevcudiyeti tespit olunanlar tazminat
sız öldürülür ve imha edilir. 

d) Haber verilmesi ve mücadelesi mecburî has
talıklar arasında ismi geçmediği halde mahiyeti iti
bariyle salgın niteliğindeki herhangi bir hastalığa tu
tulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında Bakanlıkça 
gerekli tedbirler alınır. 

a, b ve c bendlerinde belirtilen hastalıklar dışında 
kalan hastalıklar için uygulanacak işlemler Bakanlıkça 
düzenlenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ KISIM 
* özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Önemli hastalıklarda alınacak tedbirler 

MADDE 34. — Teklifin 34 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıkla
rında alınacak tedbirler 

MADDE 35. — Yurtiçinde sığır vebası, şap, at 
vebası, mavidil hastalıklarından birinin çıkışı halinde 
hastalar ile, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler Ba
kanlıkça belirlenecek itlaf, tecrit, aşılama, serumlama 
veya diğer uygulamalara tabi tutulur. 

Kuduz hastalığında alınacak tedbirler 

MADDE 36. — Kuduza yakalanan hayvan tazmi
natsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar ta
rafından Kırılan veya kuduzdan şüpheli hayvanlar da 
tazminatsız öldürülür ve imha edilir, ancak bu hay
vanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezler
se masrafları kendilerine ait olmak üzere müşahade 
altında tutulalbil'ir. 

Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahip
leri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. 
Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasa
balarda belediye, köylerde köy ihtiyar heyetleri ta
rafından tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Bu 
hususta gerektiğinde mahallî zabıtadan yardım iste
nir. 

. Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarla 
yapılacak müşterek çalışma esasları Bakanlıkça tespit 
edilir. 

Tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarında alı
nacak tedbirler 

İMADDE 37. — Sığırlarda tüberküloz ve brusel-
loz'a ve tek tırnaklılarda ruama yakalandığı tespit 
edilen hayvanlar tazminattı olarak kestirilir, öldü
rülür veya imha edilir. 

Ticarî amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin 
tüberküloz testine bruselloz .yönünden de muayeneye 
tabi tutulmaları mecburidir. 

MADDE 38. — ihbarı ve mücadelesi mecburî 
hastalıkların kordon müddetleri Yönetmelikte gös
terilir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalık
larında alınacak tedbirler 

MADDE 35. — Teklifin 35 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kuduz hastalığında alınacak tedbirler 

MADDE 36. — Teklifin 36 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarında 
alınacak tedbirler 

MADDE 37. — Teklifin 37 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Teklifin 38 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

I 
T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 39. — Bu kanunun 4 üncü maddesin
de belirtilen hastalıkların çıktığı yerlerde hastalığın 
gerektirdiği şartlara göre hastalar, hastalık ve bulaş
madan şüpheliler hakkında gerekli kanunî işlemler 
yapılmakla beraber, her nevi hayvan, hayvan mad
deleri ve bulaşmaya sebep alabilecek kalba yemlerin 
nakli, karantinanın devamı süresince hastalık bölge
sine bulaşmaya duyarlı veya hastalığı taşıyacak di
ğer hayvanların sokulması yasaktır. 

MADDE 40. — Bu kanunun 4 üncü maddesinde 
sayılan hastalıklarla sınırlarda ve yurt içinde yapı
lacak mücadele esasları yönetmelikte tespit edilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM x 
Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tazminat 

Tazminat ödenecek hastalıklar 

MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerine göre sı
ğır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır 
brusellozu hastalıklarından dolayı öldürülen veya 
kestirilen hayvanların sahiplerine Bakanlık bütçesin
den aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat verilir. 

a) Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar 
için takdir edilecek kıymetlerin yarısı, 

b) Hastalığın açık belirtisini göstermeyip yapıla
cak testlere göre teşhis konularak öldürülen veya kes
tirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin dört
te üçü, 

c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında öldü
rülecek hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin ta
mamı. 

İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı 
koruma maksadıyla hükümet veteriner hekimi veya 
bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafından 
yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları yüzünden öl
dükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleriyle tespit 
edilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin ta
mamı ödenir. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Hastalık bölgesine giriş ve çıkış 

MADDE 39. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine 
göre tespit edilen hastalıkların çıktığı yerlerde hasta
lığın gerektirdiği şartlara göre hasta, hastalık ve bu
laşmadan şüpheli hayvanlar hakkında gerekli kanunî 
işlemler yapılmakla beraber, her nevi hayvan, hayvan 
maddeleri ve bulaşmaya sebep olabilecek kaba yem
lerin nakli, karantinanın devamı süresince hastalık 
bölgesine bulaşmaya duyarlı veya hastalığı taşıyacak 
diğer hayvanların sokulması yasaktır. 

MADDE 40. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine 
göre tespit edilen hastalıklarla sınırlarda ve yurt 
içinde yapılacak mücadele esasları yönetmelikte be
lirtilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tazminat 

Tazminat verilecek hastalıklar 

MADDE 41. — Teklifin 41 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 
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Yukarıdaki hallerde; hayvanların sarf ve tüketi
mi mümkün olan et, deri ve diğer kısımlarının bedel
leri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek 
hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak ettiği taz
minattan düşülür. 

Tazminat ödenmeyecek haller 

MADDE 42. — Resmî kurumlarda belediyelere 
ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber veril
memiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alın
mış hayvanlarla menşe şehadetnamesiz veya veteriner 
sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği 
halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahipleri
ne tazminat ödenmez. 

Kıymet takdiri 

MADDE 43. — 41 inci maddede yazılı hallerde 
hayvanların kıymet takdiri: biri Kanunun 32 nci mad
desi uyarınca kurulan komisyonun, diğeri hayvan 
sahibinin göstereceği bilirkişi ve hükümet veterner 
hekiminin iştirakiyle üç kişilik bir heyet tarafından 
mahallî rayice göre yapılır. 

ÎKINCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 44. — Bu Kanunun 5 maddesine göre 
tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka yer
lerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya 
ihraç edenler veya transit geçirenler salgın hayvan 
hastalığı sebebi ile gümrük kapılarından veya hudu
dun tamamından yurda sokulması yasaklanan hayvan 
veya hayvan maddelerini ithal veya transit geçirenler 
ile ithal ihraç ve transit işlemleri nedeniyle karantina 
veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya elko-
nulmuş hayvan maddeleri kaçıranlar, veteriner sağ
lık raporu olsun veya olmasın fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde bir aydan üç aya ka
dar hapis ve ikiyüzbkı liradan iki milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 45. — Bu Kanunun 6 ncı ve 22 nci 
maddelerinde" yazılı menşe şahadetnamesi veya vete
riner sağlık raporlarını sahte olarak düzenleyenler ve
ya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner 
sağlık raporu üzerinde tahrifat yapanlar veya bu ev
rakı bilerek kullananlar ile hayvan veya hayvan mad-

T. B. M. M. (S. i 

I (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

Tazminat verilmeyecek haller 

MADDE 42. — Resmî kurumlarda belediyelere 
ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber veril
memiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alın
mış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz veya veteriner 
sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği 
halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hayvan sahipleri
ne tazminat verilmez. 

Kıymet takdiri 

MADDE 43. — Teklifin 43 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

MADDE 44. — Bu Kanunun 5 inci maddesine 
göre tespit edilmiş olan gümrük kapılarından başka 
yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya 
ihraç edenler veya transit geçirenler salgın hayvan 
hastalığı sebebi ile gümrük kapılarındaki veya hudu
dun tamamından yurda sokulması yasaklanan hayvan 
veya hayvan maddelerini ithal veya transit geçiren
ler ile ithal ihraç ve transit işlemleri nedeniyle ka
rantina veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar ve
ya elkonulmuş- hayvan maddelerini kaçıranlar, vete
riner sağlık raporu olsun veya olmasın fiilleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve ikiyüz bin liradan iki milyon lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 45. — Bu Kanunun 6 ncı ve 22 nci mad
delerinde yazılı menşe şahadetnamesi veya veteriner 
sağlık raporlarını safcte olarak düzenleyenler veya ger
çek bir menşe şahadetnamesi yahut veteriner sağlık 
raporu üzerinde tahrifat yapanlar veya bu evrakı bi
lerek kullananlar ile hayvan veya hayvan maddeleri-
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delerini ihtiva eden vasıta veya kaplara konmuş olan 
işaret veya damgaları menfaat kastı ile değiştü enler, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
iki aydan sekiz aya kadar ağır hapis cezası ile ceza
landırılır. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi ve
ya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hasta
lıklı hayvanlarla hayvan maddeleri için hastalıklı 
olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteri
ner sağlık raporu düzenleyen veya veren memurlar, 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 
dört aydan bir yıla kadar ağır Hapis cezası ile ceza
landırılır. 

MADDE 46. — Menşe şahadetnamesi yahut vete
riner sağlık raporu muhteviyatına aykırı olarak hay
van veya hayvan maddelerini nakledenler onbin lira
dan yüzbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 47. — Hastalık, hastalıktan veya bulaş
madan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini ya
hut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri 
her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yerler 
ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak böl
geler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hayvan 
veya hayvan maddelerini satanlar, başkalarına devre
denler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere hay
van veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan veya 
hayvan maddelerini tecrit veya muhafaza altına alın
dıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş veya 
imha edilmiş hayvan veya hayvan maddelerini gö
müldükleri yerlerden çıkaranlar iki aydan altı aya 
kadar ağır hapis ve otuzbin liradan üçyüzbin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

YukarıdakÜ fıkrada yazılı hayvan veya hayvan •mad
delerini taşıyan nakil vasıtalarını (kullananlar hakkın
da da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 48. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin 
bininci fıkrası ile 24 üncü maddesimin ikinci fıkrası 
'hükümleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar 
ve panayırlarından başlka yerlerde canlı hayvan sa
tanlar veya menşe şahadetnamesi yahutt sağlık raporu 
olmadan hayvan veya rnalddelerinü hayvan park, pa
zar Ve panayırlarına kbmlbünaıllara, mezbahalara, ke
sim yerlerine ve serigMere getirenler ile hayvan veya 
hayvan maddelerini yurt içinde bSr yerden düğer yere 
nakledenler ylirtailbin liradan ikiyüzbi'n liraya kadar 
ağır para cezası üle cezalandırılın 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ni ihtiva eden vasıta veya kaplara konmuş olan işaret 
veya damgaları menfaat kastı ile değiştirenler, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki 
aydan sekiz aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi ve
ya veteriner sağlık raporu veren memurlar ve hasta
lıklı hayvanlarla hayvan maddeleri için hastalıklı ol
duklarını bilerek menşe şahadetnamesi veya veteriner 
sağlık raporu düzenleyen veya veren memurlar, fiil
leri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde dört 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 46. — Hastalıklı, hastalıktan veya bu
laşmadan şüpheli hayvan veya hayvan maddelerini 
yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri 
her ne suretle olursa olsun kordon altına alınan yer
ler ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak 
bölgeler dışına çıkaranlar, bu suretle çıkarılmış hay
van veya; hayvan maddelerini satanlar, başkalarına 
devredenler veya bu işlere vasıta olanlar, bu yerlere 
hayvan veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan 
veya hayvan maddelerini tecrit veya muhafaza altı
na alındıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş 
veya imha edilmiş hayvan veya hayvan maddelerini 
gömüldükleri yerlerden çıkaranlar iki aydan altı aya 
kadar hapis ve otuzbin liradan üçyüz bin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı hayvan veya hayvan 
maddelerini taşıyan nakil vasıtalarını kullananlar hak
kında da aynı ceza hükmolunur. 

MADDE 47. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin 
birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükümleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar 
ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan sa
tanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu 
olmadan hayvan veya hayvan maddelerini hayvan 
park, pazar ve panayırlarına kombinalara, mezbaha
lara, kesim yerlerine ve sergilere getirenler ile hay
van veya hayvan maddelerini, yurt içinde bir yerden 
diğer yere nakledenler yirmibin liradan ikiyüz bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
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MADDE 49. — Kbrdbn altına alınan böJSgeyi bel
li etmek için konulan işaret, levha v© benzerlerini tah
rip edenler veya yerlerini değiştirenler beşibin lira
dan yinmibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

MADDE 50. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan 
hastalığını veya sebebi beli olmayan hayvan ölüm
lerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü ol
maksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı gö
revlilere bildürmeyenler bir haftadan bir aya kadar 
hapis ve beşibin İradan yirmlbin liraya kadar ağır 
para cezlaısı İle cezalandırılır. 

Bu Kanunun 13 üncü mides i hükmüne geçerli 
bir özürü olmaksızın uymayan hükümet veteriner 
hekimi fe aynı maddede yazılı makata ve kuruluşla
rın görevli memurları üç aydan bir yıla kadar hapis 
ve otuzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır, 

MADDE 51. — Kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan 
yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza altına alma
yanlar beşibin ifadan ellilbin liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 52. — Mahallinde mûtat vasıUalarla ilan 
edilmiş dümasına rağmen bu Kanunun 4 üncü mad
desinde yazılı hastalıklara 'karşı hayvanlarını aşıla
mak veya ilaçlamak üzere mahalline giden görevli me
mura hayvanlarını aşılatmayan ilaçlatmayan veya bu 
Kanuna göre muayene ve teste talbi tutulması gerekli 
hayvanları muayene ve teste tabii tutturmayan hayvan 
sahipleriyle bunların yokluğunda hayvanların bakım 
ve gözetimi ile uğraşanlar onbin liradan eUibîn lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Aşı tatbikini gerektiren hastalık şap veya sığır ve
bası, at vebası ve mavidil hastalıMarınidan biri ise fail 
hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar iki misli 
artırılarak hükmolunur, 

MADDE 53. — Hayvan sağlığını korumada kul
lanılan aşı, serum, biyolojik madde, veteriner müs
tahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulu
nan maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bu
lunmadığı veya ruhsat 'almak için verilmiş formüle 
uymadığı veya tedavi nitel'iIkHerini azaltacak sekilide 
etkili maddelerin noksan olduğu tespit edildiği tak
dirde, bunları imal edenler bilerek satanlar ve bun-

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 48. — Kordon altına alınan bölgeyi belli 
etmek için konulan işaret^ levha ve benzerlerini tah
rip edenler veya yerlerini değiştirenler onbin liradan 
ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 49. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hay
van hastalığını veya sebebi belli olmayan hayvan 
ölümlerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özü
rü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu maddede yazılı 
görevlilere bildirmeyenler fiilleri d'alha ağır bir ce
zayı gerektirmiyorsa onbin 'liradan etlfbiın liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

IBu Kanunun 1'3 üncü maddesi hükmüne geçerli 
bir özürü olmaksızın uymayan hükümet veteriner 
'hekimi ile aynı maddede yazılı makam ve kuruluşların 
görevli memurları fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmiyorsa otuzbin liradan üçyüzbin liraya kadar 
ağır para cezasıyla cezalandırıilır. 

(MADDE 50. — Teklifin 51 inci maddesi Ko
misyonumuzca 50 nci madde alarak aynen kabul 
edilmiştir. ' 

ıMADDE 51. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan 
edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü mad
desine göre tespit olunan hastalıklara karşı hayvan* 
larını aşılamak veya ilaçlamak üzere mahalline gi
den görevli memura hayvanlarım aşılatmayan ilaç
latmayan veya bu Kanuna göre muayene ve teste tabi 
tutulması gerekli hayvanları muayene ve teste tabi 
tutturmayan hayvan sahipleriyle, bunların yokluğun
da hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlar on
bin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Aşı taltbikini gerektiren hastalık şap, sığır veba
sı, at vebası ve mavidil hastalıklarımdan biri ise 
fail hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar iki 
misli artırılarak hüikmolünur. 

MADDE 52. — Hayvan sağlığını korumada kulla
nılan aşı, serum, biyolojik madde, veteriner müstah
zarların tahlilileri sonucunda hMeşîmlerinde bulunan 
maddelerin saf olmadığı veya kodekse uygun bulun
madığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uyma
dığı veya teşhis, tedavi, koruma nitelilderini azalta
cak şekilde etkili maddelerin noksan olduğu tespit 
edildiği takdirde bunları imal ve ihzar edenler sağ-
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laırın sorumlu müdürleri, sağladıkları veya sağlamak 
ıVtiediikleri menfaatin iki mislinden az olmamak üze
re ağır para cezası ile cezalandırılır. Ancalk bu ceza 
yüzSbin liradan aşağı olamaz, 

'Yukarıdalki fililerin tekerrürü hallimde aşı, serum, 
»biyolojik madldıe ve müstahzarın ruhsatı iptal edilir 
ve verillecek ceza bir misli artırılır. 

Bahis konusu maddelere mahkeme kararı- ile el 
konularak imha edilir, 

MADDE 54. — Bakanlıktan izlin almadan hayvan 
sağlığını korumada kullanılan her nevi aşı semim ve 
'biyololojik maddelerle veteriner müstahzarları imal, 
ihzar edenler, satan ve satışa arz edenler yürm.i(bin li
radan ikiyü'zbin liraya lüadar ağır para cezası İle ce
zalandırılır, 

Aşı, serum, biyolojik madde ve veteriner mıiMah-
zariların haiz olması gerekttı tedavi vasıflarını taşıma
dığı ve bu vasıfları azalitacafc veya kaybedecek şe
kilde saf olmayan maddelerden imal ediidliği anlaşıl
dığı takdirde 53 üncü maddede yazılı cezalar hükimo-
lunur. 

Teşhis, tedavi veya aşı üretimi almacı ile canlı ve
ya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve benzeri mad
delerden ithali Bakanlığın iznine talbÜ olanları izin
siz yurda sokanlar hakkında 1918 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 55. — Aşı, serum, 'biyolojik madde ve 
veteriner müstahzarları taklit ederek tedavi vasıflarını 
azaltacak veya kaybedecek surette atma! edenler veya 
bu surette imal edildiğim bilerek satışa arz eden ve 
satanlar üç aydan bir seneye kadar hapis ve yirmKbin 
liradan ikiyüzbim liraya kad'ar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

MADDE 56. — Bu 'Kanunda gösterilen istisnalar 
dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi yerlerin
den başka yerlerde ticarî almaçla hayvan kesen veya 
kesiiirenîer, Ibu sekilide kesilmiş hayvanlara alt etleri 
satanlar veya satışa arz edenler onbin İradan yüzbinı 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ladıMarı menfaatin beş mislinden az olmamak üzere 
ağır para cezası Me cezalandırılır. Ancak bu ceza 
iikiyüzbün liradan aşağı' olamaz. Bunları bilerek sa
tışa arz edenler veya satanlar ellibin liradan yüz-
bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Yu&aridakİ fiillerim tekerrürü halinde aşı, serum, 
biyolojik madde ve müstahzarın ruhsatı iptal edilir 
ve verilecek ceza biir misli artırılır. 

IBahis konusu maddelere mahkeme kararı ile el 
konularak İmha edilir. 

MADDE 53. — Bakanlıktan izin almadan hay
van sağlığımı korumada kullanılan her nevi aşı, se
rum ve biyolojik maddelerle veteriner müstahzar
ları imal, ihzar edenler üç aydan bir yık kadar ha
pis ve bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. Bunları satan veya sa
tışa arz edenler yüzbim liradan bir milyon liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bahis konusu 
maddelere mahkeme kararı ille el konularak imha edi
lir. 

Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı 
veya zayıflatılmış, mikroorgonizmalar ve benzeri mad
delerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları izinsiz 
yurda sokanlar hakkında 1918 sayılı Kaçakçılığın 
men ve takibine dair kamun hükümleri uygulanır. 

MADDE 54. — Aşı, serum, biyolojik madde ve 
veteriner müstahzarları taklit ederek teşhis, tedavi 
ve koruma vasıflarımı azaltacak veya kaybedecek su
rette imal veya ihzar edenler üç aydan bir yıla ka
dar hapis ve ikiyüzbin liradan iki milyon liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bunları bi
lerek satışa arz eden veya satanlar yüzbin liradan 
bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 

MADDE 55. — Teklifim 56 ncı maddesi 55 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

IMADDE 56. — Bu Kanunda yazılı yasak fiil
ler hakkında yetkili memurlar tarafından tanzim olu
nacak zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar ge
çerlidir. 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114'e 1 inci Ek) 



(Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının 
Teklifi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Uluslararası Anlaşma Hükümleri 

MADtDE 57. — Hayvan ve hayvan maddelerinin 
Mıal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesinde 
;gösterifoeyen hastalıkların tespiti halinde yabancı dev
letlerle yapılmış olan anlaşma hükümlerfi uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 58. — Bu Kanunun uygulama esas ve 
usulleri yayımı tarihinden IM'baren bir yıl içinde Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir 
yöne'Ürriielkle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 59, — 3;5J1928 tarih ve 1234 sayılı Hay
vanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun ile bu Ka
nunun ek ve değişiklkterii yürürlükten fcaldınİmıştır. 

GEÇİCİ MADDE* — Bu Kanun uyarınca çıkarıla
cak yöhetirnelıik yürürlüğe gıirinceye kadar 17 Eylül 
1931 tarih ve 11656 sayılı Hayvan SağMe Zabıtası 
Nizamnamesi ve eklerinün bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 60. — Bu Kanun hükümleri yayımı ta-
ruhinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 61. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

• • m> 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
UluslararasıAnlaşma Hükümleri 

MADDE 57. — Hayvan ve hayvan maddeleri
nin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü maddesi
ne göre tespit olunan hastalıklardan başka hastalık
ların tespitti halinde yabancı devletlerle yapılmış 
olan anlaşma hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 58. — Bu Kanunun uygulama esas ve 
usulleri yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 59. — Teklifin 59 uncu maddeci Ko
misyonumuzca aynen kabul editaiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Takföfii» Geçici Maddesi 
Kcttffisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 60. — Tefclüfin 60 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 61. — Teklifin 61 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabuH edilmiştir. 
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