
D E V R E : X C İ L T : 19 İ Ç T İ M A : 3 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
»e*« 

Altmış beşinci İnikat 

8.V. 1957 Çarşamba 
• • ^«» • • 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Urau-

miyeye mâruzâtı 
1. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğ

lu 'nun Türk Kanunu Medenisinin 684, 
642 ve Borçlar Kanununun 18 ve 392 nci 
maddelerinin tefsiri hakkındaki takriri
nin geriverilmesine dair takriri (4/278, 
4/289) 

Sayfa 
68:69 

69 
70 

70 

70 

5. — Sualler ve cevaplar 70 
A — Şifahi sualler ve bir cevap 70' 
1. — Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 

Hükümetimizin Cezair hâdiseleri dolayı-
siyle Fransız Hükümeti veya Birleşmiş 
Milletler nezdinde bir teşebbüste bulun
mayı düşünüp düşünmediğine dair Harici
ye Vekilinden şifahi suali (6/339) 70 

2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
köy eğitmenleri hakkındaki sualine Ma
arif Vekili Tevfik İleri 'nin şifahi cevabı 
(6/345) 70:73 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-
lu'nun, Trabzon'un buğday ihtiyacına da-

Sayfa 
ir iktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi su
ali (6/346) t 73:74 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal '
ın, Suriye hududu boyunca kaçakçılığın 
önlenmesi maksadiyle memnu mıntaka ola
rak ilân edilen sahaya dair Dahiliye Veki
linden şifahi suali (6/348) 74 

5. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 
1 Haziran 1956 tarihinden bugüne kadar 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin talebiy
le toplattırılan gazete ve mecmualara dair 
Adliye Vekilinden şifahi suali (6/350) 

6. — Müzakere edilen maddeler 

1. — Niğde'nin Aksaray kazasının Man
dama köyünün 44 numaralı hanesinde ka
yıtlı İbrahimoğlu Hasan Koyuncu diğer 
soyadı Kuyumcu 'nun ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası (3/483) 

2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği kanunu lâyihası ve Ziraat ve Ad
liye encümenleri mazbataları (1/36) 

3. — Zirai mücadele ve zirai karantina 
kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası. (1/615) 

74 

74 

74 

74 

74:87 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vazife ile yabancı memleketlere giden Nafıa 
Vekili ve-Hariciye Vekâleti Vekili Eteni Men
deres'in, avdetine kadar Hariciye Vekilliğine 
Devlet Vekili Emin Kalafat'in, Nafıa Vekâletine 
de Devlet Vekili Cemil Bengü'nün vekillik ede
ceklerine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu. 

izmir Mebusu Mehmet Ali Sebük ve 23 ar
kadaşının, Dümlupınar Denizaltı gemisinde şe
hit düşenlerin aileleri lehine hükm olunacak 
tazminatların riiçlıanlı olduğuna dair kanun 
teklifi, talep üzerine, geliverildi. 

6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 37 nci faslının 37. Ol ve 37. 02 pozis* 
yonlarında Tâli pozisyonlar ihdasına, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli listelerin meriyet müdde
tinin uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 ta
rihli Beyannamenin tasdikine; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli XXXVII sayılı Tür
kiye Taviz Listesinde münderiç sakız ve kolo-
fanla XXV sayılı Yunanistan Taviz Listesinde 
nıünderic taze ve tuzlu balıklara ait gümrük ta
vizlerinde yapılan tadil ve geri çekmelere mü
tedair Listenin tasdikine; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının ekleriyle bu Anlaşmaya bağlı listelerin 
metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik Dördüncü Protokolün tasdikine; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde yapılan dü
zeltme ve değişikliklere mütaallik Beşinci Pro
tokolü Ü tasdikine; 

Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyet
lerine dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin katılması hakkındaki 5598 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (B), (C) ve (Ç) fık
ralarının kaldırılmasına; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye 
Taviz Listesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetveline intibakına; 

Türk - Alman Örnek ve Tatbikat Çiftlikleri 
işletmesi kurulmasına dair kanunlar kabul 
olundu. 

Hariciye Vekâleti kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek 5023 sayılı Kanunda geçen 
bâzı tadillerin değiştirilmesi; 

5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleşik 
Devletleri arasında akdedilen anlaşmalar gere
ğince ithal olunacak don yağları ile pamuk 
yağlarının muafiyeti; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşmanın tasdiki; 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında 16 Ağus
tos 1956 tarihinde imzalanan Zabıtname ile Ek 
Protokol ve teati olunan mektupların tasdiki; 

Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hak
kındaki kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri yapıldı. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, Hükümeti
mizin Cezair hâdiseleri dolayısiyle Fransız Hü
kümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde bir te
şebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali, Hariciye 
Vekili hazır bulunmadığından, gelecek İnikada 
bırakıldı. 

Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in, geçim 
sıkıntısının önlenmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başvekilden şifahi suali, sual sahibi 
iki inikatta hazır bulunmadığından, düştü. 

Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Kocaeli 
vilâyetine bağlı köylerin su, yol, mektep ve köp
rü ihtiyaçlarının ne zaman temin edileceğine 
dair Dahiliye, Maarif ve Nafıa Vekillerinden 
şifahi sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik ce
vap verdi. 

Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, köy eğit
menleri hakkında Maarif Vekilinden şifahi su
ali, Maarif Vekili; 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trab
zon'un buğday ihtiyacına dair iktisat ve Tica
ret Vekilinden şifahi suali, İktisat ve Ticaret 
Vekili hazır bulunmadıklarından, gelecek İnika
da bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Muzaffer Harunoğlu'nun, 
Trabzon Hava Meydanı inşaatına dair Nafıa ve 
Münakalât Vekillerinden şifahi suali, sual sahi
bi iki inikatta hazır bulunmadığından, düştü. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Suriye-
hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi mak-
sadiyle memnu mıntaka olarak ilân edilen saha
ya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali, Dahi-
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üye Vekili Namık Gedik'in talebi üzerine, on gün 
sonraya talik edildi. 

Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, İstanbul 
Üniversitesi İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünün 
tcrtibettiği konferanslara dair Çalışma Vekilin
den şifahi sualine Çalışma Vekili Mümtaz Tar
kan cevap verdi. 

Malatya Mebusu Nüvit yetkin'in, 1 Haziran 
1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuriyet müd
deiumumilerinin talebiyle toplattırılan gazete 
ve mecmualara dair Adliye Vekilinden şifahi 
suali,' Adliye Vekili hazır bulunmadığından, ge
lecek İnikada bırakıldı. 

Teklifler 
1. —• Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu ve 

6 arkadaşının, Millî Mücadele kumandanlarından 
Dadaylı merhum Halit Akmansü'nün kızı Ner-
mhı Akmansü'ye vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisi hakkında kanun teklifi (2/471) (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Kize Mebusu İzzet Akçal ve üç arkada
şının, Türk Ceza Kanununun bâzı maddeelrinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/472) 
(Adliye Encümenine) 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nııı, Ordu 
Dahilî Hizmet Kanununun 2 nci maddesinin ta
dili hakkında kanun teklifi (2/473) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Niğde'nin Aksaray kazasının Mandama kö
yünün 4.4 numaralı hanesinde kayıtlı Ibrahim-
oğlu Hasan Koyuncu diğer soyadı Kuyumcu'nun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Adliye 
Encümeni mazbatası okundu. 

8 . V '. 1957 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Van Mebusu 
Fikri Apaydın Muslih Görentaş 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

4. — Yozgad Mebusu İhsan Aktürel'in. kat 
ve daire mülkiyeti hakkında kanun teklifi (2/474) 
(Adliye Encümenine) 

Tezkere 
5. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 

bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Kiyaseti tezkeresi (3/507) (Divanı Muhasebat 
Encümenine) 

Mazbata 
(i. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı 

Aralık, 1957 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası (5/41) (Ruznameye) 

Sualler 

Tahrirî sual 
1. — Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in, Bir

leşmiş Milletlerin Kore'de bulunan kuvvetlerine 

dair tahriri sual takriri Millî Müdafaa Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/329) 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,06 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Muslih aörentaş (Van) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbcyoğlu'nun, 

Türk Kanunu Medenisinin 634, 642 ve Borçlar 

Kanununun 18 ve 392 nci maddelerinin tefsiri 

hakkındaki takririnin ger iv er ilmesine dair takriri 

(4/278, 4/289) 

REİS •— Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Türle. Kanunu Medenisinin 684, 642 ve Borç

lar Kanununun 18 ve 392 nci maddelerinin tef
siri hakkındaki takririmin geri verilmesi hususun
da lâzımgelen muamelenin ifasını saygılarımla 
rica ederim. Tokad 

Hulusi Bozbeyoğlu 
REİS — (leriverilmiştir. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
ŞİFAHİ SUALLER VE CEVAP 

t. — Kars Mebusu Mehmet Ilazer'in, Hükü
metimizin (Jezair ' hâdiseleri dolay isiyle Fran
sız Hükümeti veya Birleşmiş Milletler nezdinde 
bir teşebbüste bulunmayı düşünüp düşünmediğine 
dair Hariciye Vekilinden şifahi suali (6/339) 

REİS — Mehmet Hazer buradalar, Hariciye 
Vekâleti Vekili bulunmadığı için gelecek İnikada 
talik ediyoruz. 

2. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkim'ün, köy 
eğitmenleri hakkındaki sualine Maarif Vekili Ter
fik İleri'nin şifahi cevabı (6/345) 

REİS —• Fethi Ülkü buradalar, suali okuyo
ruz, efendim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine -
12. IV . 11)57 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurul masını saygılarımla rica ederim. 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

1. o238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununa 
göre yetişmiş ve halen hizmetlerine muvaffaki
yetle devam eden üç bini mütecaviz eğitmen mev
cuttur. 

5166 sayılı Kanuna göre Muvazene i Umumi-
yeden aylıklarım alan bu eğitmenler yirmi yıldan 
beri en ücra köylerde vazife gördükleri halde 
emeklilik ikramiye ve çocuk zammı gibi hiçbir 
haklan faydalanamamaktadırlar. Kanun naza
rında ne işçi, ne/le memurdurlar. Hattâ bir oda
cı için kabul edilen hakların hiçbiri eğitmenlere 
tanınmamıştır. 

2. Bugüne kadar tasfiye edilmediklerine ve 
memleket çocuklarını yetiştirmeye devam ettik
lerine göre Hükümet mevcut eğitmenlere bir si
gorta, veya emeklilik hakkı tanımak fikrinde mi
dir? 

<j\ Bu eğitmenlerin mevzuata uygun şartlar 
altında memur sınıfına geçirilmeleri ve böylece 
kendilerinden istifadeye devam edilmesi ciheti 
düşünü İm ekte m idi r ? 

4. Bütün bunlar mümkün olmadığı lakdirde 
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Muayyen bir hizmet' yılından sonra meslekten 
ayrılan veya tasfiye edilen eğitmenlere bir mik
tar ikramiye verilmesi hususu Hükümetçe müm
kün görülmekte midir? 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ TEVFÎK İLFRÎ (Sam

sun) — Muhterem Fethi Ülkü arkadaşımız eğit
menlerin hangi şartlarla, hangi ihtiyaçlar karşı
sında vazifeye alındıklarını ve bu müessesenin na
sıl kurulduğunu, bilhassa bir maarife i olmaları 
itibariyle, gayet iyi bilirler. 

1948 e kadar yapılan yardımlarla hususi mn-
hasebeleree ücretleri verilmekte olan bu eğitmen
ler 5166 sayılı Kanunla doğrudan doğruya Mu-
vazenei rmumiyeden ücretlerini almaktadırlar. 

19-18 yılma kadar eğitmenlerin yetiştiril meşi
ne devam olunmuş ve bunların sayısı İÜ bine ka
dar çıkmışken 1948 de yetiştirilmelerinden sarfı
nazar edilmiş ve bilhassa 1950 den bu yana başa
rıları ve başarısızlıkları nazarı dikkate alınarak 
tasfiyeleri cihetine gidilmiş ve bugün 2 907 yo 
kadar sayılan inmiş bulunmaktadır. Ve şüphe
siz ki, öğretmenler yetiştikçe yerlerine öğretmen
ler tâyin edildikçe1 esasen muvakkat bir vazife 
olan eğitmenlik müessesesi tamamen tasfiyeye 
mâruz kalacaktır. Bunlar ilk vazifeye alındıkla
rı zaman 10 lira ücretle çalıştırılmışlar ve bilâ-
hara ücretleri \2 ve 15 liraya yükseltilmiştir. 
1948 den itibaren 41, 50 ve 60 liraya kadar ücret
leri yükseltilmiş; 1955 t e ücretleri 50 liraya çı
karılmış ve sonra 70 liraya kadar yükseltilmiş ve 
1956 dan itibaren de kendilerine 100 er lira üc
ret verilmekte bulunmuştur. Kanunları gereğince 
ücretleri Heyeti Vekile kararı ile tesbit edilmek
tedir. .Bu eğitmenlerin günün şartlarına göre, Na
zif ede kaldıkları müddetçe, daha da tatmin edil
meleri hususu Hükümetçe düşünülmekte ve icab-
eden tedbirler alınmaktadır ve bundan sonra d;ı 
şüphe yoktur ki, alınacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS --- Fethi ülkü, buyurun efendim. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) •-- lvfend.ini, ve

kil. beyefendinin lütfettikleri izahata teşekkür 
ede rim. 

Bu münanebetle, eğitmenlerin almış tarzı
na ve o zamandan bu zamana kadar yapmış 
oldukları hizmete birkaç, cümle ile temas etmek 
isterim. 

Eğitmenler, ilk defa, aşağı - yukarı bundan 
virmi iki sene evvel ilk öğretim seferberliği 

. 5 , 1957 C : İ 
ihtiyacının karşılanması maksadiyle alınmış 
bulunuyorlardı, malûmu âlileri yüzde hemen 
hemen sekseni okur yazar olmıyan bir mem
lekette okur yazar nispetini artırmak, ilk öğ
retimi sağlamak için o zamanki Hükümet bu 
teşebbüse girişmiş idi. 

Bâzı köyler vardı, çok kenar, çok ücra; 
hane ve nüfus adedi orada okul açılmasına, 
okul binası yapmaya imkân verecek durumda 
değildir. İşte buralarda hem okur yazar nis
petini çoğaltmalv, orada bulunan çocukları ıh i e 
olmazsa okur yazar kılmak, hem de halkı zi-
raate ve diğer hususlarda eğitime tâbi tutmak 
için halk eğitimcileri olarak oralara birer eğit
men tâyin edilmişti. 

Muhterem arkadaşlar, eğitmenin asıl vazi
fesi doğrudan doğruya hocalık etmekten ziya
de köyün topyekûn meselelerinde yardımcı ol
mak gayesine mâtüf idi. Eğitmenler, nispeten 
tecrübeli ve insan idare etmekte yetkili kim
selerden seçilirdi. Bunlara yalnız Maarif Ve
kâletinin değil Ziraat Vekâletinin de el uzat
ması bir mecburiyetti. Bu, kanunlarla temin 
edilmiştir. Ziraat, Vekâleti bunlara çiftçi, ale
ti, tarla ve diğer lüzumlu malzemeyi vermek 
mecburiyetindedir. Bu şekilde hem ekip biçe
cektir, hem de köylüyü örnek bir köylü ha
line getirmeye çalışacak idi. Bu arada köy ço
cuklarını ve köy halkını okutacaktı. Eğitmen
lere arazi, verilmesinin sebebi de, ücretlerinin 
çok düşük olması idi. Fakat zamanla eğit
menlerin arazi işletmelerinin pratik .olmadığı 
anlaşıldı ve ücretlerinin artırılması yoluna 
gidildi. Eğitmenler hakikaten bulundukları yer
lerde kendi varlıklarını göstermiş durumdadır
lar. 

Arkadaşlar, bugün muhterem vekil bey
efendinin 2907 olarak rakamını belirttiği eğit
menler bu işi tamamiyle-benimsemiş, meslekin 
adamı görünmektedirler. Bunların birçoğu tasfi
yeye tabi tutulmuş, yerlerine öğretmen tâyin 
edilmiş, birçokları da ücretlerinin azlığı dola-
yisiyle meslekten ayrılmak zorunda kalmışlar
dır; çok mahdut bir kısmı da ehil- görülmediği 
için Vekâlet tarafından vazifelerine son veril
miştir. 

Eğitmenler arasında öğretmenler kadar va
zifelerinde ehliyet göstermiş olanlar vardır. 
Bunlarla temas etmek imkânını bulmuş olan 
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arkadaşlarım hakikaten köy dâvasına ne dere
cede vâkıf olduklarını yakînen müşahede et
mişlerdir. Müfettiş arkadaşlarımız da aynı ka
naati taşımaktadırlar. 

20 - 22 jsene bir mesleke emek vermiş ve mu
vaffakiyeti Vekâletçe kabul edilmiş kimselerin, 
artık ehil olup olmadıkları üzerinde görüşüle-
miyeceğine kaniim. Kaldı ki, eğitmenler doğ
rudan doğruya alnp tâyin edilmiş de değildir
ler. Dört ayrı devrede kursa tabi tutulmuşlar
dır. î lk defa altı aylık, ondan sonra üç aylık, 
ve bir buçuk aylık kurslardan geçirmek sure
tiyle bu vazifeler kendilerine verilmiştir. Aynı 
zamanda tecrübenin de verdiği bir kıymet mev
cuttur. Asıl üstünde durmak istediğim nokta 
burasıdır. 10 lira gibi az bir para ile işe baş
layıp bugünün ihtiyacına kâfi gelmiyeceği cüm
lenizde kaul edilecek olan 100 lira gibi az 
bir ücrete tahammül eden eğitmen 22 senesini 
buraya bağlamış ve bu mesleki benimsemiş ve 
bu meslekin adamı olmuştur. Eğitmenler aynı 
zamanda bulundukları mektebin.odacısı ve ha
demesi vazifesini görmüşlerdir. Temizlik işle
ri için tâyin edilmiş hademeleri yoktur. Hem 
çocukların eğitimini sağlar ve hem ele mektebin 
temizlik ve intizamını temin ederler. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu insanlara eme
ğine mukabil bir nimet verilmesi hakşinaslık 
olacaktır. Herhangi bir dairenin odacısı emek
lilik hakkından istifade etmektedir. Şu kadar 
yılını dolduran herhangi bir kaymakamlık 
odacısı Emekli Sandığı Kanununun kendisine 
tanıdığı haklardan müstefit olmakta; hizmet 
müddetinin sonunda emeklilik hakkını alıp evin
de rahatça oturmaktadır. Yahut her hangi bir 
fabrikada çalışan işçi, muayyen müddet çalış
tıktan sonra sigortanın tanıdığı haklardan fay
dalanmaktadır. Halbuki eğitmenler, kanun na
zarında ne memurdur, ne de işçidir. Eğitmen 
bunlara tanınan haklardan hiçbirisinden istifa
de edememektedir. Bu insanlar ne kadar boş 
olurlarsa olsunlar 20 - 22 senelerini bu uğurda 
harcamışlar ve kendilerinde bir istikbal temi
nine hak kazanmışlardır. Benim bilhassa Hükü
metten istirhamım bu 2 - 8 bine yakın eğitmene 
haklarının kabul edilmesi ve bu yolda bir ka
nun hazırlamalıdır, öğretmen arkadaşların ye
tişerek bunların yerlerini alması, vekil beyin de 
kabul ettiği üzere, zaman meselesidir ve kısa 
bir zamanda da olacak bir iş değildir. Henüz 20 
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bine yakın köyde öğretmen yokken biz kâfi 
miktarda öğretmeni nasıl yetiştirileceği cihetini 
düşünürken elimizdeki üç bin insanın bugünden 
itibaren vazifelerinden uzaklaşmalarına rıza gös
termemiz ve bunlara hiçbir hak tanmmıyacağı-
nı şimdiden beyan etmemiz elbette doğru olmaz. 
Sadece memnun olduğum cihet Vekil Beyefen
dinin konuşması sonunda, «Hükümetçe bunlara 
bâzı imkânlar hazırlamayı düşünüyoruz,» cüm
lesinde toplanmaktadır. Fakat, bu cümlenin ma
hiyetini ifade ederlerse, ne şekilde bu arkadaş
ların menfaatlendirilmelerini düşündüklerini 
ifade buyururlarsa daha memnun kalacağım. 

REİS — Maarif Vekili, buyurunuz. 
MAARİF VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam

sun) — Efendim, bir iki noktayı teshil: etmiş ol
mak için tekrar huzurunuza çıktım. 

Evvelâ şu ciheti tebarüz ettireyim ki, eğit
menlerin yetiştirilmesi işine son verildiği tarih 
1948 yılıdır. Eğitmenlerin matlûp neticeyi ver
memelerinden dolayı tasfiyelerine başlanma ta
rihi yine .1948 dir. Bunların evlerini, hayvanla
rını satma muamelesine başlanması tarihi aynı 
talihtir. Yani eğitmenlik müessesesini bir zaru
rete karşılık kurmuş olan bir iktidar kendi za
manında matlûp neticeyi alamadığını tesbit "ede
rek daha sağlam yollardan daha esaslı şekilde 
bu dâvayı halletmeyi düşünmüş, isabet etmiş ve 
bu tasfiyeye başlamıştır. Zamanımızda da bu 
tasfiye devam etmiştir. 

İkinci bir noktayı arz edeyim : Arkadaşım 
dediler ki, eğitmenler de öğretmenler kadar mu
vaffak olmuşlardır. Bu memlekette az veya çok 
kim çalışmış, kim hizmet etmişse ona karşı da
ima şükran borcunu eda etmek isteriz. Eğitmen
lerden de çalışmış olanlar ve iyi netice alanlar 
vardır. Onlara huzurunuzda teşekkür etmeyi 
Maarif Vekili olarak borç bilirim. Ama eğitmen
leri öğretmenlerle bir tutan zihniyetle beraber 
olmadığımı da arz etmek isterim. Ve bir öğret
menin bir mürebbinin (bilhassa eğitmen tâbiri
nin karşılığı olması icabeden bir mürebbinin) 
nasıl yetiştirilmesi icabettiğini düşünecek olur
sak bu eğitmenlerimizden pek çoğunun, hattâ. 
Memurin Kanununun istediği asgari şartları da
hi haiz olmadığını, ilkmektep mezunu olmadığı
nı düşünecek olursak; bir boşluğu doldurmak 

"nıaksadiyle vücuda getirilmiş olan eğitmenliğin 
öğretmenlikle ve eğitmenlerin yaptıkları işleri 
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Öğretnıenlerinkiyle bir tutmanın doğru olmadı
ğına kaaniiz. 

Biz istiyoruz ki, çocuklarımızı ellerine teslim 
edeceğimiz kimseler hem öğretici olsun, hem ter
biyeci. Bunun için de onların çok iyi bir şekil
de yetiştirilmesi icabeder. Gayemiz bunu temin 
etmektir, öğretmen okullarını çok artıracağız. 
(Soldan, bravo sesleri) Çok öğretmen iyi vasıl:-
ta öğretmenler yetiştireceğiz. Bugüne kadar va
zifesini iyi yapmış eğitmenlere teşekkür etmekle 
beraber, çalıştıkları müddetçe kendilerine, gü
nün şartlarına göre daha iyi imkânlar sağlıya-
cağız. Maruzatım bundan ibarettir. 

RBÎS — Buyurun, Fethi Bey. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, mak

sadımız memlekete hizmet etmiş olan bir zümre
nin hakkını korumaktan ibarettir. Onların hiz
met etmekte olduklarını ve hakikaten şükrana 
lâyık bulunduklarını Vekil Beyefendi de ifade 
buyuruyorlar. O halde biz demek istiyoruz ki, sa
dece şükrana lfıyik görmek, teşekkür etmek, on
ların hakkını vermek demek, değildir. 22 sene 
gerek hademe, gerek öğretmen, gerekse eğitmen 
olarak, yani köy öğrticisi olarak hizmet etmiş 
olan bu insanlara, emsaline tanıdığımız bir hak
kı acaba tanımak imkânına sahip miyiz, değil 
miyiz! Bir odacıya emekli hakkını tanıyoruz. 
Odacının vazifesi silmek, süpürmek, kaymakamın 
suyunu getirmek, zaruri hizmetleri görmekten 
ibarettir. Bunlara tanıdığımız bu hakkı 20 sene 
22 sene hizmet etmiş ve halen de çalıştırdığımız 
eğitmene tanımaya acaba neden taraftar olmu
yoruz. niçin bu insanlara bu hakkı vermek^ iste
miyoruz? 

Vekil Beyefendi 1948 de bunların tasfiyesine 
başlanılmış olduğunu ifade buyurdular. Elbette 
bir öğretmen okulu mezunu bulunan bir öğret
menle doğrudan doğruya köy eğitimcisi, daha 
doğrusu köy rehberi olarak vazifelendirilmiş 
olan eğitmeni bir tutmak mümkün değildir. 
Ama bu insanlar da 22 senedir eğitmen olarak 
vazife görmüşlerdir. Aralarında öğretmen okulu 
imtihanını vermiş olanlar vardır. Bu husus Ma
arif Vekâletince de sabittir. Bugün mevcut bu
lunan 3 000 eğitmenden halen istifade edilmek
tedir. Günün icabına göre öğretmen ihtiyacı ço
ğaldı Evvelce köy enstitülerinde pek bol mik
tarda öğretmen yetiştirilmek imkânı vardı. Bu 
sayede eğitmenlerin yerine öğretmen ikame et
mek mümkündü. Bu cihetten o zaman tasfiye 
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cihetine gidilmesi düşünülebiliyordu. Fakat bu
gün kâfi miktarda Öğretmen yetiştiremediğimiz 
için bu tasfiyeyi kolay görmüyoruz. Nitekim bir
çok eğitmenlerin yeri boş kalmıştır. 

Eğitmen ile öğretmeni bir tutmak zihniyeti
ne Vekil Bey taraftar olmadıkları gibi hiç şüp
hesiz onları aynı kıyasta görmek zihniyeti ben
denizde de mevcut değildir. Yalnız gördükleri 
vazife itibariyle, memlekete hizmet bakımından 
büyük gayretleri vardır, bir öğretmen bir va
tandaşın çocuğunu nasıl okutuyorsa öbürü de 
kendi kabiliyet ve kapasitesi nispetinde bir vatan
daşın çocuğunu yetiştirmek için emek sarf et
mektedir. Bu itibarla her ikisinin de gayretini 
takdir etmek elbette yerinde olur. 

Sonra, son çıkan bir kanun var, köy enstitü
sü mezunlariyle, öğretmen okulu mezunlarının 
hakları itibariyle birleşmesi keyfiyeti. Onda eğit
menler kaydı da mevcuttur. Bundan, yeknazarda 
tasfiyeye tâbi tutulmuş eğitmenlerin de vazife
ye alınacağı mânası çıkıyor. Bu, birçok kimse
leri endişeye düşürmüş, birçoklarını da sevindi
rir hale getirmiştir. Binaenaleyh Vekil Beyden 
veya komisyondan rica ediyorum, bizi lütfen ten
vir etsinler. Acaba, bu vazifeden uzaklaştırılan 
eğitmenlerin bir daha alınmasını mı derpiş et
mekledir? Yani diğer öğretmen okulu mezunları 
gibi onlara da bu imkân sağlanmakta mıdır? 
Çünkü, kanunda eğitmenler kaydı mevcuttur. 
Acaba bu kayıt bunların yeniden vazifeye alın
malarını istihdaf eder mahiyette midir, değil 
midir'? Öğretmen yetiştirilmesini çok temenni 
etmekteyim, üç seneden beri muhtelif münase
betlerle bu hususu ifade eden bir arkadaşınızım, 
elbette mezun oldukları zaman eğitmenlerin ye
rini dolduracaklardır. Fakat bugün için eğit
menlerin faydaları olacaktır. Mevcut öğretmen
lerimiz miktar itibariyle çok noksandır. Halen 
150 haneli köylerimizin mektebi ve öğretmeni 
yoktur. Bu bakımdan mümkünse mevcut eğit
menleri istihdam etmeye devam edelim. Kendi
lerine gerekli hakları tanımakla kadirşinaslık 
yapmış oluruz. 

3. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'un buğday ihtiyacına dair İktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suatii (6/346) 

REÎS — Mahmut Goloğlu, buradalar "mı?.. 
(Burada sesleri) Ticaret Vekili1?.. (Yok sesleri) 
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Ticaret Vekili yoktur. Vekil bulunmadığı için 
gelecek İnikada talik ediyoruz. 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 
Suriye hududu boyunca kavakçılığın önlenmesi 
maksadiyle memnu mmtaka olarak ilân edilen 
sahaya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/348) 

REİS — Vekil tarafından mehil istendiğin
den talik ediyoruz. 

5. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin 'in, 1 Ha
ziran 1956 tarihinden bugüne kadar Cumhuri
yet müddeiumumilerinin talebiyle toplattırılan 
gazete ve mecmualara dair Adliye Vekilinden şi
fahi suali (6/350) 

REİS — Nüvit Yetkin? (Burada sesleri) 
Adliye Vekili? (Yok sesleri) Vekil Bey bulun
madıkları için gelecek İnikada talik ediyoruz. 
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NÜVİT YETKİN (Malatya) —• Usul hak-

kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım; soru müessesesinde soruya muha-
tabolan vekilin bulunmaması halinde talik ga
yet tabiî bir şeydir ve usul icabıdır. Ancak 
muhterem vekil Mecliste, koridorda bulunurken 
bu sorudan içtiııabetmesi kanaatimce doğru bir 
§ey değildir. Hazırlanmış değillerse bunu bu
rada ifade edebilir, mehil istiyebilirler. Kendi
si koridorda bulunduğu halde soruyu kasten 
cevaplandırmaması usule uygun düşse dahi doğ
ru bir şey değildir. 

REİS — Nüvit Yetkin usul hakkında söz is
tediler. Fakat Heyeti Umumiyenin toplantı ha
linde cereyan eden müzakereye ait olmadığı 
için beyanları usule uygun değildir. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Niğde'nin Aksaray kazasının Mandama 
köyünün 44 numarala hanesinde kayıtlı İbrahim-
oğlu Hasan Koyuncu diğer soyadı Kuyumcu'nun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkınla Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/483) 

REİS — Mazbatayı geçen İnikatta okumuş
tuk. Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. İdam 
cezasının infazına mütedair mazbatayı reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

2. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği kanunu lâyihası ve Ziraat ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/36) 

REİS — Encümene tevdi buyurulan madde
ler henüz iade edilmediği için bu maddenin 
müzakeresini talik ediyoruz efendim. 

3. — Zirai mücadele ve zirai karantina kanu
nu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/615) (1) 

REİS — Ruzııamede birinci müzakeresi ya
pılacak maddeler arasında 6 numarada zirai 
mücadele ve zirai karantina kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası var. Mazbatada 

(1) 180 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi yazılı 
olarak teklif edilmiş bulunmaktadır, Takdimen 
görüşülmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 1. 
Yakup Çukurova. 
YAKÜP ÇUKUROVA (İçel) — Muhterem 

arkadaşlar; büyük kütle pazara inmiş ve bu su
retle istihlâk eskiye nazaran kat kat artmıştır. 
Artan istihlâki karşılamak için istihsalin art
ması mecburidir. Yalnız eski ekim sahasını ar
tırmak kâfi gelmez. Aynı zamanda nebati hasta
lıklarla da mücadele etmek ve bu suretle verimi 
artırmak ve kalitesini yükseltmek lâzımdır. Ne
bati hastalıklarla mücadele ederken bir hastalı
ğın bir yerden diğer bir yere seyretmesine mâni 
olmak da şartın'. İşte bu iki sebeple elimizdeki 
Zirai müeadeie ve zirai karantina lâyihası ha
zırlanmıştır. 

Hariçten memleketimize gelecek bilcümle ne
batların lıast alıktan âri olmasını temin etmek 
için sıhhi bir kontrole tâbi tutmak.ve fakat bu 
kontrolü yaparken fuzuli ve külfet teşkil ede
cek formalitelerden uzak durmak ieabedesr. .., 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum : 
Bugün memleketimizde çeşidi 40 a varan trak
tör mevcuttur, yedek parça bulmak müşkülâtı 
malûmdur. Traktör ithal edilirken bu traktör 
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tenevvüü önlenmiş olsaydı daha faydalı olurdu. 
Tıpkı bunun gibi aynı ihtiyacı karşılamak için 
muhtelif isimler- altında çeşitli zirai ilâçlar var
dır. Tatbikat kolaylığı ve çiftçinin zihnini ka
rıştırmamak bakımlarından zirai ilâçların itha
linde nevi adedini azaltmak ve dahilî istihsal
de de bu prensibe riayet etmek çok faydalı netice
ler doğuracaktır. 

Fümigasyonun da çok itinalı yapılması za
ruridir. Fümige edildiği bildirilen çiğidin için
den pembe kurt çıktığı görülmüştür. Ziraat Ve
kâletinden bu hususta çok titiz davranmasına 
istirham ediyorum. 

Keza kalitesi düşük nebat ithalini menetmek 
ve Türkiye'deki üretmeleri de kontrol etmek Zi
raat Vekâletinin ana vazifelerindendir. Masraf 
ve emek tasarrufu sağlanmış olur. 

Bu çok mühim lâyihanın memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını ve bir an evvel ka
nunlaşmasını temenni ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada lâyihanın müstaceliyetle görü
şülmesi yazılı olarak teklif edilmiştir. Bu hu
susu reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
Bölüm : I. 

Esaslar 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı : 
a) Nebat tâbiri ile her türlü nebatlar, bun

ların mahsulleri, tohum, fidan, fide, çelik, aşı ka
lemi, yumru kök ve soğanları ve diğer her türlü 
parçaları, 

b) Hastalık ve zararlılar tâbiri ile nebatlara 
zarar veren her türlü hastalık ve âmilleri, hay
van, kuş, haşere, akar, parazit ve yabancı otlar; 
bunların zuhur ve sirayet vasıta ve şekilleri, yu
murta, larva, pup, spor, misel ve sair her türlü 
biyolojik safhaları, 

c) Mücadele aletleri tâbiri ile mücadele ve
ya koruma maksadı ile kullanılan her çeşit alet
ler, makinalar ve bunların parçaları, 

d) Mücadele ilâçları tâbiri ile mücadele ve
ya koruma maksadiyle kullanılan her çeşit ilâç ve 
preparetlar ve bunların imâlinde kullanılan mad
deler kasdedilmistir. 
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RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

i Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
! edilmiştir. 

| MADDE 2. — Bütün nebatların ithal, ihraç 
i ve. memleket dâhilinde nakilleri, hastalık ve za-
j rarlılardan korunmaları, zirai mücadele alet ve 

ilâçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve kul
lanılmaları bu kanun hükümlerine tâbidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

v Bölüm : IJ 
Memlekete giren ve memleketten (-ikan nebat

ların tâbi tutulacağı muameleler 

MADDE :J. — İthale mâni-teşkil eden hasta
lık ve zararlıların ve menşelerine göre memle
kete girmesi veya transit olarak geçmesi mem
nu nebatların bir listesi Ziraat Vekâletince ha
zırlanıp Resmî Gazetede neşredilir ve lüzum 
görüldükçe listede gerekli tadiller yapılır. Bu 
listede yazılı hastalık ve zararlılar ve bunlarla 
bulaşık nebat ve diğer maddelerin memlekete 
sokulması yasaktır. 

REİS —• Söz istiyen.. Yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. ----- İthal veya ihracedileeek ne
batlar ancak Ziraat ve Gümrük ve İnhisarlar 
vekâletlerinee müştereken tâyin ve Resmî Ga
zete ile ilân olunacak deniz, kara ve hava güm
rüklerinden ve Zirai Karantina Teşkilâtınca 
usulü dairesinde muayene edildikten sonra so
kulabilir veya çıkarılabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE .I. —- Memlekete girmesi yasak ol-
mıyan nebatların yurda ithal edilebilmesi için 
bunların ithaline mâni hastalık ve zararlılar
dan âri olması ve bu hastalık ve zararlılardan 
temiz yerlerde yetişmiş bulunması ve bu cihet
lerin bunları gönderen memleketin, resmî nebat 
koruma servislerince verilmiş menşe ve sağlık 
sertifikaları ile belgelenmesi ve nakil ve amba
lajlarında kullanılan her (-eşit maddelerin keza 
hastalık ve zararlılardan âri bulunması 7 nci 
maddede yazılı beyanname verme ve 9 ncu mad
dede vazıhı beyanda bulunma mükellefiyetleri-
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nin yerine getirilmiş Ve 6 neı madde şümulüne 
girenler için permi alınmış olması şarttır. 

Ekim, dikim ve teksirde 'kullanılmamak üze
re gelen âzami bir kilo ağırlığındaki nebatlar' 
için menşe ve sağlık sertifikaları aranmaz. 

REİS — Söz istiyen.. Yok. Maddeyi kaimi 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE C. — Hariçten ekim, dikim veya 
teksirde kullanılmak üzere nebat getirtecekler, 
evvelemirde bunların cinsini, nev'ini ve çeşidi
ni, hangi memleketten ve o memleketin hangi 
mahallinden getirtileceğini, Türkiye'ye hangi 
gümrük kapısından gireceğini ve miktarını gös
teren bir vesika ile Ziraat Vekâletine müracaat 
ederek ithal permisi almak ve Ziraat Vekâletin
ce dermeyan edilecek hususi şartlara da ayrıca 
riayet etmek zorundadırlar. 

REÎS — Söz istiycn, yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti-»'. 

MADDE 7. — Nebat ithal edenler, mâlın 
tahliyesinden önce mahallî zirai karantina teş
kilâtına hangi memleketten geldiğini, cins ve 
miktarını, ambalaj şeklini ye kullanma maksa
dını ve 6 ncı madde şümulüne girenler için ay
rıca permi tarih ve sayısını bildirir bir beyan
name verirler. 

İlgili idare veya acentalar, gümrük kapıla
rına gelecek olan nakil vasıtalarının varış za
manlarını, uçaklar için en az 2, diğer vasıtalar 
için en az 24 saat önce mahallî zirai karantina 
teşkilâtına bildirmekle ve alâkalılar hamule se
netleri ile bu işi gören diğer vesikaları karanti
na teşkilâtına ibraz etmekle mükelleftirler. 

Hariçten yurdumuza posta yolu ile gelip PTT 
idarelerince muhtevalarının tetkiki için gümrük 
idarelerine tevdi edilen posta maddelerinde zu
hur edecek nebatların gümrük idarelerince ve 
bu idarelere tevdi edilmiyen posta maddelerin
de çıkacak nebatların da PTT idarelerince sa
hiplerine tesliminden evvel en yakın zirai ka
rantina teşkilâtına bildirilmesi mecburidir. 

REİS — Söz istiyen, yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gümrük kapılarına ve posta
nelere gelen ve memlekete girmesi yasak olmı-
yan nebatların belgeleri tetkik edilir, ancak 
bunların tamam ve usulüne uygun bulunduğu 
anlaşıldıktan sonra nebatların ve ambalâjlann-
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I da kullanılan maddelerin muayenesine geçilebi

lir. Belgeleri .tamtam, ve usulüne uygun çıkmıyan 
nebatlar memlekete kabul edilmez. 

Muayene sonunda hastalık ve zararlılardan 
salim çıkan nebat ve ambalajlarının gümrükten 
çıkarılmasına müsaade edilir. Eğer muayenede 
ithale mâni hastalık ve zararlılardan her han
gi biri görülürse mallar memleketlerine iade ve
ya zaruri görüldüğü takdirde zirai karantina 
teşkilâtınca imha olunur. Derhal imhasına zaru
ret bulunmıyan nebatların iadesi için alâkalı
larına 10 güne kadar mehil verilir. Bu müddet 
içinde alâkalısı bunları memleket haricine çı
karmadığı takdirde nebatlar imha edilir. 

İthali istenen nebatlardaki veya ambalâj-
larındaki hastalık ve zararlılar, itfhale mâni nevi
lerden olmamakla beraber mücadeleye tâbi tu
tulan nevilerden ise ve fennî surette temizlen
meleri de mümkünse masrafları mal sahibin
den peşin alınmak üzere fennî temizleme yapıl
dıktan sonra memlekete sokulabilirler. 

İthali istenen nebatlardaki veya ambalâjla-
rındaki hastalık ve zararlılar ithale mâni yahut 
mücadeleye tâbi nevilerden değilse ve yeni bir 
bulaşma tehlikesi arz etmiyorsa, bunların mem
lekete sokulmasına müsaade edilebilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum; kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 0. — Yabancı memleketlerden ge
len yolcular beraberlerinde getirdikleri nebat
ları Zirai Karantina, yoksa gümrük memuruna 
beyana ve gümrük memuru dfy mahallî zi
rai karantina teşkilâtına derhal bildirmeye mec
burdurlar. Bu maddelerde sertifika, ptrmi ve 
4 ncü maddede yazılı gümrük kapıaı kaydı 
müstesna olmak üzere bu kanım hükümlerine 
tâbi tutulur ve icabında imha edilir. 

Türkiye hudutları dışında arazisi olupda 
hususi müsaade ile gidip gelenler hakkında ken-

i di yetiştirdikleri nebatlara münhasır olmak üze
re bu madde hükümleri uygulanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?... Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Zirai Karantina teşkilâtı, 
hariçten gelen hastalık ve zararlı getirmesi 
muhtemel bulunan ve «nebat» tâbiri dışında ka-

I lan her türlü maddeleri de muayene etmeye 
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salahiyetlidir. Bunlar hastalık veya zararlı ta
şıdığı takdirde fennî icaplara göre temizlenme
leri mümkünse masrafları malsahibinden alın
mak üzere temizleme yapıldıktan sonra mem
lekete sokulabilir. Fennî icaplara göre temizle
me mümkün değilse malların ithaline müsaa
de edilmez ve âzami 10.gün zarfında sahibi mal
ları mahrecine iade etmediği takdirde imha edi
lir. İmha masrafları Ziraat Vekâleti bütçesinin 
alâkalı tertibinden ödenir. İmha sırasında bir 
gümrük memuru ile malsahibi veya temsilcisi 
hazır bulundurulur. Bunlardan her hangi biri 
dâveie rağmen gelmediği takdirde huzurlarına 
bakılmaksızın imha ameliyesi tamamlanır. Sa
hibi gerekli temizleme masraflarını vermezse 
temizleme kurumlarınca bu ameliye yapılır ve 
masrafları iki misli olarak sahibinden yazı ile 
talebedilir. Bu halde masraf ilgili şahıs tara
fından talebin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde ödenmezse bu alacak tahsil gecik
me zammına ait hükümleri müstesna olmak üze
re Âmme alacaklarının. Tahsil usulü hakkındaki 
(i.18.'} sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil 
edilmek üzere Maliyeye devredilir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmİyenler... Kaimi edilmiştir. 

.MADDE 11. — Dışardan yurda gelen nakil 
vasıtalarında yolcu ve mürettebatın iaşesi için 
bulundurulan nebatları zirai karantina teşkila
tı muayeneye ve gerekli tedbirleri almaya veya 
aldırmaya salahiyetlidir. 

REtS — Madde hakkında sözistiyen ?... Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Türkiye'ye mektupla nebat 
sokulması yasaktır. İçinde nebat bulunduğu 
anlaşılan mektuplar PTT İdaresince mektup sa
hibinin huzurunda açılarak içindeki nebat ya
kılmak suretiyle imha. olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE II). — Yabancı memleketlere gön
derilecek olan nebatlar gönderilen memleket 
mevzuatı icabettirdiği veya ihracatçı istediği 
takdirde yüklenmeden önce muayene edilir ve 
gerekli menşe ve sağlık sertifikaları zirai ka-
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| rantına teşkilâtı tarafından verilir. Zirai ka

rantina bakımından ihraç müsaadesi verildiği 
usulü dairesinde tevsik edilmedikçe hiçbir ne-

I bat yüklenemez. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen?. Yok. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
I Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teşhir maksadiyle yabancı 
I memleketlerden getirilen veya gönderilen ne-
I batlar hakkında da bu kanun hükümleri tat-
I bik olunur. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen var m i l 
I Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 15. — Nekatların memleketten tran-
I sit olarak geçmesine ancak her hangi bir has-
I talik ve zararlıyı bulaştıranyacak halde bulun-
I durulmaları şartiyle müsaade edilir. 
I Transit muamelesi için alâkalıların muraca-
I at zaman ve şekli nizamnamede gösterilir. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden-
I ler... Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 111. 
I Memlekette yetişen nebatların korunması 
I MADDE Ki. — Memleketin bir yerinde yeni 
I görülen veya eskiden beri bulunan her hangi 
I bir hastalık veya zararlının salgınlaşmasının 
i yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geç-
I mek veya mücadeleden doğabilecek zararları 
I önlemek için: 
I a) Hastalık veya zararlıyı taşıyabilecek 
I nebat, toprak ve diğer her çeşit maddelerin, 
I bulaşık okluğu Ziraat Vekâletince tesbit ve 
I ilân edilen bölgelerden, korunması gerekli yer-
I lere naklini yasak etmeye veya ancak masrafı 
I alâkalısına aidolmak üzere lüzumlu fennî ted-
I birleri aldırmak şartiyle nakline izin vermeye, 
I b) Hastalık ve zararlılarla bulaşık yahut 
I yabancı ve zararlı tohumlarla karışık nebatla-
I rın ekim ve dikimini yasak etmeye, 
I e) Lüzum görülen yerlerde ekim ve diki-
I miu cins, nevi veya çeşidini değiştirmeye, mü-
I navebe tatbik ettirmeye veya ekim ve dikimi 
I tahdit yahut yasak etmeye veya ancak icabe-
I den fennî tedbirler alâkalılar tarafından alm-
I diktan sonra ekime, dikime, müsaade etmeye. 
[ ç) Hastalık ve zararlılarla bulaşık nebat sa-
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tısını yasak etmeye veya masrafı ilgililerce ve
rilmek suretiyle fennî icaplara göre temizliğe 
tâbi tutulduktan sonra, satılmasına müsaade 
etmeye, 

d) Hastalık veya zararlılarla bulaşık ne
batları icabında her nerede olursa olsun yoket-
meye veya ettirmeye, 

e) Yeni görülen veya memleket dâhilinde 
mevcudolup da temiz bölgelere bulaşması muh
temel bulunan hastalık veya zararlıları derhal 
yerinde bastırmak veya mücadeleleri pratikte 
kaabil olmıyan hastalık veya zararlıların yayıl
masını önlemek maksadiyle icabında bunlarla 
bulaşık olan nebatların civarındaki sağlam ne
batları yoketmeye veya ettirmeye, 

f) Hastalık veya zararlılarla bulaşık olan 
yahut bulaşık olduğundan şüphe edilen nebat
ları uygun gördüğü şekilde fennî temizliğe tâbi 
tutmaya veya tutturmaya, 

g) Bulaşık bölgelerde, kullanılma yeri ne 
olursa olsun lüzumlu gördüğü nebatlar, bunla
rın bulunduğu yerler ve bunları taşıyan vasıta
lar için fennî icaplara göre temizleme mecburi
yeti koymaya ve temizleme müddet ve usul ve 
şartlarını tesbite, 

h) Hastalık ve zararlıların bulaşmasını ve
ya yayılmasını önlemek yahut zararlarını tah-
didetmek veya mücadeleden doğabilecek zarar
ların Önüne geçmek üzere gerekli göreceği diğer 
her türlü tedbirleri almaya veya aldırmaya Zi
raat Vekâleti salahiyetlidir. 

REİS — Söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17. — 16 neı maddenin (d) ve (e) 
bentlerine göre yok edilen nebatlardan sağ
lam olanların hakiki değerinin tamamı ve di
ğerlerinin yarısı Ziraat Vekâleti mücadele 
tahsisatından ödenir.Bu kanunun hükümlerine 
aykırı hareketleri sebebiyle hastalık veya za
rarlıların bulaşmasına sebebolanlara veya has
talık ve zararlıyı vaktinde vazifeli teşkilâta 
haber vermiyenlere hiçbir tazminat ödenmez. 
Bu gibiler ayrıca cezai takibata tâbi tutulur
la*. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
Buyurun Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlar, maddenin son kısmında bir hüküm 
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var. «Bu kanunun hükümlerine aykırı iıare-

. ketleri sebebiyle hastalık veya zararlıların bu-
; laşmasma sebep olanlara veya hastalık ve za-
| rarlıyı vaktinde vazifeli teşkilâta haber ver-
j miyenlere hiçbir tazminat ödenmez. İhı gi-
I biler ayrıca cezai takibata tâbi tutulurlar». 

Muhterem arkadaşlar; hukukun umumi çer-
çevesi içerisinde bir başkasına zarar veren, bu 
zararı tazmin ile mükellef tutulur. 

J Şimdi, bizim bugün ziraatimizde tatbik olu
nan mücadele usullerinde ve mücadele şekil
lerinde bir bölgede ziraat yapan ziraat erba-

I bı.nııj yüzde doksanı hattâ yüzde doksan do-
kuzu mücadele usulüne riayet eder, mücadele
sini muntazaman yapar. İçinden bir tanesi 

I bu usullere riayet etmediği takdirde ondan 
doğacak zararlar o bölgeye yayılır ve herkes 
zarar görür; Ama bu zararı ika eden şahıs hiç
bir suretle mesul tutulmaz. İhı mücadele ka
nunda görüyorum ki, böyle bir hüküm getiril
miş. Hakikaten bu, sevindiricidir. Ama «bu gi
biler ayrıca cezai takibata tâbi tutulurlar» ifa
desinden ben daha vazıh bir şeyler bekliyor
dum. 

Bu, bugünkü ziraat sahasında hüküm sü
ren geniş ölçüdeki zararları önleyecek bir hü
kümdür. Buradaki cezai takibatta kasıt nedir? 

I Bunun açıklanmasını bilhassa istirham edece-
j £}m. 
i REİS — Encümen, buyurun. 
I MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUKULLAH İHSAN TOLON (Sey
han) - - Efendim, 17 nci maddenin son fıkrasm-

I daki «Bu gibiler ayrıca cezai takibata tabi tutu
lur.» şeklindeki ifadeden muradedilen şov şu
dur: Vakıa (Bu hükümlerde' şunu yapanlar, şu 
şekilde cezaya tâbi tutulur) şeklinde sarahat var
dır. Ancak bu zikrettiğimiz fiilleri işliyenlerin 
durumu hangi maddeyi ilgilendiriyorsa, ona göre 
cezalandırılmaları ieabettiğme göre madde bu 
şekilde kaleme alınmıştır. 

'REİS -— Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Fidan, fide, çelik, tohum, 
yumru, soğan ve saire gibi teksirde kullanılmak 
üzere her türlü nebat yetiştiriciliğini ticari mak-

j saflarla yapacaklar evvel emirde yetiştirme yer-
; lerini nebat sağlığı bakımından mücadele teşkilâ-
' tına muayene ettirmeye, yetiştirme müsaadesi is-
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tilısale ve bu teşkilâtın lüzum göstereceği her tür
lü tedbirleri vaktinde almaya mecburdurlar. 

Bu işlerle meşgul olan resmî müesseseler de 
aynı- hükme tâbidir . 

Köylerde yapılacak perakende fidecilik mü
saade almak kaydından müstesnadır. 

R E İ S — .Maddeyi kabul edenler... Ltmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDH 11). —• IS nei maddeye «•öre yetiş
t i rme yapılan yerlerde bütün tedbirlere rağmen 
tehlikeli hastalık veya zararlı zuhur ettiği ve im
hasından başka çare bulunmadığı takdirde has
talık ye zararlıyı ihtiva (Hİen nebatlar imha edi
lir ve bunların yarı bedeli Ziraat Vekâletinin 
mücadele tahsisatından ödenir. Lüzumlu görü
lürse ruhsat da geri alınır. Yetiştirmeye izinsiz 
başlanmış ise veya mücadele teşkilâtının lüzum 
gördüğü tedbirler alınmamışsa hiçbir tazminat 
verilmez ve 58 ncü madde hükmü tatbik olunur. 

R E İ S — Madde hakkında söz ist iyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Ltmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

M A D D E 20. — 17 ve di) ucu maddelere göıv 
ödenecek değerler mahallî mülkiye âmiri tara
fından seçilecek bir, mahallî ziraat müdürlüğün
ce seçilecek iki ve köylerdi1 ihtiyar meclislerince, 
şehir ve kasabalarda ziraat odalarınca (bulun-
mıyan yerlerde belediye1 encümenlerince) seçile
cek keza iki kişiden mürekkep bir heyet tarafın
dan takdir edilir. Mahallî mülkiye amirince seçi
lecek kimse heyete reislik eder. Kıymet takdi
r inde ekseriyetin ve reyler müsavi olursa reisin 
bulunduğu tarafın -hiçiiği değer esas tu tu lur . 

R E İ S — Madde hakkında, söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Ktnıiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Holüm : IV 
Hastalık ve zararlılarla mücadele 

MADDL 21. — İhbarı mecburi hastalık \e 
zararl ı lar Ziraat Vekâletince tesbit -ve arazı ile 
birlikte ilân olunur. 

l î L Î S •— Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Ltmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

M A D D E 22. - - Tarla, bağ, bahçe, fidelik, fi
danlık, mera. ve kül türe elverişli olsun, olmasın 
her türlü arazide keza silo, ambar, mağaza, nak
liyat ambarları , çırçırlama, tohum ve daııe ayık-
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I lama yerleri, değirmenler, un ve çeltik fabrika

ları ve bunlar gibi nebat bu lunduru lan veya iş
lenen mahallerde ihbarı mecburi hastalık veya 
zararlı görülürse bunlar ın sahipleri veya. kiracı
ları veya ortakçıları veya âmir veya idarecileri 
yahut bunlar ın kanuni mümessilleri keyfiyeti 
köyde köy muhtar lar ına veya nahiye müdürle
rine, kasaba ve şehirlerde en büyük mülkiye 
âmirlerine, belediye reislerine, yahut ziraat veya 
mücadele teşkilâtına bildirmeye mecburdurlar . 

Sahipsiz, arazideki hastalık ve zararl ı lara mü-
taallik ihbar mükelkd'iyeti köy, kır ve çiftçi mal
larını koruma bekçilerine düşer. 

Muhtar lar ; mülkiye âmirleri ve belediye re
isleri kendilerine ihbar edilen hastalık ve zarar
lıları en seri vasıta ile ziraat veya mücadele teş
kilâtına bildirirler. Haber verme keyfiyeti şifa
hen veya. telefonla yapılmakla beraber yazı ile de 

I teyidolnnur. 
l ı L İ S — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

I Maddeyi kaimi edenler... Ltmiyenler... Kabul 
I i'dil misi ir. 

M A DDK 28. - - Vazifeli ziraat veya müca-
I dele teşkilâtının teklifi üzerine bir yerde hangi 
I hastalık ve zararlıların mücadeleye tâbi olacağı 
I mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
I ilân edilir. 

IvLİS —- Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kaimi edenler... Etmiyenlcr... Kabul 

I edilmiştir. 

MADDİ] 24. - - Topraklarında, nebatlarında 
I veya nebat bulundurulan yahut işlenen yerle-
I rinde mücadeleye tâbi hastalık veya zararlı bu

lunanlar '28 ncü madde gereğince yapılan ilânda 
I gösterilecek müddet zarfında mücadeleyi1 başla-
j maya ve aynı ilânda tasrih edilen mücadele usul

leri ve tedbirlerini müddeti içinde hakkiyle tat
bik etmeye veya ettirmeye mecburdurlar. 

Alâkalısı müddeti içinde mücadeleye başla
madığı veya ilânda gösterilen usul ve tedbirlere 
riayet etmediği takdirde mücadele Ziraat Vekâ
leti teşkilâtınca- yapılır. Bu halde yukarda ya
zılı şekilde mücadele yapmaya muktedir oiamı-
yanlardan mücadele masrafları aynen, muktedir 
o!up da yapmamakta ısrar edenlerden üç misli 
olarak yazı ile talebedilir. Masraf ilgili şahıs 
tarafından talebin tebliği tar ihinden i t ibaren üç 
ay içinde ödenmezse bu atacak 'âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki <HS8 sayılı Kanun 
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hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Mali
yeye devredilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — Mücadele işlerini toplu halde 
yapmak istiyen çiftçi teşekküllerine Ziraat Ve
kâleti ilâç, alet ve eleman yardımı yapabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... - Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26. —- Salgınlarda, salgınlaşma is
tidadı gösteren vakalarda ve diğer tehlikeli hal
lerde Ziraat Vekâleti; masrafı kendi bütçesin
den ödenmek üzere doğrudan doğruya veya ken
di kontrolü altında 32 nci maddede yazılı teşek
küller vasıtasiyle mücadele yapmaya salahiyetli
dir. Bu takdirde 24 ve 25 nci maddelerdeki mü
cadelelerin ne şekilde tatbik edileceği nizamna
mede gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27. — Ziraat Vekâleti lüzum ve za
ruret gördüğü yer ve zamanlarda 26 nci mad
deye tâbi zirai mücadele işlerinde çalışan işçi 
ve mükelleflerin iaşelerini zirai mücadele tahsi
satından temin etmeye salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyeuler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Hastalık veya zararlı çıkan 
yerlerde Ziraat Vekâleti teşkilatındaki vasıtala
rın ihtiyaca yetmemesi veya yetmeyeceğinin an
laşılması halinde valilerin talebi üzerine o vilâ
yetteki bütün âmme, idare ve müesseselerine ait 
teşkilât kendi vasıta ve şoförleriyle mücadeleye 
katılmaya mecburdurlar. 

Mücadele sahalarının askerî birlikler tara
fından kordon altına alınmasına veya askerî bir
liklerin vasıta ve insan kuvvetleriyle bizzat mü
cadeleye katılmalarına zaruret bulunan hallerde 
bu husus Ziraat Vekâletinin talebi üzerine Millî 
Müdafaa Vekâletince temin olunur. 

Fevkalâde ahvalde Ziraat Vekâleti zaruret 
gördüğü ve civarda amele tedariki mümkün ol
madığı takdirde süne ve çekirge gibi müstevli 
âfetler karşısında 18 - 50 yaş arasındaki sağlam j 
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erkek vatandaşları (18 yaşını bitirmiş, 50 yaşı
nı bitirmemiş) köylerinin en çok 40 kilometre 
mesafesi dâhilinde bulunan zirai mücadele işle
rinde yılda bir ayı geçmemek şartiyle ve ücret
le çalıştırmaya yetkilidir. Ancak mükellefler 
kendi yerlerine mükellef olmıyan bir şahsı gön
derebilirler. 

Gerek bunlara verilecek günlük ücret gerek
se mücadeleye katılacak erlere ödenecek gün
lük tazminat miktarları Ziraat Vekâletince tak-
d ir olunur. 

Resmî veya hususi bütün kara, deniz ve ha
va taşıma idareleri veya nakil vasıtası sahipleri 
mücadele alet ve ilâçlarını ve mücadeleye katı
lacak kimseleri geciktirmeksizin tercihan taşı
maya mecburdur. 

REİS — Encümen. 
MAZBATA MUHARRİRİ NURLLLAH İH

SAN TOLON (Seyhan) — Efendim, 28 nci mad
denin (fevkalâde ahvalde Ziraat Vekâleti zaru
ret gördüğü ve civarda amele tedariki mümkün 
olmadığı takdirde süne ve çekirge gibi müstev
li âfetler karşısında 18 - 50 yaş arasındaki sağ
lam erkek vatandaşları «18 yaşını bitirmiş, elli 
yaşını bitirmemiş» köylerinin en çok kırk kilo
metre mesafesi dâhilinde bulunan zirai mücade
le işlerinde yılda bir ayı geçmemek şartiyle ve 
ücretle çalıştırmaya yetkilidir) fıkrasındaki «en 
çok kırk kilometre mesafe» züimlen yazılmıştır, 
bunun kaldırılması icabeder. 

REİS — Yani hangi kısmı kaldırıyoruz? 
MAZBATA MUHARRİRİ NURULLAH İH

SAN TOLON (Devamla) — (En çok 40 kilo
metre) kaldırılacak (köylerinin hududu dâhi
linde) olacaktır. 

REİS — Maddeyi tashih şekliyle reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29. — Ziı'aat teşkilâtının göstere
ceği lüzum üzerine mahallin en "büyük mülkiye 
âmiri tarafından tertip ve ilân edilecek sürek 
avlarına; av sahasındaki köyler halkından 18 -
50 yaşı arasındaki (18 yaşını doldurmuş 50 ya
şını doldurmamış) sağlam erkek vatandaşlar ka
tılmak zorundadırlar. Bu yöndeki mücadele ve 
sürek avlan için gerekli silâh, cephane ve av 
malzemesi Ziraat ve Millî Müdafaa vekâletlerin-
ce bedelsiz olarak temin olunur. 

Muzır hayvanların zarar yaptığı mahallerde 
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veya civarında askerî kıtalar bulunursa mahallî 
en büyük mülkiye âmirinin garnizon kuman
danlığına müracaatı üzerine garnizon kuman-
danlığmca tesbit edilecek askerî birlikler de bu 
sürek avlarına iştifak ettirilir. 

tsimleri Ziraat Vekâletince tesbit edilecek 
zararlı hayvanları ve kuşları sürek avları dışın
da avlamayı deruhde edenlere cephane, av mal
zemesi veya silâh yardımı yapılabilir. 

Ziraat Vekâleti lüzum gördüğü hallerde tes
bit edeceği zararlı hayvan ve kuşları mücadele 
tahsisatından verilecek bir bedel mukabilinde 
satınalmaya salahiyetlidir. 

Ziraat Vekâleti bu maddede yazılı çeşitli 
yollarla avlanan veya diğer şekillerde elde edi
len zararlıları kıymetlendirmek üzere işler ser
mayeli -tesisler kurar veya bu tesisleri kuracak
lara teşvik maksadiyle yardımlarda bulunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Sürek avı dışında zararlı 
hayvan mücadelesi yapanlara nizamnamede ya
zılı esaslara göre zirai mücadele tahsisatından 
ikramiye verilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MİADDE 31. — Sürek avlarında veya 26 neı 
maddeye göre yapılan mücâdelelerden dolayı 
sakatlananların /kendilerine, ölenlerin kanuni 
mirasçılarına mücadele tahsisatından Ziraat Ve
kâletince tesbit edilecek miktarda tazminat ve
rilir. Bunların ve 26 ncı maddeye göre mücadele 
yaparken zehirlenenlerin hastane ve ölümleri 
halinde cenaze masrafları da aynı tahsisattan 
ödenir. 

Hükmi şahıslar veya resmî leşekkülleree 
masrafları kendilerine aidolmak üzere yaptırı
lan mücadelelerde bu gibi haller vâki olduğu 
takdirde masraflar ve tazminat o hükmi şahıs 
veya teşekkül tarafından; 32 nei maddede ya
zılı teşekkül lerce ücret mukabilinde yapılan 
mücadelelerde ise bu teşekküller tarafından ay
nı esaslar dairesin ödenir. 

REİS -— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 32. — Zirai mücadele işlerini ücret 

mukabilinde sanatı mûtade halinde yapmak is
tiyen hakiki veya hükmi şahıslar, işe başlama
dan önce Ziraat Vekâletinden izin almaya, foıı 
Vekâletçe belirtilecek şartlara riayet etmeye ve 
sicilli ticarete kaydolunmaya mecburdurlar. 

Ziraat Vekâleti yukarda yazılı mücadele te
şekküllerini her zaman teftiş ve murakabe salâ
hiyetini haiz olup mezkûr vekâletçe istenecek 
her türlü malûmatın bu teşekküllerce tam za
manında verilmesi mecburidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 33. — Çırçır fabrikaları ve evleri
nin her sene faaliyete geçmeden evvel Ziraat 
Vekâleti Mücadele Teşkilâtınca hastalık ve za
rarlılar ve bunlara mütaallik mücadele tesisleri 

. bakımından muayene edilmesi ve bu gibi yerler 
için mahallî zirai mücadele -teşkilâtından çalış
ma müsaadesi alınması mecburidir. 

Bu gibi yerlerin Ziraat Vekâleti mahallî 
mücadele teşkilâtınca tâyin ve ilân edilecek sü
reler dışında faaliyette bulunmaları yasaktır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 34. — Fennî icaplara göre temizliği 
yapılmış çiğitlerden tohumluk olarak kullanı
lacaklar, Ziraat Vekâletinin vazifeli teşkilâtın
ca ayrıca iııtaş kabiliyeti bakımından da mua
yene edilir. Muayenesi yapılmamış tohumluk 
çiğitlerin nakli, satılması ve ekilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmü İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle diğer tohumluklara da teşmil edilebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35. — Resmî ve hususi bütün kara, 
deniz ve hava taşıma idarelerinin ve her türlü 
nakil vasıtası kullananların nakli yasak edilmiş 
nebat ve maddeleri taşımaları memnudur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen vole. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm : V 
Ormanlara mütaallik hususi hükümler 

MADDE 36. — Münhasıran ormanlara ta-
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allûk eden hastalık ve zararlılarla Devlet or
manları yararına yapılacak mücadele hizmet
leri orman idaresi tarafından ve orman bütçe
sinden ifa edilir. Zaruret halinde bu kanunun 
mükellefiyet hükümlerinden faydalanılır. 

Hastalık ve zararlılar hem orman, hem zi
raat sahalarını alâkalandırıyorsa mücadele bu 
kanun hükümleri dairesinde ve orman idaresi 
ile müştereken yapılır. Mücadele masraflarına 
orman idaresinin iştirak nispeti Ziraat Vekâle
tince belirtilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Hususi ormanlarda veya sa
hipli ağaçlıklarda görülen ve mücadele edil
mediği takdirde muhiti için tehlike teşkil ede
bilecek olan hastalık ve zararlılarla mücadele 
orman idaresince yapılır. Masraflar orman veya 
ağaçlık sahiplerinden yazılı olarak istenir. Teb
liğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmedik
leri takdirde kendilerinden Âmme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Mali
yeye devredilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VI. 
Mücadele alet ve ilâçlarının imal, ithal, ihraç, 

satış ve kontrolü 
MADDE 38. — Mücadele alet ve ilâçlarının: 
a) Yurda sokulması; 
b) Yurt piyasasına arzı ve satışı; 
c) Yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı; 
d) İhracı. 
Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontroluna ve 

koyacağı şartlara tâbidir. 
Mücadele alet ve ilâçlarının âzami satış fi

yatları Ziraat Vekâletince tesbit edilir. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Memleket içinde mücadele 
alet ve ilâçlarının imal, istihzar veya istihsal
leri ancak salâhiyet ve kifayetleri Ziraat Vekâ
letince tanınmış olan ve işin hususiyetinin ge
rektirdiği şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş 

.1957 C : 1 
ilmî ve fennî tesisata ve personele sahip bulu
nan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Mücadele alet ye ilâçlarının 
Ziraat Vekâletince tesbit edilmiş ithal veya 
imal yerindeki perakende fiyatının ambalajı 
üzerinde gösterilmesi mecburidir. Mücadele 
ilâçlarının ne şekillerde ithal, satışa arz, imal, 
ihzar ve ihracedileceği, etiket ve tarifnamele-
rinin ihtiva edeceği hususlar ve mücadele alet
lerine konacak işaret ve yazılar ile bu işlere 

.mütaallik diğer lüzumlu cihetler nizamname
sinde belirtilir. 

İzni verilmiş mücadele alet ve ilâçlarının 
Ziraat Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş ev
saf belgesindeki vasıflara uygun olarak satışa 
arz edilmeleri şarttır. Bunların isim, şekil, vâ
sıf, tertip ve terkiplerindeki her hangi bir de
ğişiklikten Ziraat Vekâletinin haberdar edil
mesi ve yeniden ruhsat alınması mecburidir. 
Ziraat Vekâleti, izni verilmiş mücadele alet ve 
ilâçlarını her zaman ve her yerde tekrar mua
yene, tahlil ve denemeye tâbi tutabilir ve lü
zumlu görürse ilâçların satılmasını meni ve 
ruhsatı iptal edebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Mücadele alet ve ilâçları ile 
alâkalı olarak yaptırılacak tahlil ve deneme
ler ve verilecek ruhsatnameler Ziraat Vekâletin
ce tesbit edilecek bir ücrete tâbidir. Piyasaya 
arz, imal ve istihsal ruhsatnameleri muayyen 
bir müddet için verilir. Müddeti biten ruhsat
namenin yenilenmesi caizdir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Gümrük Vergi ve resimle
rinden muaf tutulacak mücadele alet ve ilâçları, 
Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve İkti
sat ve Ticaret Vekâletlerince tesbit olunur. Lü-
zumlu görüldükçe bu listelerde aynı usul" daire
sinde gerekli tadiller yapılır. 

Bir ilâç veya aletin memleket içinde kemi
yet ve keyfiyet itibariyle muadilinin yapıldığı 
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ve bunun aynı evsafı haiz ve aynı işi hakkiyle 
görmeye elverişli bulunduğu ve ihtiyacı da ta-
mamiyle karşıladığı anlaşıldığı takdirde o ilâç. 
veya alet muafiyetten istifade ettirilemez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : VII. 
Teşkilât 

MADDE 43. —> Bu kanunda yazılı vazifeleri 
ifa ve salâhiyetleri istimal etmek üzere Ziraat 
Vekâletine bağlı bir Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 

Zirai Mücadele XG Zirai Karantina Umum 
Müdürü, Ziraat Vekilinin inhası, Başvekilin tas
vibi ve Reisicumhurun tasdikiyle tâyin olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Zirai mücadele ve zirai ka
rantina teşkilâtının bulunmadığı yerlerde bu 
teşkilât vazife ve salâhiyetlerinin kimler tara
fından ve ne şekilde yerine getirileceği Ziraat 
Vekâletince tâyin olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — 30. V I . 1939 tarih ve 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne ait Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ziraat Vekâleti kısmına bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve bu 
kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
kaldırılmıştır. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Efendim, 
komisyondan şu noktayı öğrenmek istiyorum. 
Araştırma istasyonları hakikaten çok mühim 
vazifeler ifa edecek istasyonlardır. Burada va
zifelendirilecek elemanların vasıfları hakkında 
bizi tenvir etmelerini rica edeceğim. 

Hükümetin teklifinde bunların yüksek ziraat 
mühendisi olmaları şart koşuluyordu. Halbuki 
Muvakkat Encümen bu unvanı kaldırmıştır. 
Onun için bizi tenvir etmelerini rica ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. NURULLAH İH
SAN TOLON (Seyhan) — Efendim, Zirai mü
cadele ve zirai karantina istasyonları için yük
sek ziraat mühendisi kullanılması hususundaki 
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Hükümet noktai nazar ile encümenimizin nok-

I 

tai nazarı tamamiyle mutabakat halindedir. 
Bu arkadaşların yüksek ziraat mühendisi ol
maması hakkında encümenimizin hiçbir noktai 
nazarı yoktur. Bunların Hükümetçe yapılacak 
bir talimatname içinde mütalâa edilecekleri 
inancı ile üniversite ve Yüksek Ziraat Enstitü
lerindeki unvanlarla bir birlik olsun diye böy
le mütalâa ettik. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Reis Bey, 
listedeki bu unvanlara kabul ediyorlar mı!< 

NURULLAH İHSAN TOLON (Devamla) 
— Bizce hiçbir mahzur yok. 

REİS — Hidayet Sinanoğlu. 
HİDAYET SİNANOĞLU (İçel) — Muhte

rem arkadaşlar, ben de Şefik Bakay arkadaşı
mızın temas ettiği hususata temas etmek istiyo
rum. Komisyon sözcüsü arkadaşım, Şefik Ba
kay arkadaşımızın teklifine aynen iştirak etti
ğine göre, bu husufta konuşmayı zait addedi
yorum. 

Yalnız kısaca şu noktayı arz etmek isterim, 
dimyattın her tarafında ziraat mücadelesi ve 
zirai araştırma işleri, bu maksatla yetişmiş ki
fayetli elemanlar tarafından yapılmaktadır. 
Memleketimizde de bu elemanlar umumi kül
tür almış, yüksek tahsil görmüş, Ziraat Fakül
teleri tarafından yetiştirilmiş, yüksek ziraat 
mühendisi unvanını alan kimseler tarafından ya
pılmaktadır. Yüksek tahsil gören, yüksek ziraat 
mühendisi olan bu arkadaşlar, her bakımdan 
zirai mücadelenin iptidai bilgisini, ana. kültü
rünü mektep sıralarında öğrendikleri' için, ih
tisas bölümü olan bu sahalara daha kısa za
manda intibak etmekte ve daha faydalı olmak
tadırlar. Bendeniz bu hususta bir takrir hazır
ladım, Hükümet teklifinin «Zirai Mücadele Ens
titüsü ve İstasyonları» bölümündeki 3, 4, 5, 6, 
7, 8, ve 9 sayılı kadroların aynen kabulünü arz 
ve teklif ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, iki takrir var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet teklifine bağlı «1» sayılı cetvelin 

(Ziraat Mücâdele Enstitü ve istasyonları) bö
lümüne ait kadrolardaki (Yüksek Ziraat mü
hendisi) unvanlarının aynen ipka edilmesini arz 
ve teklif ederini. 

Kırklareli 
Şefik Bakay 
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Yüksek Riyasete 

Şifahen arz ettiğim esbabı mucibe dolayısiy-
le 50 nci madde ile Ziraat Vekâleti kısmına bu 
kanımla eklenen 1 sayılı cetveldeki Ziraat Mü-
cüdeile Enstitüsü ve istasyonlaıı bölümündeki 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılı kadroların Hükümet tek
lifinde olduğu gibi aynen kabulünü arz ve tek
lif eylerim. 8 . V . 3957 

İçel 
Hidayet Sinanoğlu 

REİS — Efendim, takrirlerin ikiside aşağı 
yukarı aynıdır, bir şey söyiiyecek inisiniz Nu-
rullah Bey? 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhte
rem. arkadaşlarım; Sayın Şefik Bakay arkada
şımız bir hususu encümenden sordular ve ay
dınlatılmasını rica ettiler. Encümen de Şefik 
Bakay arkadaşımızın fikirlerini aşağı - yukarı 
benimsemiştir ve kabul etmiştir. Bunun üzeri
ne iki takrir okundu. Bu takrirler yüksek zira
at mühendisi kaydının cetvele dercini istiyor
lar. 

Şimdi arkadaşlar; bu, bence bir nevi inhi
sarcılık gibi oluyor. (Bravo, sesleri) Gerçi ben 
meslek itibariyle ziraatçı değilim, ama bir zi
raat lisesi mezununun yüksek ziraat mühendis
liği diploması olmamakla beraber uzun seneler 
bu sahalarda çalışarak, kurslar görüp sertifi
kalar almak suretiyle bir ihtisas sahibi olabi
leceğini niçin kabul etmiyoruz"? Binaenaleyh 
böyle bir unvanın bu cetvele dercinin kabul 
edilmemesini arz ve teklif ederim arkadaşlar. 
(Bravo, çok doğru, sesleri) 

REİS — Encümen her iki teklif hakkında 
acaba ne mütalâa dermeyan ediyorlar? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NURULLAH İHSAN TOLON (Sey
han) — Efendim; ilmî kifayet derecesi bakı
mından enstitü mezunu bir yüksek ziraat mü
hendisinin muayyen derecede, muayyen mevki
leri işgal etmesi keyfiyetine encümen taraftar
dır. Kanaatimizce diğer mekteplerden çıkmış 
olanlar için tekmil kapılar kapalı değildir. Di
ğer mekteplerden çıkanlar da aledderecat ve 
alacakları sicillere göre muayyen mevkileri iş
gal edeceklerdir. Yalnız müdür, entomoloji mü-

• tahassısı, fitopaloji mütehassısı gibi kimselerin 
yüksek tahsil sahibi olmaları hattâ lisan bil
meleri icabetmektedir, 
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REİS — Nurullah Bey teklifler hakkındaki 

görüşünüzü lütfen. 
NURULLAH İHSAN TOLON (Devamla) — 

Encümenin \ erdiği liste içindeki adedler aşa
ğı - yukarı Hükümet teklifiyle aynıdır. Kenar
larına yüksek ziraat mühendisi diye ilâvesi su-

, reliyle tadiline taraftarız. 

REİS — Efendim, her iki teklifi nazara al
mak suretiyle redaksiyonu ikmal için maddeyi 
encümen istiyor. Bu itibarla redaksiyonu cet
vellerdeki lüzumlu tadilleri de yapması için 
maddeyi metin halinde vermeleri noktasından 
takrirlerle birlikte bu maddeyi encümen ken
disi istediği için re'sen veriyoruz. 

MADDE 46. — Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina işlerinde normal mesai gün ve saatleri 
dışında çalıştırılan memur ve hizmetlilere, Zi
raat Vekâletince tesbit edilecek esaslar dâhilin
de ve beher fazla mesai saati için, aylık veya 
ücretlerinin bir saate isabet eden miktarı, fazla 
mesai ücreti olarak verilir ve bu sarfiyat her 
yıl bütçesinin Zirai Mücadele umumi masraf
ları tertibindeki tahsisattan karşılanır. 

Saat başına verilecek fazla mesai ücreti iki 
liradan, Zirai Mücadele Enstitüsü veya istas
yonlarında. çalıştırılan teknik elemanlara yu-
kardaki hükümlere göre verilecek günlük faz
la mesai ücreti ise bu yerlerdeki fazla çalışma 
müddetleri ne olursa olsun bunlardan müdür, 
lâboratuvar şefi, mütehassıs ve başasistanlar 
için 8 liradan, asistanlar için de 6 liradan aşağı 
olamaz. 

REİS — Madde hakkında -söz istiyen, yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Zirai mücadele enstitüsü ve 
istasyonlarında çalıştırılanların ihtisaslarını ne 
şekilde yapacakları ve lâboratuvar şefi, müte
hassıs, başasistan ve asistan unvanlarının ne su
retle iktisabedileeeği Ziraat Vekâletince bir ni
zamname halinde tesbit edilir, 

I Bu madde gereğince mütehassıs unvanı ala
cakların branşları dâhilinde en az üç yıl hizmet 
etmiş olmaları ve Batı dillerinden en az birini 
bilmeleri şarttır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

84 — 
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Bölüm : VIII. 

Ceza hükümleri 
MADDE 48. — Bu kanunun 4, 5, G, 7, 8 ııei 

veya 9 ucu maddeleri hükümlerine yahut bu hü
kümlere göre konulacak tedbirlere riayet etmek
sizin memlekete nebat sokanlar veya transit ola
rak geçirenler 500 liradan 3 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Ayrıca ne
batların ve ambalajlarının müsaderesine de ka
rar verilir. 

Sokulan veya transit olarak geçirilen haddi
zatında yasak edilmiş bir nebat ise üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası verilir ve ayrıca nebatla
rın ve ambalajlarının müsaderesine de karar ve
rilir. 

RE t S — Söz istiyen yok. .Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — 10 ucu madde hükmüne göre 
ithaline müsaade edilmiyen maddeleri memle
kete sokanlar 3 aydan G aya kadar hapis ve 
1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası^ 
ile cezalandırılırlar. Ayrıca o maddenin müsa
deresine de karar verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — 11 nci madde hükmüne göre 
vazifelilerce lüzum gösterilen tedbirleri almıyan 
veya bu tedbirlere riayet etmiyenler 3 aydan 
6 aya kadar hapis ve 1 000 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır para cezalariyle cezalandırılırlar. 
Ayrıca nebatların da müsaderesine karar verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Kanunun 13 ncü maddesi 
hükmüne riayet etmiyenler üç aydan G aya ka
dar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya, kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca ne
batların müsaderesine de karar verilir. ' 

KEÎS —• Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Kanunun IG'neı maddesine 
istinaden konulmuş yasak, tahdit ve tedbirlere 
riayet etmiyenler 3 aydan G aya kadar hapis ve 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Ayrıca yasak, tedbir veya 
tahdit hilâfına ekilen, dikilen, satılan yahut bir 
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yerden bir yere götürülen nebatların ve nakle
dilen toprak ve diğer her türlü maddelerin mü
saderesine de karar verilir. Ekili ve dikili olan
lar sökülerek müsadere edilir. 

KEÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — 18 nci madde hükmüne ay
kırı hareket edenler, nebat yetiştirdikleri yer te
mizse ve nebatlarında da hastalık veya zararlı 
yoksa, 250 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Nebat yetiştirilen yer haddi zatında izin ve
ril miyecek bir durumda ise veya nebatlarda has
talık veya zararlı varsa ceza 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. Ayrıca bu su
retle1 yetiştirilen nebatların müsaderesine de ka
rar verilir. Ekili ve dikili olanlar sökülerek mü
sadere edilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — 22 nci maddenin 1 nci fık
rasında yazılı, ihbar mükellefiyetlerini yerine ge-
tirmiyenler 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

KEÎS — Söz,istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDU 55. — Sürek avı mükellefleri ile 
ücretli mücadele mükellefiyetine tâbi tutulanlar
dan vaktinde icabet etmiyenler veya müddetle
ri dolmadan ayrılanlar 10 liradan 50 liraya ka
dar hafit' para cezası ile cezalandırılırlar. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5G. — 32 nci madde gereğince izin 
almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde 
ve sanatı mûtade halinde yapan hakiki şahıslar 
ve hükmi şahısların kanuni temsilcileri bir ay
dan üç aya kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. Bunlar hakkında ayrıca icrayi sanattan 
men karan da verilir. Mahkemeler bu gibileri 
tahkikat ve dâvanın her safhasında muvakkaten 
icrayi sanattan menedebilirler. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Ziraat Vekâletinden müsaade 
almadan faaliyete geçen çırçır fabrikası veya 
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evi sahiplerinden 1 000 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezası alınır, eğer hastalık ve za
rarlılarla mücadele tesisleri yoksa veya diğer 
tesis veya şartlar tamam değilse para cezası 
alınmakla beraber bu tesisler tamamlanıncaya 
kadar bu gibi çırçır fabrika ve evleri mahkeme
den müstacelen verilecek kararla kapatılır. 

Ruhsatlı olarak faaliyette bulunan çırçır 
fabrikası veya evlerinden bilâhara bu kanun hü
kümlerine ve *bu gibi yerlerin faaliyet şartlarına 
veya süre hükmüne aykırı çalıştıkları tesbit 
edilenlerin sahipleri 2 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ay
rıca müessesenin 3 aydan bir yıla kadar kapa
tılmasına da karar verilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — 34 ncü madde hükmüne ay
kırı olarak muayene edilmemiş tohumluğu nak
leden, satan veya satışa arz edenler 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar. 

Ayrıca tohumluğun müsaderesine karar ve
rilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. E t miy e il
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — 35 uci madde hükmüne ay
kırı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar veya 
taşıtanlar 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca nebat 
ve maddelerin müsaderesine de karar verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — 38 nei maddede yazılı iş
leri ruhsatsız yapanlar veya mücadele ilâç ve 
aletlerini Ziraat Vekâletince müsaade edilen fi
yatlardan pahalıya satanlar, yahut satışa arz 
edenler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Ayrıca izinsiz ithal, piyasaya arz, imâl, 
istihsal edilen, ihracına teşebbüs olunan veya 
satılan yahut satışa arz edilen mücadele alet 
ve ilâçlarının ve pahalıya satılan, yahut satışa 
arz edilen ilâç ve aletlerin müsaderesine de ka
rar verilir. 

REİS —• Maddeyi, kabul edenler.. Etmiyeıı-
lei'., Kabul edilmiştir. I 
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MADDE 61. — 40 ncı madde hükümlerin

den her hangi birine aykırı hareket edenler 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. Mücadele alet ve 
ilâçlarının müsaderesine de karar verilir. 

REİS —• Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
leı1.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Ziraat Vekâletinin vazifeli 
teşkilâtı müsadereye tâbi maddeleri zaptetmek 
ve zarar vermelerini önliyecek tedbirleri der
hal almakla mükelleftir. 

Müsaderesine karar verilen maddeler, fen
nî mahzur yoksa satılarak bedelleri Hazineye 
irat kaydedilir. Aksi halde imha olunur. 

Bu kamına göre yapılacak imhalarda mah
kemelerce ihtiyati, tedbir kararı verilemez. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etnıiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm : İX. 
Çeşitli hükümler 

MADDE 63. — Ziraat Vekâletinin vazifeli 
memurları her türlü resmî ve hususi kara, 
deniz ve hava vasıtalarına (transit geçenler dâ
hil) ve nebat yetiştirilen, saklanan, bulunduru
lan, satılan veya işlenen yerlere (buraları. 
mesken sayılsa dahi) girmeye" ve gerekli mua
yene, kontrol ve muameleleri yapmaya yetkili
dir. Mümanaat edildiği takdirde vazifeliler 
icabı hale göre muhtarı veya ihtiyar heyeti 
âzasından bir ikşiyi veya zabıta mensuplarını 
yanlarına alarak bu yerlere girerler ve. vazi
felerini yaparlar. Millî Müdafaa Vekâletine ait 
kara, deniz, hava nakil, vasıtaları ile nebat 
ve erzak depo edilen mahallerde ve arazide ve 
yasak bölgelerde yapılacak muayene ve kont
rollerde bu birlik ve müesseselerden de bir 
temsilci bulundurulur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Bu kanunun muhtelif hü
kümlerinin tatbik suretini göstermek üzere bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde 
Ziraat Vekâletince nizamnameler yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE f)5. — 1. 2!). X I I . 1339 tarihli ve 
393 sayılı Muzır hayvanların, itlafı hakkında 
Kanun, 
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2. 12 .1 .1341 tarihli vo 541 sayılı Pamuk

lara arız olan haşerat ve emrazın imha ve te
davisi ve tohumlarının ıslahı hakkında Kanun, 

3. 541 sayılı Kanunun l. 2, 3, 5, 6 ve 8 nei 
maddelerini mıuıddil 15 . V I . 1927 tarihli vo 1056 
sayılı Kanun, 

4. 1056 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini yü
rürlükten kaldıran 23.1 .1953 tarihli ve 6024 
sayılı Kanun, 

5. 26 . V . 1926 tarihli ve 858 sayılı Çekirge 
Kanunu, 

6. 858 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerini mııaddil 3 . V . 1928 tarihli vo 1235 sayılı 
Kanun, 

7. 26.11.1931 tarihli vo 1756 sayılı Zira-
atte kullanılan bâzı maddelerin Gümrük Res
minden muafiyeti hakkında Kanun, 

8. 29 . 1 . 1936 tarihli ve 2906 sayılı Nebat
ları hastalık vo zararlı böceklerden koruma Ka
nunu, 

9. 4 . V I . 1937 tarihli vo 3203 sayılı Ziraat 
Vekâleti vazife ve teşkilât Kanununun 2 nei, 
6 ncı vo 7 nei maddelerinin vo diğer kanunla
rın bu kanuna aykırı hükümleri, 

Meriyetten kaldırılmıştır. 
REİS — Maddeyi kabul, edenler... Et mi yen

ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihe kadar harice sipariş edil
miş olan nebatlar 6 ncı madde hükmüne tâbi 
tutulmazlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihe kadar ekilmiş olan ne
batlar 18 nei maddede yazılı müsaade alma hük-

* 
müne tâbi tutulmaz. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 

meriyete girdiği tarihte mevcut •çırçır fabrika 
ve evlerinde meriyet tarihinden bir yıl içinde 
noksanların tamamlanması ve Ziraat Vekâletin
ce lüzumlu görülecek tesislerin ilgililerce kurul
ması mecburidir. Bu mecburiyetin müddetinde 
eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde çır
çır fabrikası veya evi valinin emriyle kapatılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
neşri tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere mü
cadele alet ve ilâçlarının ithali, ihracı, imal, is
tihzar ve istihsali veya satışı ile meşgul olanlar, 
bir ay içinde valilere ellerindeki mücadele alet 
ve ilâçlarının cins, miktar, evsaf ve kıymetleri
ni* bildirir, pulsuz bir beyanname vermek ve izin 
verilmesini, mücadele alet ve ilâçlarının âzami 
satış fiyatının tesbitini istemek mecburiyetinde
dirler. Bu mecburiyete riayet etmiyenler hak
kında 60 ncı madde hükümleri uygulanır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu teşkilâtın 
masrafları 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin Ziraat Ve
kâleti 201/11 ve 201/12 tertiplerinden ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim; 45 nei maddeyi redaksiyon için 
takrirlerle birlikte encümene iade ettik. Esasen 
son iki maddenin okunmasından sonra lâyihanın 
heyeti umumiyesinin açık reye arzı da icabet-
mektedir. 45 nei maddenin redaksiyonu ikmal 
edilineiye kadar diğer iki maddeyi okumuyoruz. 

10 Mayıs Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,36 
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Zirai mücadele ' ve zirai karantina kanunu lâyihası ve Muvakkat 

Encümen mazbatası (1/615) 

T. G. 
Ba§vekâlet 29 . XII. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-338/4285 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 28 . XII . 1İİ56 
tarihinde kararlaştırılan Zirai mücadele ve zirai karantina kanun lâyihasının esbabı mucibesiy,Ie 
birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. • 

Başvekil 
A. Menderes 

ZİRAÎ MÜCADELE VE ZlRAİ KARANTİNA KANUNU LAYİHASININ ESBABI MUCİBESİ 

Son yıllarda zirai istihsalimiz birçok sahalarda çeşitlenmiş ve miktar itibariyle de artmıştır. Bu 
artışa tesiri olan âmiller arasında Hükümetçe zirai mücadeleye verilen ehemmiyetin büyük rolü 
olmuştur. Ancak bu mücadeleler halen elde meveudolan ve eski yıllarda o günün imkân ve anla
yışına göre tedvin edilmiş bulunan çeşitli kanunlara dayanılarak yapılmış olduğu için tatbikat 
sırasında büyük müşkülâtla karşılaşılmakta ve- d,aha müessir şekilde hareket edilmesi lâzmıgelirken 
birçok ahvalde mevcut^kanunlara göre.bu tarzda hareket edilememektedir. 

Halen çeşitli zararlarla mücadele için muhtelit* tarihlerde yürürlüğe konmuş ayrı ayrı kanunlar 
mevcuttur. Bu hal, her zararlı mücadelesinin tâbi olduğu kanuna göre yapılmak zaruretinden 
dolayı çeşitli ve yeknesak olmıyan usul've'esasların tatbikini icabettirmekte ve bu suretle de 
hem mücadelelerdeki randımanın düşmesine sebebiyet vermekte ve hem de halkın ziraat teşki
lâtı ile iş birliğini güçleştirmektedir. 

Hastalık ve zararlılarla yapılacak zirai mücadelelerde teknik zaruretler müstesna olmak üzere 
birçok müşterek cihetler mevcuttur. 

Bu itibarla bu mücadelelerin aynı hükümlere tâbi olarak tatbiki hem halkımıza ve hem de 
kanunun tatbiki ile vazifeli olanlara büyült kolaylıklar temin edeceğinden bu husustaki hüküm
lerin tevhidi ve bir tek kanun metninde toplanması lüzumlu ve faydalı görülmektedir. 

Son seneler zarfında, yabancı memleketlerle olan münasebet vê  temasların genişlemesi ve zirai 
maddeler ithalât ve ihracatının artması dolayısiyle, hariçten yurdumuza girebilecek hastalık ve za
rarlılardan korunmak ve ihraç mallarımızda ithalâtcıSaemleketlerin mevzuatına göre lüzumlu mu
ayene ve kontrolleri yapmak, icabederse fennî temizliğe tâbi tutmak ve gerekli diğer tedbirleri al
mak, memleket dahilindeki bâzı yerlerde mevcuther (hangi bir hastalık ve zararlı ile temiz olan yer
lerin bulaşmasına meydan vermemek üzere iç ve dış zirai karantina foü'kümlerinin de yeni baştan 
tedvini ve bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

İkinci Dünya Harbi ve bunu takibeden seneler zarfında zirai mücadele ilâçları bakımından ya
pılan araştırmalar neticesinde müterakki memleketlerde bu sahada büyü'k gelişmeler kaydedilmiş 
ve bu maksatla kullanılan ilâçlar çok çeşitlenmiş ve diğer taraftan memleket dâhilinde ilâç imal 
ve ihzarı teşebbüsleri de artmış bulunmaktadır. 

Devre : X 
İçtima : 3 



Bu durum karşısında gerek doğrudan doğruya çiftçilerimiz tarafından Ye gerekse Hükümetçe 
tatbik edilecek mücadelelerde kullanılacak ilâçlardan memleketimiz ihtiyaç ve şartlarına en uygun 
olanlarını tesbit etmek ve tağşişlere meydan verdirilmemek üzere bu ilâçların memlekete ithal, 
imal, ihzar ve satışlarının daha esaslı şekilde Hükümetçe kontrol edilmesini ve zaptu rapt altııu 
alınmasını mümkün kılacak hükümlerin tedvini zaruret haline gelmiştir. 

Keza zirai mücadelede kullanılan alet ve malzemenin de memleket şartlarına ve mücadele icap
larına uygunluğunun Devletçe kontrolü ve ancak en iyi iletice verenlerinin ithal, yurtta imal ve 
satışına müsaade olunması lüzumlu görülmektedir. 

Bunlardan başka halen mer'i bulunan zirai mücadele ile alâkalı kanunların bugünkü âmme hiz
meti anlayışı ile kabili telif olmıyan antidemokratik, hükümlerle teknik ilerlemelere uymayı güç
leştiren maddeleri ihtiva etmesi dolayısiyle mevzuun bu bakımdau da ele alınması zaruretine kanaat 
getirilmiştir. 

Diğer taraftan; Ziraat Vekâleti vazife ve çalınmaları arasında çok mühim mevki işgal eden ve 
her yıl zirai mahsullerimizin hastalık ve zararlılardan korunmasını temin suretiyle millî gelirimiz
den yüz milyonlarca liranın eksilmesine mâni olacak olan zirai mücadele faaliyetinin ve bu kamı M 
icaplarının bugünkü teşkilât ve kadro ile arzu edildiği ve icabettiği şekilde yürütülmesine imkân 
görülememekte ve takviyesine her bakımdan mecburiyet duyulmaktadır. 

Yukarda arz edilen hususat ile buna nıüteferri cihetleri temin maksadiyle hazırlanmış bulunaıı 
zirai mücadele ve zirai karantina kanunu tasarısı (10) bölüm ve (74) madde ve (4) geçici madde
den-ibarettir. 

T - (Bölüm : Tarifler ile hangi hususların bu kanun hükümlerine tâibi olacağını, 
II - Bölüm : Hariçten memleketimize girecek ve memleketten çıkacak nebatların tâbi tutula

cağı dış karaııtine hükümlerine, 
III - Bölüm. : Yurdumuzun muayyen bölgesinde mevcudolan hastalık ve zararlıların temiz bölge

lere bulaşmasına mâni olacak iç karantina hükümlerini. 
IV - Bölüm : Çeşitli mahsullerimize musallat olan hastalşk ve zararlılarla mücadeleni ti kimler 

tarafından ne şekilde yapılacağına dair hükümleri, 
V - Bölüm : Orman zararlılariyle mücadeleye m üt a a İlik hükümleri, 
VI - Bölüm : Bal arılrama arız olan Amerika Yavru Çürüklüğü hastalığı ile 'mücadeleye ait 

hükümleri, «-
VII - Bölüm : Zirai mücadelede kullanılan alet ve ilâçların ithal, imal, ihzar ve satış ve kul

lanılmalarının tâbi olacağı hükümleri, 
VIII - Bölüm : Bu kanun icaplarını yerine getirmek ve memleket zirai mahsullerinin hastalık 

ve zararlardan korunmasını temin etmek üzere yeniden organize edilmesi zaruri görülen teşki
lâta mütaalik hükümleri, 

IX - Bölüm : Ceza hükümlerini, 
X - Bölüm : Çeşitli hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bölümlerin muhtevası ve bölümlere müteallik esbabı mucibe daha etraflı bir şekilde aşağıda arz 

edilmiştir. 

Bölüm : I 

Nebat hastalık ve zararlı, mücadele aletleri ve mücadele ilâçları gibi tabirlerin kanun lâyihasında-
ki ehemmiyetli mevkiine binaen bunların Kanuni mâna, medlul ve şümullerinin sarih bir şekilde be
lirtilmesi ve sınırlandırılması lüzumlu, görüldüğünden lâyihanın 1. maddesi kaleme alınmış ve 2. 
nci madde ile de bu kanun hükümlerine tabi tutulacak mevzular açıklanmıştır. 

Bolüm :1 i 

Bu bölüm yukarıda arz edildiği veçhile memlekete giren ve memleketten çıkan nebatların tâbi tu
tulacağı muameleleri tesbit eylemektedir. Bu bölümde ithale mâni teşkil eden hastalık ve zararlı-
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larm ve menşelerine göre memlekete girmesi veya transit olarak geçmesi memnu nebatların listele
rinin tesbiti ve ilânı (Lâyiha madde - 3) ve gümrük kapılarının tâyini salâhiyetleri, (Lâyiha mad
de - 4) alınmaktadır. Bu iki hüküm esas itibariyle halen yürürlükte bulunan mevzuatta da yer almış 
ve hastalık ve zararlılar bakımından devamlı ve müessir bir murakabe sisteminin tesisi için lüzumlu 
bulunmuştur. 

Lâyihanın 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri nebatların ""memlekete sokulurken tâbi tutulacağı usul 
ve muamelenin esaslarını göstermektedir. Bu maddelerle ithal edilecek nebatlar için ibrazı mec
buri vesikalar tesbit edilmiş ve ekim, dikim veya teksirde kullanılacak nebatların daha sıkı bir 
murakabeye tâbi tutulması icabeylediğinden ve alâkalısı tarafından memleket gümrüklerine ge
tirilen bu kabîl maddelerin memlekete sokulmasının mümkün olmaması halinde mağduriyet ve 
zarara yol açılabileceğinden ekim, dikim veya teksirde kullanılacak nebatların ithali için peşinen 
permi alınması sistemi kabul edilmiştir. 

İthal edilmek istenilen nebatların durumunu evvel emirde bunlar hakkında tanzim edilmiş 
vesikalar tâyin edeceğinden ve bu vesikalar olmadığı takdirde fuzuli ve külfetli tetkiklere giri
şilmesi daima varit ve muhtemel bulunduğundan ithal mevzuunda kanuni vesikaların tam bu
lunması birinci şart olarak kabul edilmiş ve ancak vesikaları tam olan nebatların muayeneye tâ
bi tutulabileceği lâyiha metninde tasrih kılınmıştır. 

Lâyihanın esas gayelerinden birini memleket nebatlarının dışardan gelebilecek yeni hastalık, 
zararlılar ve salgınlardan korumak teşkil eylediği için, hastalık ve zararlı nevileri ithale mâni 
teşkil eden, memlekette mevcudolan fakat mücadeleye tâbi tutulan, memlekette, mevcudolan fa
kat mücadeleye tâbi tutulmıyan olmak üzere ü§ grup altında mütalâa edilmiş; memlekete itha
le mâni teşkil eden hastalık ve zararlılarla bulaşık nebatların sokulması külliyen yasak edilme
sine mukabil ithale mâni nevilerden olmıyan fakat mücadeleye tâbi tutulan neviden hastalık ve 
zararlılarla bulaşık nebatların fennî surette temizlenmeleri mümkün ojduğu» takdirde temizlene
rek ve mücadeleye tâbi tutulmıyan yeni bir bulaşma tehlikesi arz etmiyen nevilerle bulaşık ne
batların ise temizlenmeden memlekete sokulabilmesi hususunda teşkilâta bir takdir ve ihtiyar sa
lâhiyeti tanımıştır. 

Yabancı memleketlerden gelen yolcuların beraberindeki nebatlarla keza hariçten gelen nakil 
vasıtalarında yolcu ve mürettebatın iaşesi için bulundurulan nebatlar daima bir sirayet vasıtası 
olabileceğinden bunlara ait hükümler lâyihanın 9 ve 11 nci maddeleri ile tertiplenmiş ve mektup
la nebat sokulmasının kontrolü imkânsız ve dolayısiylc tehlikesinin de büyük olduğu görüldü
ğünden bu cihet 12 nci madde ile yasak edilmiştir. 

Hastalık ve zararlıların memlekete yalnız nebatlarla değil bu tâbir dışında kalan diğer mad
delerle gelmesi ve bulaşması mümkün ve muhtemel bulunduğundan lâyihanın 10 ncu maddesi ile 
bu kabîl maddelerin muayenesi, 'temizlettirilmesi ve icabında iade veya imhası salâhiyeti istenil
miştir. 

Teşhir maksadiyle yabancı memleketlerden getirilen nebatlarla alelıtlak transit olarak geçiri
len nebatların bulaşma vasıtası teşkil edeceği tabiî bulunduğundan bunlara ait kayıtlar lâyiha
nın 14 - 15 nci maddelerinde yer almıştır. 

İhraç hususunda nebat gönderilen memleketin mevzuatının nazara alınması mevcut anlaşma
lar ve beynelmilel teamül muktezasmdan bulunmakla lâyihanın 13 ncü maddesinde prensibolarak 
bu esas kabul edilmiş, ancak bunun dışında da ihracatçıya muayene isteme salâhiyeti tanınmış 
ve mallarımızın dış memleketlerdeki itibarını muhafaza maksadiyle vekâletin, bâzı hallerde sağlık 
sertifikası alma mecburiyetini koyabilmesi derpiş olunmuştur. 

Bölüm : III. 

.Memlekette yetişen nebatların korunmasına mütaallik hükümleri ihtiva eden bu bölümde 
memleketin bir yerinde yeni görülen veya eskiden beri bulunan her hangi bir hastalık veya za
rarlının salgınlaşmasının yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geçmek veya mücadeleden do-
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ğabilecek kararları önlemek maksadiyle gereken tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak salâhiyet
ler lâyihanın 16 ncı maddesinde etraflı ve esaslı bir şekilde derpiş edilmiş, diğer taraftan fidan, 
fide, çelik, tohum, yumru, soğan, ve saire gibi teksirde kullanılacak nebatların hastalık ve zararlı
lardan salim yerlerde yetiştirilmesi üzerinde titizlikle durulması icabeden bir mevzu olduğundan 
bu gibi yetiştirme yerleri lâyihanın 18 ve 19 ncu maddeleri ile şart ve kayıtlara tâbi tutulmuş ve 
tazminata tâbi imhalar da tazminatın miktarı ve tesbit şekli lâyihanın 17 ve 20 nci maddelerinde 
belirtilmiştir. 

Bölüm : IV.. 

Hastalık ve zararlılarla mücadeleyi nizamlıya n 4 ncü bölümde ihbarı mecburi hastalık ve za
rarlıların zamana ve hâdiselere göre seneden seneye değişmesi tabiî bulunduğundan bunların lâ
yiha metninde dondurulmıyarak icabı hale göre Ziraat Vekâletince tesbit ve ilânı esas kabul edil
miştir. (Lâyiha madde 21) 

Lâyihanın 22 nci maddesi bu kabîl hastalık ve zararlılara ait ihbarın kimler tarafından yapıla
cağını göstermektedir. Diğer taraftan bir yerde hangi hastalık ve zararlıların mücadeleye tâbi 
olacağı, mücadelede hangi usul ve tedbirlerin ve ne müddet zarfında tatbik edileceği hususlarının 
peşinen ilânı derpiş edilmiş, (lâyiha madde 23 r24) ve mücadele aynı çeşit mahsul yetiştiren muay
yen bölgelerde münferit ve müteferrik kimseler tarafından değil bütün alâkalılar tarafından ayni 
zamanda ve ayni şekilde yapılabildiği takdirde müsmir olabileceğinden lâyihanın 24 ncü maddesi 
ile bu mükellefiyet tahmil edilmiştir. 

Bugün yürürlükte olan mevzuatta da bu prensip hâkim olmakla beraber mükellefiyet kuvvet
li bir müeyyideye bağlı bulunmadığından tatbik kabiliyetinden mahrum kalmış, istenilen ne
tice elde edilememiştir. 

Mücadele işlerini toplu halde yapmak isteyen çiftçi teşekküllerine Vekâletçe yapılacak yar
dımlar lâyihanın 25 nci maddesinde derpiş edilmiş ve zirai mücadele işlerinde çalışanların ken
di kendilerini iaşelerini bilhassa mezkûr yerlerden uzak mahallerde imkânsız oldu
ğundan ve 'mücadelelerin ekseriyeti de meskûn sahalar dışında cereyan ettiğinden bu hu
susun Vekâletçe temini zaruri görülmüş ve lâyihanın 27 nci maddesi ona göre kaleme alınmış
t ık 

Salgınlarda, salgınlaşma istidadını gösteren vakalarda ve diğer tehlikeli hallerde mücadelenin 
Ziraat Vekâleti tarafından ve masrafı kendi bütçesinden ödenmek üzere yapılması ve bu gibi 
mücadelelerde Vekâlet teşkilatındaki vâsıtaların ihtiyaca yetmemesi veya yetmiyeeiğinin anlaşıl
ması halinde rçsmî makam ve idarelerden ve askerî birliklerden yardım alması zaruri bulun
duğu için bu cihetler lâyihanın 26 ve 28 nci maddelerinde derpiş edilmiş ve bâzı hallerde üc
retle ve tarafların rızası ile işçi tutulması gayrimümkün olcağından ve böyle bir hal mücadele
yi neticesiz bırakabileceğinden yine 28 nci madde ile 18 - 55 yaş arasındaki sağlam erkek vatan
daşlara köylerinin en çok 40 kilometre mesafesi dâhilinde bulunan zirai mücadele işlerinde 
senede âzami bir aylık ücretli çalışnıa mükellefiyeti tahmili hususunda salâhiyet istenilmiştir. 

Zararlı hayvan ve kuşlarla olan mücadelelerin, mahiyeti itibariyle halk tarafından elbir
liği ile yapılması zarureti muvacehesinde lâyihanın 29 ncu maddesi ile sürek avları tertibi 
ve zararlı hayvan, kuş öldürme ve yumurta toplama mükellefiyeti tahmili derpiş edilmiş, 29 ve 30 
ncu maddelerde sürek avı mükellefiyeti dışındaki mücadele faaliyetlerini teşvik edici hükümlere yer 
verilmiş, 31 nci maddede ise sürek avlarında veya vekâletçe yapılan zirai mücadelede zehirlenen, sa
katlanan ve ölenler için hükümler vaz 'olunmuştur. s 

Memleketimizde zirai mücadele işlerini ücret mukabilinde ve sanatı mutade halinde yapacak te
şekküller belirmeye başlamış olduğundan ve bu gibi müesseseler ileride çoğalıp gelişeceğinden müca
dele yaptıracakların mağduriyet ve zararlarını önlemek ve mücadeleyi müsmir kılmak maksadiyle 
bu gibi işlerle uğraşan hakiki veya hükmi şahısların zaptırapt altına alınması uygun görülmüş ve 
lâyihanın 32 nci maddesi bu maksada göre hazırlanmıştır. 
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Çiğidin, pamuklarımız için son derece zararlı ve tehlikeli olan pembekurt haşeresinin yayılma-

sındaki mühim rolü dolayısiyle çırçır fabrika ve evlerinin lüzumlu mücadele tesisleri ile teçhizini 
teminen lâyihanın 33 ncü maddesi kaleme alınmıştır. 

Çiğitlerin pembekurt haşeresinden temizlenmesini temin eden sistemin yanlış tatbik edilmesi, bun
ların intaş kabiliyetini yok edebileceğinden tohumluk olarak kullanılacak çiğitlerin intaş kabiliyetleri
nin de muayene edilmesi ve muayenesi yapılmamış tohumluk çiğitlerin satılmasının ve ekilmesinin 
men olunması çiftçinin ve memleketin menfaati bakımından zaruri görülmüş ve lâyihanın 34 ncü 
maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

Hastalık ve zararlı ile bulaşık nebat ve diğer maddeler tehlikeli bîr sirayet vasıtası, teşkil 
eyliyeceğinden bunların resmî ve hususi bütün kara, deniz ve hava taşıma idareleri ve diğer her 
türlü nakil vasıtası kullananlar tarafından naklinin icabında Ziraat Vekâletince menedilebîlme-
si hususunda bir hükme ihtiyaç bulunduğundan lâyihanın 35 nci maddesi hazırlanmıştır. 

Bölüm : V 
Ormanlara mütaallik hususi hükümleri ihtiva etmektedir. Hastalık ve zararlılarla mücadele 

ormanlar için de hususi ve hayati bir ehemmiyet taşıdığından ve hem ormanlara ve hem de orman 
dışındaki nebatlara zarar veren müşterek hastalık ve haşöreler mevcudolduğundan işin Devlet 
ormanları ve hususi orman ve ağaçlıklar bakımından tertiplenmesine ihtiyaç duyulmuş ve lâyi
hanın 36 - 37 nci maddeleri bu maksada göre kaleme alınmıştır. 

Bölüm : VI 

Lâyihanın bu bölümü bal arılarına arız olan bulaşıcı Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı ile 
mücadeleyi tanzim eylemektedir. * 

Amerikan yavru çürüklüğü hastalığı arılarla ve arıcılıkta kullanılan malzeme ile sirayet 
eden ve yayılma istidadı gösteren, vaktinde, süratle müdahale edilmezse arı ailesinin mahvına 
sebebolan çok tehlikeli bir hastalıktır. % 

Hastalık üzerindeki ilmî incelemeler hastalığın memleketimize de girmiş olduğunu tesbit ey
lemiştir. Vaktinde müdahaleyi sağlamak ve hastalığın yayılmasını önlemek üzere hastalığın 
mevcudiyetinden mücadele teşkilâtının haberdar olması şart bulunduğundan lâyihanın 38 nci 
maddesi ile ihbar mükellefiyeti konulmuş ve tedavisinin mümkün olmadığının anlaşılması halin
de boş ve anlı kovanların muhteviyatı ile birlikte yakılmak suretiyle imhasını mümkün kılacak 
bir hüküm alınmıştır. 

Lâyihanın 39 ncu maddesinde; imha olunan arı kovan ve muhteviyatı için yarı bedelin öden
mesi derpiş edilmiştir/ Bu hastalığa tutulmuş ve tedavisine imkân bulunamamış arılardan sahi
binin de her hangi bir istifadesi olamıyacağından ancak yarı bedel ödenmesi muadelete uygun gö
rülmüştür. 

Yine bu hastalığın sirayetini önlemek düşüncesi ile lâyihanın 41 nci maddesine, arıların 5 
kilometreden daha uzak yerlere naklini tahdit ve takyidedici bir hüküm konulmuş ve lâyihanın 
40 nci maddesi ile dfoa arı ailesi, bal, bal mumu ve sairenin ithali, imali ve satışı zapturapt altı
na alınmıştır. 

Bölüm -.VII 
• * -

Lâyihanın bu bölümü mücadele alet ve ilâçlarının imal, ithal, ihraç ve satışını düzenliyen 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Mücadele alet ve ilâçlarının mücadelenin icrasına ve neticelerine son derece müessir bulunma
sı hasebiyle gerek fertlerin ve gerekse âmmenin menfaatini korumak ve memleket ekonomisine 
gelebilecek zararları önlemek bakımından lâyihanın 43 ncü maddesi ile alet ve ilâçların ithali, 
imali, istihzar ve ihzarı piyasaya arzı ve satışı ve ihracı Ziraat Vekâletinin ruhsat ve* kontrö-

\ 
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luna tâbi tutulmuş ve 44 ncü maddesi ile de memleket içinde alet ve ilâç imal, istihsal veya, is
tihzar edecek hakiki ve hükmi şahıslarda aranacak vasıf ye şartlar belirtilmiştir. 

Lâyihanın 45 nci maddesi mücadele alet ve ilâçlarının satışa arzında ve şekil, vasıf, tertip ve ter
kiplerinde bilâhara değişiklik yapılması halinde no gibi şartlara riayet edileceğini göstermektedir. 

Alet ve ilâçlarla alâkalı olarak yaptırılacak tahlil ve denemeler ve verileöek ruhsatnamelerin de 
bir ücrete tâbi tutulması tabiî bulunduğundan bu husus lâyihanın 46 ncı maddesi ile temin edilmiş 
ve keza bir kısım mücadele alet ve ilâçlarının gümrük ve resimlerinden muaf tutulmasında zaruret 
mütalâa edildiğinden 4? nci madde bu maksadı temin etmek üzere kaleme alınmıştır* 

Bölüm : VIII .. . . 

Lâyihanın VIII nci bölümü teşkilâta mütaallik 48 - 52 nci maddeleri ihtiva eylemektedir. 
Zirai mücadeledeki muvaffakiyetin ilk şartı bilindiği üzere devamlı, sabırlı ve feragatli çalışma

larla elde edilecek ilmî neticelere dayanmaktır. Bu neticelerin elde edilebilmesi için dünyanın bütün 
ileri memleketlerinde olduğu gibi bu zararlıların evvel emirde memleketimiz şartlarmdaki biyolo
jilerinin tesbiti, zaman, miktar ve tesir bakımından ilâç denemelerinin yapılması gibi birçok arazi 
vo lâboratuvar çalışmalarına ve bunları yapacak ehliyetli teknik personele ve bu elemanların istih
dam edileceği kadroların mevcudiyetine ihtiyaç vardır. 

Halen mevcudolan ve çok noksan kadro ile çalışan 6 ziraat mücadele enstitüsü yurdumuzun ge
niş sahalarını devamlı olarak kontrol altında bıılunduramamakta ve ihtiyaçlara tam mânasiyle ce
vap verememektedir. 

Bu itibarla memleketimizin zirai istihsal yapılan on ücra köşesinde dahi zarar ve ziyana meydan 
verilmemek ve daimî kontrol temin etmek üzere mevcut ziraat mücadele enstitülerinin adedi 15 e 
iblâğ olunarak her biri için lüzumlu bulunan teknik ve idari personel kadroları yeniden tesbit edil
miş ve ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Buna mukabil mücadele enstitü ve istasyonları servi
sinde halen mevcudolan ilişik (2) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmıştır, 

Çekirge, süne, zeytin güvesi ve zeytin sineği, pamuk zararlıları gibi yurdumuzun birkaç vilâyeti
ni birden içine alan geniş zirai istihsal bölgelerinde zuhu^eden zararlılarla şimdiye kadar olduğu 
gibi her vilayet teşkilâtı tarafından yapılan münferit mücadelelerden elde edilen neticeler ve bugü
ne kadarki tecrübeler, bu mücadelerin, aynı zararlı tasallutuna mâruz bulunan vilâyetlerimizi bir 
araya getirerek kurulacak bölge teşkilâtı tarafından yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bu suretle böl
ge mücadele enstitülerinin yapacağı ilmî çalışmalara dayanılarak bu teşkilât vasıtasiyle o bölgenin 
her tarafında hep birden mücadeleye başlanabilecek ve daha önceden bütün bölgeye şâmil hazırlıklar 
yapılmış olacağı için tıpkı itfaiye gruplarının gördüğü iş gibi haşere zuhur veya istilâ eder etmez 
zarar safhasına girmeden yerinde imha olunabilecektir, 

Bu maksatla memleketimiz şimdilik 8 mücadele bölgesine ayrılmış ve her bölge için birJVlüeadele 
Reisliği ihdas edilerek emrine lüzumu kadar teknik ve idari personel verilmesi ve her bölgede bir mü
cadele levazım ambarı kurulması derpiş olunmuştur. 

Böyle bir teşkilâtla çalışılması daha müessir neticeler tevlidedeceği gibi, bu mücadelelerde kul
lanılacak nakil vasıtaları motorlu ve motorsuz mücadele alet, makina ve malzemesi ve nihayet perso
nel bakımından büyük tasarruflar temin edecek, binneticc maliyeti düşürecek ve halka daha iyi 
hizmet etmek imkânını Bağlıyacaktır. 

Bu maksatla tesbit edilen kadrolar tasarıya ilişik 1 sayılı cetvelde (Bölge Zirai Mücadele Teş
kilâtı. ve Levazım Ambarları) Unvanı altında gösterilmiştir. Zirai mücadele servisinden halen mev
cudolan kadrolar, bölge* mücadeleleri dışında her vilâyette tatbikine zaruret görülecek mücadelele
rin icrasını mümkün kılmak üzere olduğu gibi bırakılmıştır. 

Yukarda da arz ve izaha çalışıldığı gibi son yıllar zarfında gerek Avrupa memleketleri gerek 
Birleşik Amerika ve diğer dünya milletleri ile her sahada artan temasımız neticesinde yurdumuz
da yetişen zirai mahsullerimizin hariçten gelebilecek yeni yeni zararlılar ile bulaşmasını önlemek 
ye, ihraç mallarımızın dereğini düşüren hastalık ve zararlılan temizliyerek ihraeetmek zarureti 
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karşısındayız. Nitekim bıigün bütün medeni dünya milletleri kendi memleketlerinde yetişen mah
sullerin hariçten gelebilecek yeni zararlılarla bulaşmaması için geniş teşkilât ve tesisatla çalışmak
tadırlar. Bu noktanın ehemmiyeti takdir edilmemesi; dolay isiyle, m vaktiyle yurdumuzda hiç mev-
eudolmndığı halde hariçten getirtilen bir bağ çubuğu ile memleketimize giren Floxera'nın Türki
ye bağcılığında yaptığı zarar ve tevlidettiği vahîm neticeler bunun en güzel bir misalidir. Bugün 
do gerek Avrupa ve gerekse Amerika kıtalarında kültür nebatlarının her sene mühim zararlar ya
pan ve henüz memleketimizde bulunmıyan Antonomııs, Grandis, Dorryphore ve saire gibi çok teh
likeli hastalık ve zararlılar mevcuttur. Bunların yurdumuza bulaşması millî servetimiz için büyük 
kayıplara ve yeni masrafların ihtiyarına sebebiyet verebilir. Bu itibarla kanun metninde zikre
dilen ve tamamen ilmî ve teknik mahiyette bulunan bu mevzudaki işlerin mihveri lâyıkında yürü
tülebilmesi için artık memleketimizde de bir zirai karantina teşkilâtı kurulması lüzum ve zarureti 
knısısında bulunmaktayız. 

Diğer taraftan yeniden inşa edilmekte olan limanlarımızda da yine ayni maksat için fümigatuvar-
lar tesisi programa bağlanmış ve kısmen inşasına da başlanmış bulunmaktadır. Bu arada halen Mersin'
de mevcudolan bir sabit fümigatuvarın yeni liman inşaatına uygun olarak yeri değiştirilmekte, An
talya'da bir yenisi inşa olunmakta, istanbul, İzmir, Samsun ve İskenderun gibi büyük ihraç ve ithalât 
yapan limanlarımızda da birer sabit fiimigatuvar kurulması için teşebbüslere geçilmiş ve makinalan-
nın siparişi yapılmış bulunmaktadır. 

Bunlardan başka mühim zirai istihsal bölgelerimiz seyyar fümigatuvarlar ve sabit gazlama odaları 
ile teçhiz olunmuştur. Ve bunların miktarı gün geçtikçe daha da artacaktır. Gerek ithal ve ihracedi-
len maddelerin hastalık ve zararlılar bakımından kontrol ve muayenesi, gerekse yukarda arz edilen te
sislerde çalışılması tamamen hususi bir bilgi ve tekniği ieabettirmesi dolayısiylc bu maksat için tesbit ^ 
edilen kadrolar tasarıya ilişik 1 sayılı cetvelde (Zirai karantina ve fümigatuvarlar) namı altında göste
rilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda da arz olunduğu veçhile zirai mücadelede kullanılan ilâçların gün geçtikçe çeşitlenmesi 
ve her şene yenilerinin piyasaya çıkarılması dolayısiylc gerek memleketimize ithal ve gerekse yurtta 
imâledileeek olanların daha esaslı ve sistemli "bir şekilde kontrol edilebilmesi için yeniden bir ilâç tah
lil lâboratııvarı tesisine zaruret görülmüş ve bu lâboratuvarın yeri temin olunarak malzeme ve ekip
manın siparişi verilmiştir. 

Normal tahlil işlerine nazaran büyük bir hususiyet arz eden ve bu sahada yetişmiş, teeriibeli ele
manlara ihtiyaç gösteren mezkûr lâboratııvann faaliyeti için lüzumlu kadrolar tasarıya ilişik 1 sayılı 
cetvelde (ilâç tahlil lâboratııvarı) namı altında gösterilmiştir. 

1938 yılında yürürlüğe konan Ziraat Vekâleti teşkilât Kanununda bir şube olarak kabul edil
miş bulunan zirai mücadele isleri merkez teşkilâtı ile eskiye nazaran çok genişlemiş ve çeşitlenmiş 
olan işlerin mihveri lâyıkmde yürütülmesine imkân görülememektedir. 

Filhakika eski yıllarda ancak, 100 - 150 000 lira arasında bir bütçesi olan ve memleketin çok 
mahdut sahalarında, muayyen birkaç zararlı ile ve çok dar bir kadro ile çalışan merkez teşkilâtı
nın iş hacmi da çok fazla-artmış ve yıllık bütçesi 1056 da 20 milyon liraya yükselmiş olan ve git
tikçe do arfcınzi rai mücadele merkez teşkilâtının 5 şubeden müteşekkil bir daire haline getirilmesi 
derpiş olunmuş ve lüzumlu kadrolar tasarıya ilişik 1 sayılı cetvelde (Zirai Mücadele Dairesi Reisliği) 
unvanı altında gösterilmiştir. - n 

Yukarda da kısmen arz ve izaha çalışıldığı veçhile zirai mücadele tatbikatının muvaffakiyeti bu 
sahada çalışan araştırma müesseselerinin faaliyetine dayanmaktadır. Bu müesseselerdeki teknik ele
manlar gerek eskiden beri mevcudolan ve gerekse yeniden zuhur eden hastalık ve zararlılarla en te
sirli ve ekonomik şekilde hangi metotlarla ne şekilde mücadele edileceğini tesbit edebilmek için hem 
tabiat şartları içinde ve. hem de lâboratu varlarda uzun meşakkatli ve bazan hayatlarını da tehlike
ye koyarak zehirli ilâçlarla çalışmaktadırlar. Günlük çalışma müddetleri umumiyetle mesai saatleri
ne değil r haşerenin biyolojisine uymak mecburiyetindedir. 

Bu itibarla muayyen araştırmalar yapılırken normal mesainin çok daha fevkinde bir gayret sarfı 
•icabetmektedir. 
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Keza karantina tesis ve teşkillerinde çalışan teknik elemanların durumu da buna müşabihtir. Mah
sul kalitesinin bozulmadan zararlıları tam mânasiyle imha edebilmek için fümigasyonun çok itinalı 
ve hassasiyetle yapılması, hattâ vaziyete göre geceleri dahi çalışılması gerekmektedir. 

Zirai mücadele ve zirai karantina işlerinde çalışan elemanların mücadele işinin hususiyetleri ve 
mahiyeti icabı normal mesai saatleri ile bağlı kalmasına imkân bulunmadığından bu elemanlar çok 
defa mesai saatleri dışında sabahın erken saatlerinden hattâ gece yarılarına kadar çalışmak mecburi
yetinde kalmaktadırlar. 

Zirai Mücadele Enstitü ve istasyonlarında çalışan teknik elemanların işlerinin farklılığı göz 
önünde tutularak bu personele teşkilâtın diğer elemanlarından farklı olarak bir ücret teklif edilmiş, 
kimlere ne miktar ücret verileceği kanunun 51 nci maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm : IX 

Lâyihanın 9 ncu bölümü ceza hükümlerine taallûk ve 53 - 69 neu maddeleri ihtiva etmektedir. 
Cezaların tâyininde işlenen fiillerin mahiyet ve muhtemel netice ve zararları bakımından ehem

miyet, vehamet dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve fazla ağır hükümlere yer verilmemekle be
raber kanun hükümlerine riayetsizliği itiyat haline getirebilecek ve kanunun işlemesini engelliye-
cek çok zayıf ve ehemmiyetsiz müeyyidelerden de kaçınılmıştır. 

Bu bölümde kanun lâyihasının, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 24, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 
40, 41, 43, 45 nci maddelerinin müeyyideleri yer almıştır. 

Lâyihanın 68 nci maddesi müsadereye tâbi maddelerin tâbi tutulacağı muameleyi göstermektedir. 
İmhalar, memleketi zararlılardan ve hastalıklardan koruma hususunda son derece büyük ve hayati bir 
'ehemmiyeti haiz olduğundan aynı madde ile imhaların mahkeme kararı ile durdurulamaması der
piş edilmiştir. 

Bölüm : X. 

Lâyihanın 70 nci maddesi Ziraat Vekâleti vazifeli memurlarının muayene ve kontrol mevzuunda 
salâhiyetlerini nasıl kullanacaklarını göstermekte ve kanunun tatbikatı için etraflı ve teferruatlı.esas
ların tesbiti lâzımgeldiğinden 71 nci madde ile de nizamnameler tanzimi derpiş olunmaktadır. 

Lâyihanın 72 nci maddesi kaldırılan, kanunlara, 73 ncü maddesi meriyet tarihine ve 74 ncü mad
desi hükümlerini icra edecek makama aittir. 

1956 malî yılı Muvazenie Umumiye Kanununda her hangi bir değişikliğe ve her hangi bir kül
feti mucibolmamak üzere lâyihanın teşkilâta mütaallik hükümlerinin 1. I I I . 1957 den itibaren yürür
lüğe girmesi derpiş olunmuş, nizamnamelerin vaktinde tanzimine ve bunlarla birlikte tatbikata ge
çilmesine imkân verilmek üzere lâyihanın diğer hükümlerinin meriyeti için 6 aylık bir mehil tanın
mıştır. 

Lâyihanın 4 ncü geçici maddesi de 6, 18, 33, 40 nci maddeleri ve 7 nci bölüm hükümleri için in
tikal safhalarını göstermektedir. 

İşbu lâyihanın kanuniyet kesbetmesi halinde zirai mücadele ve zirai karantina işlerinftı çok salim 
ve verimli bir safhaya gireceği ve bundan gerek fertlerin, gerekse' memleketin ehemmiyetli faydalar 
sağlıyacağı kuvvetle ümidedilmektedir. 
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T. a. 
Adalet Vekâleti Ankm-a 24 . IX . 1956 

C. İş. V. Müdürlüğü 
Sayı: Genel 27155 

Özü: Zirai mücadele ve 
zirai karantina kanım lâ
yihası hakkında 

Ziraat Vekâletine 

Talihsiz ve 9 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Evvelce ileri sürülmüş olan mütalâalar nazara alınarak yeniden tanzim edilmiş bulunan Zirai 

mücadele ve zirai karantina kanun lâyihası ile vekâletlerinin bu husustaki görüşleri incelenmiş ve 
aşağıdaki hususların tesbiti uygun görülmüştür: 

1. Cezai müeyyidelerin, eski şekli ile muhafaza edilmesi hususundaki görüşlerine, .Vekâleti-
mizce de iltihak edilmiştir. 

2. Lâyihanın 63 ve 64 neü maddesindeki hallerde, hükümden evvel bir tedbir olarak ticaretha
nenin kaptılması veya sanat ve ticaretten men keyfiyetleri prensip itibariyle kabul edilmekle bera
ber bunun mevzuatımızdaki diğer hükümlere uygun olması için, tedbir mahiyetindeki kapatma vs 
men hususlarının da yine mahkemeden karar alınmak suretiyle icrası muvafık görülmüştür. 

3. Lâyihanın 21 nci maddesinde, hastalık ve zararlıların ihbar mükellefiyeti, mutlak bir ifade 
ile herkese tahmil edilmiş olduğu halde 22 nci maddede ihbar mükellefiyetinde olan şahıslar sayıl
makta ve lâyihanın cezai kısmında da yalnız 22 nci madde için müeyyide tâyin edilmiş bulunmak
tadır. 

İhbar mecburiyetinde olan şahıslar, 22 nci maddede sayılan bağ, bahçe vesaire sahibi şahıslar 
olması icabettiğine ve bu madde esasen ihbar mecburiyetini vaz'etmekte bulunmasına göre ayrıca 
Ziraat Vekâletince ilân edilecek hastalık ve zararlıların ihbarı mecburidir, diye müstakil bir mad
de şevkine lüzum ve ihtiyaç bulunmadığından ihbarı mecburi olan hususların Ziraat Vekâletince 
ilân edileceğine dair 22 nci maddeye bir hüküm ilâvesiyle 22 nci maddenin lâyihadan çıkanlması 
veya bu ihbar mecburiyetinin- yalnız 22 nci nnddede sayılan bağ, bahçe vesaire sahibi şahıslara 
inhisar ettirilmeyip mutlak olarak herkese tahmili isteniyorsa 21 nci madde için de bir müeyyide 
vaz'ı uygun bulunmuş ve 17 nci maddeye ait görüşmelerine iştirak edilmiştir. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Adliye Vekili Y. 

Müsteşar 
Hadi Tan 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

İ*. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 26 . IV . 195? 

Esas No. 1/615 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Zirai mücadele ve zirai karantina kanun lâ
yihasını görüşmek üzere seçilen Muvakkat 
Encümen Hükümet temsilcileri de hazır bulun-
duğu halde lâyihayı tetkik ve müzakere eyle-
miştiı». 

Peşinen şu ieheti arz etmek yerinde olur-
ki : Zirai mücadele ve zirai karantina mevzua-« 
tının hayatî ehemmiyet ve zarureti üzerinde 
encümenimiz müttefiktir. Zira bir memlekette 
ziraat ne kadar gelişmiş ve mahsul miktarı ne 
derece artmış olursa olsun zirai mücadele ve 
zirai karantina mevzuu.. aynı müterakki seyri 
takibetmediği takdirde istihsalin büyük bir 
kısmının heba olabileceği ve bu yüzden gerek 
fertlerin gerekse bir iktisadi vahdet olarak 
memleketin milyonlarca lira zarara gireceği 
muhakkaktır. 

Nebat hastalık vo zararlılarının tahribatı di
ğer âfet ve felâketlerle ölçülemiyecek kadar 
yüksek ve vahîm bir nispet arz eder. Çünkü 
bu hastalık ve zararlıların tahribatı istihsalin 
başlangıcı olan tohum atılması anından başlı -
yarak mahsulün sarf ve istihlâki zamanına 
kadar devam eder, ve bir fasit daire halinde 
her mahsûlde ve her mahsulün idrakinde ağır 
ve menfi tesirlerini gösterebilir. Bu itibarla : Zirai 
Mücadele vo zirai karantinaya, memleket is
tihsal ve iktisadiyatında en mühim mevkii ver
mek ve bu hususta emek ve para sarfından as
la kaçınmamak icabeder. 

Memleketimizde bilhassa son senelerde se
bat ve şevkle yapılan mücadelelere rağmen Sü
ne haşeresinin yaptığı tahribat ve bu tahribatın 
ziraat mahsulleri ve memleket iktisadiyatı üze
rindeki menfi akisleri gözlerimiz önünde cere
yan ettiği için mücadele mevzuunun hayati 
ehemmiyet ve şümulüne acık bir misal ve işaret 
olarak gösterilebilir. 

Bu durum muvacehesinde zirai mücadele vo 
karantina sistem ve faaliyetini memleketin maz-
har olduğu zirai inkişaf seviyesine ulaştırmak 
ve nebat hastalık ye zararlılarının artışı ve teh

likesi nispetinde mücadeleyi, tehlikeyi yenecek 
ve bastıracak ve zararları önliyecek ve hiç de
ğilse asgariye indirecek bir seviyeye çıkarmak 
keyfiyeti ihmali mümkün olmıyan ve bir an ev
vel ele alınması icabeden son derece ehemmi
yetli bir vazife teşkil etmektedir. Böyle bir va
zife ise üç kol üzerinden yani kemiyet ve key
fiyet bakımından elverişli ve kifayetli bir peıv 
sonel kadrosu, bu personelin fennî ve malî im
kân ve vasıtalarla teçhizi ve mücadele icaplan-
nı kanuni müeyyidelerle takviyesi şeklinde ya
pılabilirse müsmir' neticeler vermesi beklenebi
lir. Kanuni salâhiyet ve müeyyidelerin bu mev-
zııdaki ehemmiyeti aşikârdır. Zira, bir veba ve
ya kolera illeti insan sağlığı bakımından ne ka
dar süratle ve cezri bir şekilde bastırılmak ve 
söndürülmek icabederse ve böyle bir ameliye de 
kuvvetli kanuni salâhiyet ve müeyyidelere va
beste bulunursa zirai mücadele de belki bundan 
da daha seri ve cezri tedbirleri icabettirir; 

Tedbirlerin alınması, isabet ve başarı ile tat
biki ise ancak kanuni müeyyidelerin teminatı 
altında mümkün olabilir. 

Bugüne kadar yapılan zirai mücadelelerin 
tam semere vermemesinde bir taraftan mücade
le teşkilâtının kemiyet ve keyfiyet bakımından 
zaruri seviyeye ulaşamamış bulunması ve diğer 
taraftan mer'i zirai mücadele ve karantina hü
kümlerinin kifayetsizliği ve beynelmilel mevzuat 
seviyesinin dununda bulunması müessir olmuş
tur. Encümenimizin esaslı ve devamlı bir tet-
kika tâbi tuttuğu lâyiha bu noksanları umumi
yet itibariyle karşılamakta, mücadele ve karan
tina mekanizmasının iyi bir şekilde işlemesini-
sağlıyabilecek esasları ihtiva etmekte bulunma
sı itibariyle kabule şayan görülmektedir. Lâyi
ha memlekete nebat hastalık ve zararlılarının 
girmesini önlemek üzere gümrük kapılarında 
maddi ve mânevi engeller koyduğu gibi memle
ket içindeki hastalık ve zararlılarla mücadeleyi 
de salim ve mâkul esaslara bağlamaktadır. Di
ğer taraftan mücadelede son devece ehemmiyeti 
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haiz bulunan mücadele alet ve ilâçlarının de
vamlı konttol ve murakabesi meselesi de ehem
miyetle ele alınmış ve Ziraat Vekâletinin bütün 
bu mevzularda lüzumlu salâhiyet ve kadrolarla 
teçhizi keyfiyeti de ihmal edilmemiştir. Bunun
la beraber memleket zaruret ve gerçekleri ve 
işin hususiyet ve icapları, mücadele^ ve karanti
naya mütaallik salâhiyet ve müeyyidelerin mem
leket ölçüsünde uyandırması melhuz ve muhte
mel tepkiler nazara alınarak prensiplerden çok 
teferruat ve tatbikat hükümleri üzerinde bâzı 
tadilâta lüzum görülmüş ve neticede mahiyet 
ve sebepleri aşağıda arz edilen değiştirmeler 
yapılmak suretiyle lef fen takdim kılman muad
del metin tesbit olunmuştur. Şöyleki : 

1. a) Kanun lâyihasının, mevzuunun zi
rai mücadele ve zirai karantinaya ve binnetiee 
nebat hastalık ve zararlılarına taallûk etmesi 
hasebiyle (Bal arılarına arız olan Amerikan 
Yavru Çürüklüğü hastalığı ile mücadele) hü
kümlerinin burada yer alması tedvin tekniği 
bakımından uygun görülmediği gibi esasen yal
nız halanlarının bu hastalığı ile mücadele kâfi 
gelemiyeceğinden gerek arıların ve gerekse ev
cil hayvanların bilûmum hastalıkları ile müca
dele hususunun tam bir şekilde kanuni esaslara 
bağlanması lâzımgeleceğinden ve hükümetimiz
de bu mevzuda bir kanun lâyihasını hazırlamak
ta olduğunu haber verdiğinden lâyihanın 2 nei 
maddesinde yazılı (ve balarılarına arız olan 
Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı ile mü
cadele) ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
bunun neticesi olarak lâyihanın aynı mevzua 
mütaallik VI ncı bölümü ve bu bölümüri cezai 
müeyyidesini teşkil eden 69 ncu maddesi tay
yedilmiş ve V nei bölümden ve 37 nei madde
den sonra gelen bölüm ve madde numaraları 
ona göre değiştirilmiştir. 

b) Lâyihanın 1 nei maddesinin c fıkrasın
daki tarifte mücadele aletleri tâbirinde maki-
nalar da mündemiç, bulunduğundan 2 nei mad
denin 3 ncü satırındaki (makina) kelimesi çı
karılmıştır. 

2. Lâyihanın 3 ncü maddesi ithale mâni 
teşkil eden hastalık ve zararlarla bulaşık nebat 
ve diğer maddelerin memlekete sokulmasını ya
sak etmekte ise de bu hükmün haddizatında 
hastalık ve zararlıya şâmil bulunmaması ve bu
nun da mühim bir noksan teşkil eylemesi hase
biyle maddenin 5 nei satırındaki (Zararlılarla) 

( S. Say 

kelimesi (Zararlılar ve bunlarla) şeklinde değiş
tirilmiş ve böylece her hangi nebat ve maddeye 
bulaşık olmaksızın da hastalık veya zararlının 
memlekete girmesi önlenmiştir. 

3. Lâyihanın 5 nei madde 2.nei fıkrasında 
(kullanılmamak) kelimesi bir daktilo hatası 
olarak (kullanılmak) şeklinde yazılmış ve bu 
hata tashih edilmiş ise de işin ehemmiyetine ve 
fıkra hükmünün mâna ve mahiyetine tesir et
mekte bulunmasına binaen burada tasrihi uy
gun görülmüştür. 

4. Lâyihanın 6 nei maddesinde hariçten 
ekim, dikim veya teksirde kullanılmak üzere 
nebat getirteceklere tahmil edilen önceden be
yanda bulunma ve permi alma mükellefiyeti 
posta ile gönderilen veya getirtilen nebatlara 
teşmil edilmemiş ise de bu şekilde gelen nebat
lardan da diğer yollardan g«len nebatlarda ol
duğu gibi mahzurlu hattâ tehlikeli vaziyetler 
doğabileceği neticesine varıldığı için maddenin 
son fıkrası çıkarılmış ve hükme tam bir şümul 
verilmiştir. 

5. 7 nei maddenin 2 nei fıkrasında ilgili 
idare veya, aeentaların gümrük kapılarına gele
cek olan nakil vasıtalarının varış zamanlarını 
mahallî zirai karantina teşkilâtına varıştan ne 
kadar önce bildirecekleri tasrih edilmemiş ve 
bu halin tatbikatta güçlükler doğurabileceği ve 
madde hükmünü işlemez hale getirebileceği ne
ticesine varılmış olduğundan 2 nei fıkranın 2nci 
satırında (varış zamanlarını) ibaresinden sonra 
(uçaklar için en az 2, diğer vasıtalar için en az 
24 saat önce) ibaresi ilâve edilmiştir. 

6. Kanun lâyihasında tazminat ödenmek 
suretiyle yapılacak imhalar açıkça gösterilmiş 
olduğundan ve ödenmeye dair sarahat bulun-
mıyan hallerde tazminat tabiatiyle ödenemiyece-
ğinden 8 nei maddenin 3 ncü fıkrasının 3 ncü 
satırındaki (hiçbir tazminat ödenmeksizin) iba
resi çıkarılmıştır. 

7. Yabancı memleketlerden gelen yolcula
rın beraber getirdikleri nebatları evvelemirde 
zirai karantina yoksa gümrük memuruna beyan
da bulunması daha uygun olacağından lâyiha
nın 9 ncu maddesine bu istikameti verebilmek 
üzere maddenin ikinci satırındaki (gümrüğe be
yana ve gümrük idareleri de) ibaresi (zirai ka
rantina, yoksa gümrük memuruna beyana ve 
gümrük memuru da) şeklinde değiştirilmiştir. 

8. 6 ncı maddede arz edilen esbaba binaen 
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İO ncu maddenin 9 neu satırındaki (hiçbir taz
minat ödenmeksizin) ibaresi çıkarılmıştır. 

9. Lâyiha zirai karantina teşkilâtının kurul
masını derpiş eylediğinden ve menşe ve sağlık 
sertifikalarını bu teşkilâtın vermesi tabiî Ibulun-
duğundan 13 ncü maddenin 4 ncü satırındaki 
(Ziraat Vekâletince salahiyetli kılınmış memur
lar) ibaresi (Zirai Karantina teşkilâtı) şeklinde 
değiştirilmiş ve alıcı memleket istemediği tak
dirde sağlık sertifikası alma mecburiyetinin ko
nulmasına mahal ve lüzum kalmıyacağrndan ve 
böyle bir mecburiyetin yüklenmesi binnetice ne
batların sağlığının değil mahsullerin nefasetinin 
teyidi keyfiyetine taallûk eyliyeceğinden ve bu 
cihetin ise Zirai Mücadele Kanununun içinde 
yeri olamıyacağmdan (ancak alıcı memleket is
temezse dahi bir kısım nebatlar için Ziraat Ve
kâleti sağlık sertifikası alma mecburiyetini ko
yabilir) hükmü çıkarılmıştır. 

10. Teşhir raaksadiyle yabancı memleket
lerden getirilen nebatlarla yine aynı maksatla 
gönderilen nebatların aynı hükümlere tâbi tu
tulması tabiî olduğundan 14 ncü maddenin 2 
nci satırında (getirilen) kelimesinden sonra 
(veya gönderilen) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

11. 16 ncı maddenin F, G ve H fıkralarının 
mahiyetlerine ve ehemmiyet derecelerine göre 
yeniden sıralanmaları uygun görülmüş ve bu 
maksatla (H) fıkrası (F) fıkrasının, (F) fık
rası (G) fıkrasının ve (G) fıkrası (H) fıkrası
nın yerine geçirilmiştir. 

12. Lâyihanın 18 nci maddesindeki; teksir
de kullanılmak üzere nebat yetiştiriciliği ya
pacaklar için konulan muayene ettirme ve mü
saade alma mükellefiyetinin bu işi ticari mak
satlarla yapacak olanlara hasrı ve köylerde 
yapılan perakende fideciliğin ticari maksatla 
olsa dahi, bu mükellefiyetten istisnası ve diğer 
taraftan mükellefiyetin bu işlerle uğraşan res
mî müesseselere de teşmili tatbikatın salim bir 
şekilce cereyanı bakımından uygun görüldü
ğünden bu madde ona göre tadil edilmiştir. 

13. Yetiştirme yerlerinde alınacak tedbir
lerin mücadele teşkilâtında ittihazı tabiî bu
lunduğundan 19 neu maddenin 7 nci satırında
ki (ziraat) kelimesi (mücadele) şeklinde değiş
tirilmiştir. 

14. a) 20 nci maddede atıf yapılan 39 ncu 
madde, arılara mütaallik bir hüküm olduğun
dan ve arılara mütaallik bölüm de lâyihadan 

( S . Sayı 

çıkarılmış bulunduğundan (17, 19 ve 39 ncu) 
ibaresi (17 ve 19 ncu) şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Lâyihanın 20 nci maddesi tazminata 
tâbi imhalarda kıymet takdir edecek heyeti 4 
kişi olarak derpiş etmekte ve heyet reisliğini 
de Ziraat Vekâletinin temsilcisine bırakmakta
dır. Ancak} ziraat mühendisleri odalarının bu
lunduğu yerlerde bu heyet 5 kişi olabilecektir. 
Ziraat mühendisleri odası ancak bir veya iki 
yerde bulunduğundan ve binaenaleyh bu hüküm 
tatbikatta işlememe tehlikesine mânız bulun
duğundan maddeden çıkarılmıştır. Diğer taraf
tan, heyete daha salim bir şekilde çalışmasını 
sağlıyacak ve daha bitaraf bir hüviyet vere
bilmek maksadiyle Ziraat Vekâletine mensup 
iki kişinin mahallî ziraat müdürlüğünce seçil
mesi ve 4 kişilik heyetin mahallî mülkiye ami
rince seçilecek bir kişinin inzımamiyle 5 e çı
karılması ve heyete mülkiye amirince seçilecek 
zatın başkanlık etmesi derpiş olunmuş ve mad
de bu düşünceye göre tadil edilmiştir. 

15. Yalnız hastalıkların değil zararlılardan 
da ihbarı mecburi olanların Ziraat Vekâletince 
tesbiti lâzımgeldiğinden ve bunlar arazı ile 
birlikte ilân edilirse ihbar mükellefleri hasta
lık veya zararlıyı daha kolay ve daha isabetli 
teşhis edebileceklerinden lâyihanın 21 nci mad
desi buna göre tadil olunmuştur. 

16. İhbar mükelleflerine ait 22 nci maddede 
çeltik fabrikalarının ve tohum ve dane ayık
lama yerlerinin de tasrihinde fayda mülâhaza 
edildiğinden maddenin birinci fıkrasına bu ilâ
veler yapılmış ve sahipsiz arazideki hastalık ve 
zararlılara mütaallik ihbar mükellefiyetinin be
lediye ve köy muhtarlarının yerine getirmeleri 
mutasavver olamıyacağmdan bu mükellefiyet 
sahipsiz arazinin bulunduğu yere göre köy, kir
ve çiftçi mallarını koruma bekçilerine tahmil 
edilerek 2 nci fıkra tâdil olunmuştur. 

17. a) Fertlerin yapacakları mücadeleye 
mütaallik olan 24 ncü maddenin bu mücadeleyi, 
mücadeleye tâbi yerde yetişen veya bulunduru
lan yahut işlenen nebatların satmalınmasmı 
taahhüt etmiş bulunanlara da tahmil eden ikinci 
fıkra hükmü ekseriya bu gibilerin mücadele 
yerlerinden uzakta bulunmaları hasabiyle tat
bik kabiliyetinden mahrum ve bu kabîl ananevi 
toptan alını ve satmaları önliyecek mahiyette 
görüldüğünden tamamiyle çıkarılmıştır. 

b) 24 ncü maddede mücadeleye müddeti 
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içinde alâkalısının başlamaması veya mücadele 
usul ve tedbirlerine riayet etmemesi halinde 
Ziraat Vekâletinin takdir ve ihtiyarına bırakı
lan mücadelenin vekâlet teşkilâtınca yapılması 
keyfiyeti nebat sağlığı bakımından mahzurlu 
görüldüğünden ihtiyari ve takdirî olmaktan çı
karılmıştır. Diğer taraftan aynı maddede ve
kâlet tarafından yapılan masrafın iki misli ola
rak tahsili derpiş edilmekle beraber bir taraf
tan da ;60 ncı maddede ayrıca cezai müeyyide 
konulmuş bulunması encümenimizce ağır telâkki 
edilmiş, ancak durumun büsbütün müeyyidesiz 
bırakılması fertlerin yeddiiktidarlannda olan 
mücadeleyi yapmaktan kaçınmalarını ve suini
yet sahiplerinin cezadan kurtulmalarını intacede-
bileceğinden mücadeleyi yapmaya muktedir ola-
mıyanlal* ve muktedir olup da yapmamakta ıs
rar edenler şeklinde ikiye ^ayrılması ve yapmaya 
muktedir olamıyanlardan * yalnız masrafı, yap
maya muktedir oldukları halde yapmamakta ıs
rar edenlerden ise üç mislinin tahsili işbu ta
dilde derpiş edilmiştir. 6183 sayılı Kanunun ge
cikme zammına ait hükümlerinden istisna, bu 
kanunun tatbikatında bir ikilik tevlidedebileee-
ğinden bu husus 24 ncü madde metninden çıka
rılmış ve masrafların suiniyet sahiplerinden üe 
misli olarak tahsili kâfi bir ceza görüldüğünden 
lâyihanın 60 ncı müeyyide maddesi tayyolun-
muştur. Aynı zamanda rızaen ödeme müddeti 
olarak maddede derpiş olunan bir ay kısa ve ki
fayetsiz bulunduğundan üç aya çıkarılmıştır. 

18. 24 ncü maddede yapılan tadilât ferdî 
mücadeledeki mükellefiyet mahiyetini değiştir
mekte olduğundan buna muvazi olarak lâyihanın 
26 ncı madde son cümlesinde (24 ncü maddedeki 
mükellefiyetlerle 25 nci maddedeki toplu müca
delelerin) ibaresi (24 ve 25 fici maddelerdeki mü
cadelelerin) şeklinde değiştirilmiştir. 

19. Zirai mücadele işlerinde çalışanların lü
zum ve zaruret halinde Ziraat Vekâletince iaşe
lerini derpiş eden 27 nci maddede memurların 
da bu imkândan faydalandırılmaları memurlar 
arasındaki müsavat ve muadeleti bozabileceğin
den ve Hazineye yük olabilecek benzeri isteklere 
yol açacağından iaşe salâhiyeti ancak işçi ve mü
kelleflere hasredilmiş ve diğer taraftan bu hük
mün sadece Devlet mücadelelerinde câri olması 
maksut bulunduğundan maddenin 2 nci satırın
da (zamanlarda) kelimesinden sonra (26 ncı mad
deye tâbi) ibaresi eklenmiştir. 

'( S. Sa; 

20. Zaruri ahvalde vatandaşlara mecburi iş 
mükellefiyeti tahmil eden 28 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasının istisnai hükmünün tatbikini son dere
ce daraltmak ve kaçınılmaz mahdut hallere has
retmek maksadiyle bu fıkranın tatbik edilebil
mesi için fevkalâde ahval bulunması, civarda 
amele tedarikinin mümkün olmaması, süne ve 
çegirge gibi müstevli âfetler karşısında kalınma
sı şart koşulmuş ve âzami mükellefiyet yaşı, bu 
işin meşakkati gözönünde tutularak 55 ten 50 ye 
indirildiği gibi mükelleflere kendi yerlerine bir 
başkasını mücadeleye göndermek hakkı da tanın
mıştır. 

Aynı maddenin 4 ncü fıkrasının 2 nci satı
rındaki (2 nci fıkra mucibince) ibaresi fazla gö
rüldüğünden çıkarılmış ve yine aynı maddenin 
son fıkrasının 2 nci satırındaki (mücadele vası
ta) ibaresi 1 nci maddedeki tarife muvazi olarak 
(mücadele alet) şeklinde değiştirilmiştir. 

21. a) 29 neu maddenin 1 nci fıkrasında 
derpiş edilen şahsan muzur hayvan ve kuş öldür
me mükellefiyeti mücadelenin bugünkü tekniği
ne uymıyan ve şimdiye kadarki tatbikatında da 
tatmin edici neticeler vermiyen bir sistem oldu
ğundan bu fıkra metinden tamamiyle çıkarılmış, 
buna mukabil 29 neu maddeye ilâve edilen yeni 
bir fıkra ile Ziraat Vekâletine lüzum gördüğü 
hallerde tesbit edeceği zararlı hayvan ve kuşları 
mücadele tahsisatından ödenecek bir bedel mu
kabilinde satmalmak salâhiyeti tanınmıştır. 

b) Sürek avı mükellefiyetine mütaallik 2 
nci fıkrada işin külfet ve meşakkati göz önün- . 
de tutularak âzami mükellefiyet yaşı 55 ten 50 
ye indirilmiştir. 

c) Muzur hayvanlarla ve bilhassa bu me-
yanda yabani domuzlarla mücadeleyi teşvik an
cak bunların değerlendirilmesi imkânlarını sağ
lamakla kabil olabileceğinden ilâve edilen yeni 
bir fıkrada Ziraat Vekâletine bu kabîl zararlı
ları kıymetlendirmek üzere işler sermayeli te
sisler kurmak veya bu tesisleri kuracaklara yar
dımlarda bulunmak salâhiyeti tanınmıştır. 

d) 29 neu maddenin 1 nci fıkrasının ilga
sına muvazi olarak son fıkranın 2 nci satırın
daki (ve mükellefiyet) ibaresi çıkarılmıştır. 

22. 29 neu maddede yapılan tadilâta mu
vazi olarak lâyihanın 30 neu maddesinin, 1 nci 
satırında (ve mükellefiyet miktarı) ibaresi ve^ 
ikinci satırda (ve kuş) kelimeleri çıkanlmıştiE||j 
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23. Sürek avlarında ve Devlet mücadelele

rinde sakatlanan veya ölenlere dolayısiyle veri
lecek tazminata mütedair 31 nci madde hükmü
ne, hükmi şahıslar veya resmî teşekküllerce 
masrafları kendilerine aidolmak üzere yapılan 
mücadelelerde bu gibi haller vâki olduğu tak
dirde masraf ve tazminatın o hükmi şahıs ve 
teşekkül tarafından ve 32 nci maddede yazılı te
şekküllerce ücret mukabilinde yapılan mücade
lelerde ise bu teşekküller tarafından aynı esas
lar dairesinde ödenmesine mütedair bir fıkranın 
ilâvesi hakkaniyete uygun görüldüğünden bu 
madde ona göre tadil olunmuştu*. 

24. Lâyihanın 33 ncü maddesine çırçır fab
rikaları ve evleri için derpiş edilen faaliyete 
geçme izninin her sene alınması işin icaplarına 
daha uygun görülmüş ve buraların muayenesi 
alelıtlak Ziraat Vekâleti teşkilâtınca değil Zi
raat Vekâleti mücadele teşkilâtınca yapılması 
tabiî bulunmuş ve çalışma müsaadesinin Ziraat 
Vekâletinden alınması zaman kaybına sebebiyet 
verebileceğinden bu vazifenin mahallî zirai mü
cadele teşkilâtınca görülmesi ve keza çalışma sü
relerinin de aynı teşkilâtça tâyini icabeylemiş 
bulunduğundan sözü geçen madde bu düşünce
ye göre tâdil edilmiştir. -

25. Muayenesi yapılmamış tohumluk çiğit
lerin satılması ve ekilmesi gibi naklinin de ya
sak edilmesi zaruri görüldüğünden 34 ncü mad
denin 4 ncü satırından (çiğitlerin) kelimesin
den sonra (nakli) kelimesi ilâve edilmiştir. 

.26. Devlet ormanlarına mütaallik mücade
lede bu kanunun mükellefiyet hükümlerinden 
faydalanılması salâhiyetini daraltmak maksadiy-
le 36 nci maddenin 4 ncü satırındaki (gerektiği 
takdirde) ibaresi (zaruret halinde) olarak değiş
tirilmiştir. 

27. Hususi ormanlarda Orman Umum Mü
dürlüğünce yapılan mücadele masraflarının te
diyesi için alâkalılara 37 nci madde ile verilen 
bir aylık mehil az görülerek üç aya çıkarılmış
tır. 

28. Evvelce arz edildiği üzere Halanlarına 
arız olan bulaşıcı Amerikan Yavru Çürüklüğü 
hastalığı ile mücadeleye mütaallik VI nci bolüm 
(38-42) nci maddeler metinden çıkarılmış ve 
bu suretle VJI nci bölüm VI nci ve 43 ncü mad-

•. de 38 sıra numarasını almıştır. 
*y 29. Mücadele alet ve ilâçlarının imal, is

tihzar veya istihsal edecek olanlarda aranan 
şartları gösteren 44 ncü maddede .hükmü daha 
vazıh ve sağlam bir esasa bağlamak üzeıc 4 ncü 
satırdaki (Fennî şartlara uygun olarak teçhiz 
edilmiş tesisata ve teknik personele) ibaresi 
(Şartlara .uygun olarak teçhiz edilmiş ilmî ve 
fennî tesisata ve personele) şeklinde değiştiril
miş ve madde 39 sıra numarasını almıştır. 

30. Hükümet lâyihasının 45 ve 40 nci mad
deleri yukarda arz edilen çıkartma sebebüıe bi
naen 40 ve 41 sıra numarasını almıştır. 

31. Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf 
tutulacak mücadele alet ve ilâçlarına mütaal
lik 47 nci madde 42 sıra numarasını almış ve 
yerli imalât ve istihsalâtın himayesi maksadiy-
le bu maddeye (Bir ilâç veya aletin memleket 
içinde kemiyet ve keyfiyet itibariyle muadili
nin yapıldığı ve bunun aynı evsafı haiz ve ay
nı işi lıakkiyle görmeye elverişli buluuduğu ve 
ihtiyacı da tamamiyle karşıladığı anlaşıldığı 
takdirde o ilâç veya aletin muafiyetten istifa
de ettirileıniyeceğine) dair bir hüküm ilâve 
edilmiştir. 

32. Hükümet lâyihasının 48 -nci maddesin
de yeni teşkilâtın Ziraat Umum Müdürlüğü bün
yesi içinde bir zirai mücadele-ve zirai karan
tina dairesi halinde yer alması derpiş edilmiş 
ise de baş tarafta uzun uzadiya arz, izah ve 
tahlil olunan sebepler muvacehesinde bu teş
kilâtın ayrı bir Umum Müdürlük halinde ku
rulup idare edilmesinin memleket menfaatleri
ne daha uygun geleceği kanaatine varılmış ol
duğundan 48 nci madde buna göre tadil edile
rek 43 sıra numarası verilmiş ve 3203 sayılı Zi
raat Vekâleti vazife ve teşkilât Kanununda 
umumi ve şümullü bir hüküm bulunmadığın
dan yeni umum müdürün tâyin şekli hakkın
da da aym maddeye hüküm vaz'edilmiş ve VIII 
nci teşkilât bölümü de VII nci sıra numarasını 
almıştır. 

33. Hükümet lâyihasının 49 ve 50 nci mad
deleri yukarda arz edilen çıkartma sebebine bi
naen 44 ve 45 sıra numaralanın almıştır. 

34. Lâyihanın 51 nci maddesinin 2 nci fık
rasındaki (Şef mütabassıs tâbiri) bu gibi mü
esseselerde çchşanların mûtat unvanlarına uy
gun olarak (Lâboratuvar şefi) şeklinde değiş
tirilmiş ve madde 46 sıra numarasını almıştır. 

35. Lâyihanın 52 nci maddesinin 2 nci sa
tırında ($ef mütehassıs) tâbiri yukarda arz 
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edildiği üzere (Lâboratııvar şefi) olarak değiş
tirilmiş, mütehassıs ve asistan unvanlarının ik
tisap suretinin bir nizanuıame halinde tesbîti 
tasrih kılınmış ve bunun hazırlanması sırasın
da Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri Oda
sından mütalâa alınmasına nıütaallik hüküm 
Ziraat Vekâleti dilediği takdirde daima müta
lâa alabileceğinden ve mütalâalarda mahiyet
leri icabı vekâletlerin muamele ve faaliyetleri
ni takyideyliyemiyeceğinden çıkarılmış ve müta-
hassıs olabilme şartları arasında batı dillerin
den en az birini bilmekte fayda ve zaruret mü
lâhaza edildiğinden maddenin son fıkrasına böy
le bir ilâve yapılarak maddeye 47 sıra numa
rası verilmiştir. 

36. Ceza hükümlerine nıütaallik IX ucu bö
lüm VIII sıra numarasını almış ve bu bölümdeki 
cezalar umumiyetle ağır görüldüğünden sırası gel
dikçe maddelerin de ayrı ayrı arz edileceği -veç
hile bâzı ahvalde hapis cezaları t ama m iyi e kaldı
rılmış, veya çok indirilmiş ve para cezalarında 
keza hakkaniyete uygun hafifletmeler yapılmıştır. 

37. Lâyihanın 53 ncü maddesinin 1 nci fık
rasında yazılı hapis cezası memnu fiilin mahiye
tine ve buna adenıiriayetten doğması muhtemel 
neticelere göre isabetsiz görüldüğünden (»maliliy
le kaldırıldığı gibi ağır para cezasının asgari had
di de i 000 liradan 500 liraya indirilmiş ve 2 nci 
fıkrada yazılı hapis cezasının asgari haddi de ke
za G aydan 3 aya indirilmiş ve madde 48 sıra nu
marasını almıştır. 

38. Hükümet lâyihasının 54 ve 55 nci mad
deleri 49 ve 50 sıra numaralanın almıştır. 

39. Lâyihanın. 56 nci maddesinin 3 ncü sa
tırında (nebatın) kelimesi (nebatların) şeklinde 
değiştirilmiş ve maddeye 51, sıra numarası veril
miştir. _^-

40. Lâyihanın 57 ve 58 nci maddeleri 52 ve 
53 sıra numaralarını almıştır. 

41. Lâyihanın 59 ncu maddesinin 1 nci satı
rında. (ve 38 nci maddede) ibaresi bu maddenin 
arı mevzuuna taallûku itibariyle çıkarılmış ve 
maddeye 54 sıra numarası verilmiştir. 

42. _ Lâyihanın 60 nci maddesi 17 numaralı 
paragrafta arz edilen sebebe binaen tamamiyle 
kaldırılmıştır. 

43. Gl nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası 
memnu fiilin mahiyetine ve buna adenıiriayet
ten doğması muhtemel neticelere göre ağır bulun

duğundan 10 liradan 50 liraya kadar şeklinde 
değiştirilmiş ve maddede derpiş edildiği üzere ica-
l>et edipte çalışmama keyfiyetinin isabetle takdir 
ve tesbiti mümkün görülemediğinden bu kısım 
çıkarılmış ve 29 ncu maddede vâki tadilâta mu
vazi olarak maddenin 2 nci cümlesi tamamiyle tay
yedilmiş ve maddeye 55 sıra numarası verilmiştir. 

44. 62 nci maddede yazılı hapis cezasının 
âzami haddi isabetsiz görüldüğünden 6 aydan 3 
aya indirilmiş ve muvakkaten ierai sanattan men 
kararını verme salâhiyetinin valilerden alınarak 
mahkemelere bırakılması hukuk esaslarına daha 
uygun bulunduğundan madde o yolda tadil edi
lerek 56 sıra numarası almıştır. 

45. Lâyihanın 63 ncü maddesinde yazılı 
(Pembekurt dezenfeksiyon tesisleri) ibaresi gayet 
dar ve mahdut bir mâna ifade ettiğinden ve mak
sut da yalnız bu olmadığından bu ibare (hastalık 
ve zararlılarla mücadele tesisleri) şeklinde tadil-
edilmiş ve ayni maddenin 2 nci fıkrasındaki ha
pis cezası memnu üiilin mahiyetine ve buna ademi-
riayetin muhtemel neticelerine göre ağır telâkki 
edildiğinden tamamiyle çıkarılarak maddeye 57 
sıra numarası verilmiştir. 

46. Lâyihanın 64 ncü maddesi 2 nci satırın
da (tohumluğu) kelimesinden sonra 34 ncü madde
de yapılan tadilâta muvazi olarak (nakleden) 
kelimesi ilâve edilmiş ve madde 58 sıra numa
rasını almıştır. 

47. Lâyihanın 65 nci maddesinde yazılı 
para cezasının âzami haddi memnu fiilin mahi
yetine nazaran hafif gürülerek 1 500 liradan 
2 000 liraya çıkarılmış ve maddeye 59 sıra nu
marası verilmiştir. 

48. Lâyihanın 66 neı maddesinde atıf ya
pılan 43 ncü madde sıra numaralarının değiş
mesi hasebiyle 38 olarak tâdil edilmiş, 1 nci 
fıkraya 38 nci, madde hükmüne muvazi ola
rak mücadele aletleri ilâve edilmiş ve memnu 
fiilin mahiyetine ve fiile muhalefetten doğacak 
muhtemel zararlara nazaran hapis cezası faz
la görüldüğünden tamamiyle çıkarılmış 2 nci 
fıkradaki mcadele vâsıtaları tâbiri 1 nci mad
dedeki tarife uygun olarak mücadele âleti şek
linde değiştirilmiş aynı fıkranın son satırında
ki (ilâçların) kelimesi yine 38 nci madde hük
müne uygun olarak (ilâç ve âletlerin) şeklinde 
tâdil edilmiş ve maddeye 60 sıra numarası ve
rilmiştir. 

49. Lâyihanın 67 nci maddesinde atıf ya-
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pılan 45 nci madde yeni sıra numaralarına gö
re 40 olarak değiştirilmiş, memnu fiilin mahi
yetine ve hükme riayetsizlikten doğması muh
temel zararlara nazaran para eczasının âzami 
haddi hafif görülerek 3 000 liradan 5 000 li
raya çıkarılmış ve madde 61 sıra numarasını 
almıştır. 

50. Lâyihanın 68 nci madde son fıkrasın
daki hükmü maksadı ifadeye daha elverişli 
kılmak üzere (bu kanuna göre yapılacak im
halarda mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı 
verilemez) şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
62 sıra numarası verilmiştir. 

•511. Lâyihanın 69 ncu maddesi ilga edilen 
arıcılık bölümünün müeyyidesini teşkil eylediğin
den tamamiyle çıkarılmıştır. 

52. Lâyihanın 70 nci madde 3 ncü satırın
da (veya arı) ibaresi evvelce arz edilen esbaba 
binaen çıkarılmış ve Millî Müdafaa emrindeki 
arazide ve yasak bölgelerde muayene ve kont
rolü temin maksadiyle maddenin sonunda tadi
lât yapılmış ve madde 63 sıra numarasını al
mıştır. 

53. Lâyihanın 71 nci maddesi 64 sıra numa
rasını almıştır. 

54. Lâyihanın 72 nci maddesinin tetkikini 
kolaylaştırmak üzere ilga edilen kanunlar alt 
alta yazılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş 
ve 65 sıra numariasmı almıştır. 

55. Geçici madde ibaresi yeni kanunlarda 
taamülden olduğu üzere muvakkat madde şek
linde değiştirilmiştir. 

56. Lâyihanın muvakkat 4 neü maddesinin 
2 nci satırındaki (ve her nevi arıcılık malze
mesinin) ve 5 inci satırındaki (veya arıcılık 
malzemesinin) ibareleri çıkarılmış ve madde so
nundaki 66 neı madde ibaresi yeni sıra numara
lan mucibince 60 neı madde şeklinde değişti
rilmiştir. 

57. Yeni teşkilâtın masraflarını 1957 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A / l 
işareli cetvelin Ziraat Vekâleti 201/11' ve 2021/12 
tertiplerinden ödeneceğine dair muvakkat 5 nci 
madde kaleme alınmış ve Maliye Vekâleti tem
silcisi icabı halinde derhal münakale suretiyle 

tahsisat bulunacağını ifade ve beyan eylediğin
den bu madde ile ayrıca munzam tahsisat veril
mesine mahal görülmemiştir. 

58. Hükümet lâyihasının 73 ve 74 ncü mad
deleri 66 ve 67 sıra numaralarını almıştır. 

59. — \ rukarda da arz edildiği veçhile Zirai 
Mücadele ve Zirai Karantina teşkilâtının Ziraat 
Vekâleti bünyesi içinde ayrı bir Umum Müdür
lük halinde kurulup faaliyete geçmesi uygun ve 
zaruri görüldüğünden ve lâyiha metninde ona 
göre tadilât yapıldığından kanun lâyihasına 
bağlı 1 sayılı cetvelin merkez, bölge ziraat mü
cadele teşkilâtı, bölge ziraat mücadele levazım 
ambarları, zirai karantina ve fümigatuvarlar ve 
ilâç tahlil lâboratuvarı ve ziraat mücadele ens
titü ve istasyonları bölümlerinde gerek kadro 
unvanları gerekse kadro tevziatı bakımlarından 
lâzımgelen değiştirmeler yapılmış bununla bera
ber kadro sayısında ve maaş derecelerinde {40 
liralık 2 kadro ilâve etmek üzere kaldırılan bir 
80 liralık kadro hariç olmak üzere) hiçbir deği
şiklik olmamasına bilhassa itina olunmuştur. 

Kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen ter-
eihan ve müstaceliyet ile müzakeresi mevcudun 
ittifakı ile kararlaştırılmıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Riyasete saygı ile sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 
Aydın 

N. îyriboz 
Kâtip 
Seyhan 

/. Uslu 

Gazianteb 
A. Ocak 
Kocaeli 
N. Unat 

Kütahya 
O. Özbüen 
Trabzon 
t. Şener 

İmzada bulunamadı 

Mazbata Muharriri 
Seyhan 

iV. / . Tolon 

Eskişehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Potuoğlu 
Hatay 

* ^ yi. F. Atahan 
Konya 

M. Güzelkûmç 
Niğde 

/ / . H. Ülkün 
Uşak 

//. Yılmaz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Zirai mücadele ve zirai karantina kamın lâyihası 

Bölüm : I. 

Esaslar 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı: 
a) Nebat tâbiri ile her türlü nebatlar, bun

ların mahsulleri, tohum, fidan, fide, çelik, aşı Ka
lemi, yumru kök ve soğanları ve diğer her- türlü 
parçaları. 

b) Hastalık ve zararlılar tâbiri ile nebatlara 
zarar veren her türlü hastalık ve amilleri, hay
van, kuş, haşere, akar, parazit ve yabancı otlar; 
bunların zuhur ve sirayet" vasıta ve şekilleri, yu
murta, larva, pup, spor, misel ve sair her türlü 
biyolojik safhaları. 

c) Mücadele aletleri tâbiri ile mücadele ve
ya koruma maksadı ile kullanılan her çeşit alet
ler, makinalar ve bunların parçaları. 

d) Mücadele-ilâçları tâbiri ile mücadele ve
ya koruma maksadiyle kullanılan her çeşit ilâç ve 
preparatlar ve bunların imâlinde kullanılan mad
deler kaydedilmiştir. 

MADDE 2. — Bütün nebatların ithal, ihraç 
ve memleket dâhilinde nakilleri, hastalık ve za
rarlılardan korunmaları, zirai, mücadele alet, ma
kine ve ilâçlarının ithal, ihraç, imâl, ihzar, satış 
ve kullanılmaları ve bal arılarına arız olan Ame
rikan yavru çürüklüğü hastalığı ile mücadele bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

Bölüm : II. 

Memlekete giren ve memeleketten çıkan nebatla
rın tâbi tutulacağı muameleler 

MADDE 3. — İthale mâni teşkil eden hasta
lık ve zararlıların ve menşelerine göre memleke
te girmesi veya transit olarak geçmesi memnu ne
batların bir listesi Ziraat Vekâletince hazırlanıp 
Resmî Gazetede neşredilir ve lüzum görüldükçe 
listede gerekli tadiller yapılır. Bu listede yazılı 
hastalık ve zararlılarla bulaşık nebat ve diğer 
maddelerin memlekete sokulması yasaktır. 

MADDE 4. — İthal veya -ihracedileeek ne
batlar ancak Ziraat ve Gümrük ve İnhisarlar Ve-
kâletlerince müştereken tâyin ve Resmî Gazete ile 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Zirai mücadele ve zirai karantina kanun lâyihası 

Bölüm : I 

Esaslar 

MADDE 1. — (Hükümet lâyihasının 1 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ncı 

MADDE 2. — Bütün nebatların ithal, ihraç 
ve memleket dâhilinde nakilleri, hastalık ve 
zararlılardan korunmaları, zirai mücadele alet 
ve ilâçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve 
kullanılmaları bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Bölüm : II 

Memlekete giren ve memleketten çıkan nebatla
rın tâbi tutulacağı muameleler 

MADDE 3. — İthale mâni teşkil eden has
talık ye zararlıların ve menşelerine göre mem
lekete girmesi veya transit olarak geçmesi 
memnu nebatların bir listesi Ziraat Vekâletin
ce hazırlanıp Resmî Gazetede neşredilir ve lü
zum görüldükçe listede gerekli tadiller yapı
lır. Bu listede yazılı hastalık ve zararlılar ve 
bunlarla bulaşık nebat ve diğer maddelerin 
memlekete sokulması yasaktır. 

MADDE 4 .— (Hükümet lâyihasının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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ilân olunacak deniz, kara ve hava gümrüklerin
den ve Zirai Karantina Teşkilâtınca usulü daire
sinde muayene edildikten- sonra sokulabilir veya 
çıkarılabilir. 

MADDE 5. — Memlekete girmesi yasak olmı-
yan nebatların yurda ithâl edilebilmesi için bun
ların ithaline mâni hastalık ve zararlılardan âri 
olması ve bu hastalık ve zararlılardan temiz yer
lerde yetişmiş bulunması ve bu cihetlerin bunları 
gönderen memleketin, Resmî Nebat Koruma Ser
vislerince verilmiş menşe ve sağlık sertifikaları 
ile belgelenmesi ve nakil ve ambalajlarında kul
lanılan her çeşit maddelerin keza hastalık ve za
rarlılardan âri bulunması 7 nci maddede yV'/'i 
beyanname verme ve 9 ncu maddede yazılı be
yanda bulunma mükellefiyetlerinin yerine geti
rilmiş ve 6 ncı madde şümulüne girenler için per
mi alınmış olması şarttır. 

Ekim, dikim ve teksirde kullanılmamak ü 'ere 
gelen âzami bir kilo ağırlığındaki nebatlar için. 
menşe ve sağlık sertifikaları aranmaz. 

MADDE 6.*— Hariçten ekim, dikim veya 
teksirde kullanılmak üzere nebat getirtecekler, 
evvel emjrde bunların cinsini, nev'ini ve çeşi
dini/hangi memleketten ve o memleketin hangi 
mahallinden getirtileceğini, Türkiye'ye' hangi 
gümrük kapısından gireceğini ve miktarını gös
teren bir vesika ile Ziraat Vekâletine müracaat 
ederek ithal permisi almak ve Ziraat Vekâle
tince dermeyan edilecek hususi şartlara da ayrı
ca riayet etmek zorundadırlar. 

Posta ile gönderilen veya getirtilen nebatlar 
bu hükümden müstesnadır. 

. , MADDE 7. — Nebat ithal edenler malın tah
liyesinden önce mahallî zirai karantina teşkilâ
tına hangi memleketten geldiğini, cins ve mik
tarını, ambalaj şeklini ve kullanma maksadını 
ve 6. madde şümulüne girenler için ayrıca perini 
tarih ve sayısını bildirir bir beyanname verir
ler. ' , 

İlgili idare veya aeentalar, gümrük kapıları
na gelecek olan nakil vasıtalarının varış'zaman
larını mahalli zirai karantina teşkilâtına bildir
mekle ve alâkalılar hamule senetleri ile bu işi 
gören diğer vesikaları karantina teşkilâtına 
İbraz etmekle mükelleftirler, 

Muvakkat E. 

MADDE 5. — Memlekete girmesi yasak olmî-
yan nebatların yurda ithal edilebilmesi içn bun
ların .ithaline mâni hastalık ve zararlılardan âri 
olması ve bu hastalık ve zararlılardan temiz yer
lerde yetişmiş bulunması ve bu cihetlerin bunla
rı gönderen memleketin, resmî nebat koruma 
servislerince verilmiş' menşe ve sağlık sertifika
ları ile belgelenmesi ve nakil ve ambalajlarında 
kullanılan her çeşit maddelerin keza hastalık ve 
zararlılardan âH^bulunması 7 nci maddede ya-

"V 

zıh beyanname verine ve 9-ncu maddede yazılı 
beyanda bulunma mükellefiyetlerinin yerine ge
tirilmiş ve 6 ncı madde şümulüne girenler için 
permi alınmış olması şarttır. ___ 

Ekim, dikim vır teksirde' kullanılmak üzere 
gelen âzami bir kilo ağırlığındaki nebatlar için 
menşe ve sağlık sertifikaları aranmaz. 

MADDE 6. — Hariçten ekim, dikim veya 
teksirde kullanılmak üzere nebat getirtecekler, 
evvelemirde bunların cinsini, nev'ini ve çeşi
dini, hangi memleketten ve o memleketin hangi 
mahallinden getirtileceğini, Türkiye'ye hangi 
gümrük kapısından gireceğini ve miktarını gös
teren bir vesika ile Ziraat Vekâletine müracaat 
ederek ithal permisi almak ve Ziraat Vekâletin
ce dermeyan edilecek hususi şartlara da ayrıca 
riayet etmek zorundadırlar. 

' ' • f 

MADDE 7. — Nebat ithal edenler, malın tah
liyesinden önce mahallî zirai karantina teşkilâtı
na hangi memleketten geldiğini, cins ve mikta
rını, ambalaj şeklini ve kullanma maksadını ve 
G ncı madde şümulüne girenler için ayrıca permi 
tarih ve sayısını bildirir bir beyanname verirler. 

İlgili idare veya aeentalar, gümrük kapıla
rına gelecek 'olan nakil vasıtalarının varış za
manlarını, uçaklar için en az 2, diğer vasıta
lar için en az 24 saat önce mahallî zirai karantina 
teşkilâtına bildirmekle ve alâkalılar hamule se
netleri ile bu işi gören diğer vesikaları karanti
na teşkilâtına ibraz etmekle mükelleftirler. 
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Hariçten yurdumuza posta yoliyle gelip 
PTT idarelerince ınuhtevalarıuın tetkiki için 
gümrük idarelerine tevdi edilen posta madde
lerinde zuhur edecek nebatların günıriik idare
lerince ve bu idarelere tevdi »edilmiyen posta 
maddelerinde çıkacak nebatların da PTT idare
lerince sahiplerine tesliminden evvel en yakın 
zirai karantina teşkilâtına bildirilmesi mecburi
dir. , 

MADDE 8. — Gümrük kapılanım ve posta
nelere gelen ve memlekete girmesi yasak olnıı-
yan nebatların belgeleri tetkik edilir, ancak bun
ların tamam ve usulüne uygun bulunduğu an
laşıldıktan sonra nebatların ve ambalajlarında 
kullanılan maddelerin muayesine geçilebilir. Bel
geleri tamam ve usulüne uygun çıkmıyan ne
batlar memlekete kabul edilmez*. 

Muayene sonunda hastalık ve zararlılardan 
salim çıkan nebat ve ambalajlarının gümrükten 
çıkarılmasına müsaade edilir. Eğer muayenede 
ithale mani hastalık ve zararlılardan her han'gi 
biri görülürse mallar memleketlerine iade veya 
zaruri görüldüğü takdirde zirai karantina teşki
lâtınca imha olunur. 

Derhal imhasına zaruret bulunmıyan nebat
ların iadesi için alâkalılarına on güne kadar me
hil verilir. Bu müddet içinde alâkalısı bunları 
memleket haricine çıkarmadığı takdirde hiçbir 
tazminat ödenmeksizin nebatlar imha edilir. 

İthali istenen nebatlardaki veya ambalâjla-
rındaki hastalık ve zararlılar, ithale mâni nevi
lerden olmamakla beraber mücadeleye tâbi tu
tulan nevilerden ise ve fennî surette temizlen
meleri de mümkünse masrafları mal sahibinden 
peşin alınmak üzere fennî temizleme yapıldıktan 
'sonra memlekete sokulabilirler. 

İthali istenen nebatlardaki veya ambalaj
la rmdaki lıastalık ve zararlılar ithale mâni ya
hut mücadeleye tâbi nevilerden değilse ve yeni 
bir bulaşma tehlikesi arz etmiyorsa bunların 
memlekete sokulmasına müsaade edilebilir. 

MADDE 9. — Yabancı memleketlerden ge
len yolcular beraberlerimle getirdikleri nebat
ları gümrüğe beyana ve gümrük idareleri de 
keyfiyeti mahallî zirai karantina teşkilâtına 
derhal bildirmeye mecburdurlar. Bu maddeler
de sertifika, permi ve 4 ucü maddede yazılı 
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Hariçten yurdumuza posta yolu ile gelip PTT 
idarelerince muhtevalarının tetkiki için gümrük 
idarelerine tevdi edilen posta maddelerinde zuhur 
edecek nebatların gümrük idarelerince ve bu 
idarelere tevdi edilmiyen posta maddelerinde çı
kacak nebatların da PTT idarelerince sahipleri
ne tesliminden evvel en yakın zirai karantina 
teşkilâtına bildirilmesi mecburidir. 

MADDE 8. — Gümrük kapılarına ve posta
nelere gelen ve memlekete girmesi yasak olmıyan 
nebatların belgeleri tetkik edilir, ancak bunla
rın tamam ve usulüne uygun bulunduğu anla
şıldıktan sonra nebatların ve ambalajlarında kul
lanılan maddelerin muayenesine geçilebilir. Bel
geleri t amanı ve usulüne uygun çıkmıyan nebat
lar memlekete kabul edilmez. 

Muayene sonunda hastalık *ve zararlılardan 
salim çıkan nebat ve ambalajlarının gümrükten 
çıkarılmasına müsaade edilir. Eğer muayenede 
ithale mâni hastalık ve zararlılardan her hangi 
Jnri görülürse mallar memleketlerine iade veya 
zaruri görüldüğü takdirde zirai karantina teş
kilâtınca imha olunur. Derhal imhasına zaru
ret bulunmıyan nebatların iadesi için alâkalı
larına 10( güne kadar mehil verilir. Bu müddet 
içinde alâkalısı bunları memleket haricine çı
karmadığı takdirde nebatlar imha edilir. 

ithali istenen nebatlardaki veya ambalaj-
larmdaki hastalık ve zararlılar, ithale mâni ne-

. vilerden olmamakla beraber mücadeleye tâbi 
tutulan nevilerden ise ve fennî surette temiz
lenmeleri de mümkünse masrafları mal sahibin
den peşin alınmak üzere fennî temizleme yapıl
dıktan sonra memlekete sokulabilirler. 

İthali istenen nebatlardaki veya ambaiâjla-
rındaki hastalık ve zararlılar ithale mâni yahut 
mücadeleye tâbi nevilerden değilse ve yeni bir 
bulaşma tehlikesi arz etmiyorsa bunların mem
lekete sokulmasına müsaade edilebilir. 

MADDE &. — Yabancı memleketlerden ge
len yolcular beraberlerinde getirdikleri nebat
ları Zirai Karantina, yoksa Gümrük memuru
na beyana ve gümrük memuru da mahallî zi
rai karantina teşkilâtına derhal bildirmeye mec
burdurlar. Bu maddelerde sertifika, permi ye 
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gümrük kapısı kaydı müstesna olmak üzere bu 
kamın hükümlerine tâbi tutulur ve icabında 
imha edilir. * . ' . 

Türkiye hudutları dışında arazisi olup da 
hususi müsaade ite gidip gelenler hakkında ken
di yetiştirdikleri nebatlara münhasır olmak üze
re bu madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 10. —• Zirai karantina teşkilâtı, ha
riçten gelen ve hastalık ve zararlı getirmesi 
muhtemel bulunan ve «nebat» tâbiri dışında ka
lan her türlü maddeleri de muayene etmeye sa
lahiyetlidir. Bunlar hastalık veya zararlı taşıdı
ğı takdirde fennî icaplara göre temizlenmeleri 
mümkünse masrafları mal sahibinden alınmak 
üzere temizleme yapıldıktan sonra memlekete 
sokulabilir. Fennî icaplara göre temizleme müm
kün değilse malların ithaline müsaade edilmez 
ve âzami 10 gmı zarfında sahibi inalları mahre
cine iade etmediği takdirde hiçbir- tazminat 
ödenmeksizin imha edilir, imha masrafları Zi
raat Vekâleti bütçesinin alâkalı tertibinden öde
nir. îmha sırasında bir gümrük memuru ile mal 
sahibi veya temsilcisi hazır bulundurulur. Bun
lardan her hangi biri davete rağmen gelmediği 
takdirde huzurlarına bakılmaksızın imha ame
liyesi tamamlanır. Sahibi gerekli temizleme 
masraflarını vermezse temizleme kurumlarınca 
bu ameliye yapılır .ve masrafları iki misli ola
rak sahibinden yazı ile talebedilir. Bu halde 
masraf ilgili şahıs tarafından talebin tebliği ta
rihinden itibaren bir ay içerisinde Ödenme/se 
bu alacak tahsil gecikme zammına ait hükümle
ri müstesna olmak üzere Âmme alacaklarının 
tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliye
ye devredilir, 

MADDE 11. — Dışardan yurda gelen nakil 
vasıtalarında yolcu ve mürettebatın iaşesi için 

• bulundurulan nebatları zirai karantina teşkilâ
tı muayeneye ve gerekli tedbirleri almaya veya 
aldırmaya salahiyetlidir. 

MADDE 12. — Türkiye'ye mektupla nebat 
sokulması yasaktır, içinde nebat bulunduğu 
anlaşılan mektuplar PTT idaresince mektup sa
hibinin, huzurunda açılarak içindeki nebat ya
kılmak suretiyle imha olunur. 

Muvakkat E. 

4 neü maddede yazılı gümrük kapısı kaydı 
müstesna olmak üzere bu kanun hükümlerine 
tâbi tutulur ve icabında imha edilir. 

Türkiye hudutları dışında arazisi olupda 
hususi müsaade iîe gidip gelenler hakkında ken
di yetiştirdikleri nebatlara münhasır olmak üze
re bu madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 10. — Zirai Karantina teşkilâtı, 
hariçten gelen hastalık ve zararlı getirmesi 
muhtemel bulunan ve «nebat» tâbiri dışında ka
lan her türlü maddeleri de muayene etmeye 
salahiyetlidir. Bunlar hasfalık veya zararlı ta
şıdığı takdirde fennî icaplara göre temizlenme
leri mümkünse masrafları malsahibinden alın
mak üzere temizleme yapıldıktan sonra mem
lekete sokulabilir. Fennî icaplara göre temizle-
leme mümkün değilse malların ithaline müsaa
de edilmez ve âzami 10 gün zarfında sahibi mal
ları mahrecine iade etmediği takdirde imha edi
lir. imha masraflara Ziraat Vekâleti bütçesinin 
alâkalı tertibinden ödenir, imha sırasında bir 
gümrük memuru ile malsahibi veya temsilcisi 
hazır bulundurulur. Bunlardan her hangi biri 
davete rağmen gelmediği takdirde huzurlarına 
bakılmaksızın imha ameliyesi tamamlanır. Sa
hibi gerekli temizleme masraflarını vermezse 
temizleme kurumlarınca bu ameliye yapılır ve 
masrafları iki misli olarak sahibinden yazı ile 
talebedilir. Bu halde masraf ilgili şahıs tara
fından talebin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde ödenmezse bu alacak tahsil gecik
me zammına ait hükümleri müstesna olmak üze-
re âmme alacaklarını tahsil usulü hakkındaki 
6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil 
edilmek üzere Maliyeye devredilir. 

MADDE 11. — (Hükümet lâyihasının 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 12. —> (Hükümet lâyihasının 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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MADDE 13. — Yabancı memleketlere gön
derilecek olan nebatlar gönderilen memleket 
mevzuatı ieabettirdiği veya ihracatçı istediği 
takdirde yüklenmeden önce muayene edilir ve 
gerekli "menşe ve sağiık sertifikaları Ziraat Ve
kâletince salahiyetli kılınmış memurlar tarafın-

'dan verilir. Ancak alıcı memleket istemezse 
dahi, bir kısım nebatlar için Ziraat Vekâleti 
sağlık sertifikası alma mecburiyetini koyabilir. 
Zirai karantina, bakımından ihraç müsaadesi ve
rildiği usulü dairesinde tevsik edilmedikçe hiç
bir nebat yüklenemez. 

MADDE 14. — Teşhir maksadiyle yabancı 
memleketlerden getirilen nebatlar hakkında da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 15. — Nebatların memleketten ti an-
sit olarak geçmesine ancak her hangi bir has
talık ve zararlıyı bulaştırmıyacak. halde bulun
durmaları şartiyle müsaade edilir. 

Transit muamelesi için alâkalıların müracaat 
zaman ve şekli nizamnamede gösterilir. 

Bölüm : III. 

Memlekette yetişen nebatların korunması. 

MADDE 16. — Memleketin bir yerinde ye
ni görülen veya eskiden beri bulunan her han
gi bir hastalık veya zararlının salgınlaşmasının 
yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geçmek 
veya mücadeleden doğabilecek zararları önle
mek için : 

a) Hastalık veya zararlıyı taşıyabilecek ne
bat, toprak ve diğer her çeşit maddelerin, bula
şık olduğu Ziraat Vekâletince tesbit ve ilân edi
len bölgelerden, korunması gerekli yerlere nak
lini yasak etmeye veya ancak masrafı alâkaljçı
na aidolmak üzere lüzumlu fennî tedbirleri al
dırmak şartiyle nakline izin vermeye, 

b) Hastalık ve zararlılarla bulaşık yahut 
yabancı ve zararlı tohumlarla karışık nebatların 
ekim ve dikimini yasak etmeye, 

c) Lüzum görülen yerlerde ekim ve diki
min cins, nev'i veya çeşidini değiştirmeye, mü
navebe tatbik ettirmeye veya ekim ve dikimi 
tahdit yahut yasak etmeye veya ancak icabeden 
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MADDE 13. — Yabancı memleketlere gön
derilecek -olan nebatlar gönderilen memleket 
mevzuatı ieabettirdiği veya ihracatçı itsediği 
takdirde yüklenmeden önce muayene edilir ve 
gerekli menşe ve sağlık sertifikaları zirai ka
rantina teşkilâtı tarafından verilir. Zirai ka
rantina bakımından ihraç müsaadesi verildiği 
usulü dairesinde tevsik edilmedikçe hiçbir ne
bat yüklenemez. 

MADDE 14. — Teşhir maksadiyle yabancı 
memleketlerden getirilen veya gönderilen ne
batlar hakkında da bu kanun hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 15. — (Hükümet lâyihasının 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Bölüm : m 
Memlekette yetişen nebatların korunması 

MADDE 16. —• Memleketin bir yerinde yeni 
görülen veya eskiden beri bulunan her hangi 
bir hastalık veya zararlının salgınlaşmasının 
yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geç
mek veya mücadeleden doğabilecek zararları 
önlemek için : 

a) Hastalık veya zararlıyı taşıyebileeek 
nebat, toprak ve diğer her çeşit maddelerin, 
bulaşık olduğu Ziraat Vekâletince tesbit. ve 
ilân edilen bölgelerden, korunması gerekli yer
lere naklini yasak etmeye veya ancak masrafı 
alâkalısına aidolmak üzere lüzumlu fennî ted
birleri aldırmak şartiyle nakline izin vermeye, 

b) Hastalık ve zararlılarla bulaşık yahut.. 
yabancı ve zararlı tohumlarla karışık nebatla
rın ekim ve dikimini yasak etmeye, 

c) Lüzum görülen yerlerde ekim ve diki
min cins, nevi veya çeşidini değiştirmeye, mü
navebe tatbik ettirmeye veya ekim ve dikimi 
tahdit yahut yasak etmeve veva ancak icabe-
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fennî tedbirler alâkalılar taralından alındıktan 
sonra ekime, dikime müsaade etmeye, 

ç) Hastalık ve zararlılarla bulaşık nebat 
satışını yasak etmeye veya masrafı ilgililerce 
verilmek suretiyle fennî icaplara göre temizliğe 
tâbi tutulduktan sonra satılmasına müsaade et
meye, 

d) Hastalık veya zararlılarla bulaşık ne
batları icabında her nerede olursa olsun yok et
meye veya ettirmeye, 

e)- Yeni görülen veya memleket dâhilirde 
mevcudolup da temiz bölgelere bulaşması muh
temel bulunan hastalık ve zararlıları deı*hal ye
rinde bastırmak veya mücadeleleri pratikte ka
bil olmıyan hastalık veya zararlıların yayıl
masını önlemek maksadiyle icabında buiîlarîa 
bulaşık olan nebatların civarındaki sağlam ne
batları yok etmeye veya ettirmeye; 

f) Bulaşık bölgelerde, kullanılma yeri ne 
olursa olsun lüzumlu gördüğü nebatlar, bunla
rın bulunduğu yerler ve bunları taşıyan vasıta
lar için fennî icaplara göre temizleme mecbu
riyeti koymaya ve temizleme müddet ve usul 
ve şartlarını tesbite; 

g) Hastalık ve zararlıların bulaşmasını ve
ya yayılmasını önlemek yahut zararlarını tah-
didetmek veya mücadeleden doğabilecek zarar
ların önüne geçmek üzere gerekli göreceği di
ğer her türlü tedbirleri almaya veya aldırmaya; 

h) Hastalık veya zararlılarla bulaşık olan 
yahut bulaşık olduğundan şüphe edilen nebat
ları uygun gördüğü şekilde fennî temizliğe tâ
bi tutmaya veya tutturmaya Ziraat Vekâleti sa
lahiyetlidir. 

MADDE 17. — 16 ncı maddenin (d) ve (e) 
bentlerine göre yok edilen nebatlardan sağlam 
olanların hakiki değerinin tamamı ve diğerle
rinin yarısı Ziraat Vekâleti mücadele tahsisa
tından ödenir. Bu kanunun hükümlerine aykı
rı hareketleri sebebiyle hastalık veya zararlı
ların bulaşmasına sebebolanlara veya hastalık 
ve zararlıyı vaktinde vazifeli teşkilâta haber 
vermiyenlere hiçbir tazminat ödenmez. Bu gi
biler ayrıca cezai takibata tâbi tutulurlar. 

MADDE 18. — Fidan, fide, çelik, tohum, 
yumru, soğan ve saire gibi, teksirde kullanıl
mak üzere her türlü nebat yetiştiriciliği yapa-
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den fennî tedbirler alâkalılar tarafından alın
dıktan sonra ekime, dikime, müsaade etmeye, 

ç) Hastalık ve zararlılarla bulaşık nebat sa
tışım yasak etmeye veya masrafı ilgililerce ve
rilmek suretiyle fennî icaplara göre temizliğe 
tâbi tutulduktan sonra satılmasına müsaade et
meye, 

d) Hastalık veya zararlılarla bulaşık ne
batları icabında her nerede olursa olsun yoket-
meye veya ettirmeye, 

e) Yeni görülen veya memleket dahilinde 
mevcut olup da temiz bölgelere bulaşması muh
temel bulunan hastalık ve zararlıları derhal ye
rinde bastırmak veya mücadeleleri pratikte 
kaabii olmıyan hastalık veya zararlıların yayıl
masını önlemek maksadiyle icabında bunlarla 
bulaşık olan nebatların civarındaki sağlam ne
batları yoketmeye veya ettirmeye, 

f) Hastalık veya zararlılarla bulaşık olan 
yahut bulaşık olduğundan şüphe edilen nebat
ları uygun gördüğü şekilde fennî temizliğe tâbi 
tutmaya veya tutturmaya, 

. g) Bulaşık bölgelerde, kullanılma yeri ne 
olursa olsun lüzumlu gördüğü nebatlar, bunla
rın bulunduğu yerler ve bunları taşıyan vasıta
lar için fennî icaplara göre temizleme mecburi
yeti koymaya ve temizleme müddet ve usul ve 
şartlarını tesbite, 

h) Hastalık ve zararlıların bulaşmasını ve
ya yayılmasını Önlemek yahut zararlarını tahdid-
etmek veya mücadeleden doğabilecek zararların 
Önüne geçmek üzere gerekli göreceği diğer her 
türlü tedbirleri almaya veya aldırmaya Ziraat 
Vekâleti salâhiyetlidir. 

MADDE 17. — (Hükümet lâyihasının 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 18. — Fidan, fide, çelik, tohum, 
yumru, soğan ve saire gibi teksirde bullanılmak 
üzere her türlü nebat yetiştiriciliğini ticari mak-
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eaklar evvel emirde yetişth'me yerlerini nebat 
sağlığı bakımından vazifeli ziraat teşkilâtına 
muayene ettirmeye, yetiştirme müsaadesi istih
sale ve bu teşkilâtın lüzum göstereceği her tür
lü tedbirleri vaktinde almaya mecburdurlar. 

MADDE 19. — 18 nci maddeye göre yetiş
tirme yapılan yerlerde bütün tedbirlere rağ
men tehlikeli hastalık veya zararlı zuhur ettiği 
ve imhasından başka çare bulunmadığı ta-kdir-
de hastalık ve zararlıyı ihtiva eden nebatlar 
imha edilir ve bunların yarı bedeli Ziraat Ve
kâletinin mücadele tahsisatından ödenir. Lü
zumlu görülürse ruhsat da geri alınır. Yetiş
tirmeye izinsiz başlanmış* ise veya ziraat teşki
lâtının lüzum gördüğü tedbirler alınmamışsa 
hiçbir tazminat verilmez ve (58) nci madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 20. — 17, 19 ve 39 ncu maddelere 
göre ödenecek değerler, Ziraat Vekâletince se
çilecek iki ve köylerde ihtiyar meclislerince, şe
hir ve kasabalarda ziraat odalarınca (bulunmı-
yan yerlerde belediye encümenlerince) seçile
cek keza iki kişiden ve olan yerlerde ziraat mü
hendisleri odalarından gönderilecek bir temsil
ciden mürekkep bir heyet tarafından biçilir. 
Vekâletçe seçilecek kimselerden birisi heyete 
başkanlık eder. Değer biçmede ekseriyetin ve 
reyler müsavi olursa başkanın bulunduğu ta
rafın biçtiği değer esas tutulur. 

Bölüm : IV 

Hastalık ve zararlılarla mücadele 

MADDE 21. — İhbarı mecburi hastalıklar 
Ziraat Vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 22. — Tarla, bağ, bahçe, fidelik, fi
danlık, mera ve kültüre elverişli olsun olmasın 
her türlü arazide keza silo ambar, mağaza, nakli
yat ambarları, cırcırlama yerleri, değirmenler 
ve un fabrikaları ve bunlar gibi nebat bulundu
rulan veya işlenen mahallerde ihbarı mecburi has-

Muvakkat E. 

saflarla yapacaklar evvel emirde yetiştirme yer
lerini nebat sağlığı bakımından mücadele teşki
lâtına muayene ettirmeye, yetiştirme müsaadesi 
istihsale ve bu teşkilâtın lüzum göstereceği her 
türlü tedbirleri vaktinde almaya mecburdurlar. 

Bu işlerle meşgul olan resmî müesseseler de 
aynı hükme tâbidir. 

Köylerde yapılacak perakende fidecilik mü
saade almak kaydından müstesnadır. 

MADDE 19. — 18 nei maddeye göre yetiş
tirme yapılan yerlerde bütün tedbirlere rağmen 
tehlikeli hastalık veya zararlı zuhur ettiği ve im
hasından başka çare bulunmadığı takdirde has
talık v̂ e zararlıyı ihtiva eden nebatlar imha edi
lir ve bunların yarı bedeli Ziraat Vekâletinin 
mücadele tahsisatından ödenir. Lüzumlu görü
lürse ruhsat da geri alınır. Yetiştirmeye izinsiz 
başlanmış ise veya mücadele teşkilâtının lüzum 
gördüğü tedbirler alınmamışsa hiçbir tazminat 
verilmez ve 53 ncü aaadde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 20. — 17 ve 19 ncu maddelere göre 
ödenecek değerler mahallî mülkiye âmiri tara
fından seçilecek bir, mahallî ziraat müdürlüğün
ce seçilecek iki, ye köylerde ihtiyar meclislerince, 
şehir ve kasabalarda ziraat odalarınca (bulım-
mıyan yerlerde belediye encümenlerince) seçile
cek keza iki kişiden mürekkep bir heyet tarafın
dan takdir edilir. Mahallî mülkiye amirince se
çilecek kimse heyete reislik eder. Kıymet takdi
rinde ekseriyetin ve reyler müsavi olursa reisin 
bulunduğu tarafın biçtiği değer esas tutulur. 

Bölüm : IV 

Hastalık ve zararlılarla mücadele 

MADDE 21. — İhbarı mecburi hastalık ve 
zararlılar Ziraat Vekâletince tesbit ve arazı ile 
birlikte ilân olunur. 

MADDE 22. — Tarla, bağ, bahçe, fidelik, fi
danlık, mera ve kültüre elverişli olsun; olmasın 
her türlü arazide keza silo, ambar, mağaza, nak
liyat ambarları, çırçırlama, tohum ve dâne ayık
lama yerleri, değirmenler, un ve çeltik fabrika
ları ve bunlar gibi nebat bulundurulan.veya iş-
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talik veya zararlı görülürse bunların sahipleri ve
ya kiracıları veya ortakçıları veya âmir veya ida
recileri yahut bunların kanuni mümessilleri key
fiyeti köyde köy muhtarlarına veya nahiye mü
dürlerine, kasaba ve şehirlerde en büyük mülkiye 
âmirlerine, belediye reislerine yahut ziraat veya 
mücadele teşkilâtına bildirmeye mecburdurlar. 

Sahipsiz arazideki hastalık ve zararlılara mü-
taallik ihbar mükellefiyeti belediye teşkilâtı olan 
yerlerde belediyelere, olmıyan yerlerde köy muh
tarlarına düşer. 

Muhtarlar ve mülkiye âmirleri belediye reis
leri kendilerine ihbar edilen hastalık ve zararlı
ları en seri vasıta ile Ziraat veya mücadele teşkilâ
tına bildirirler. Haber verme keyfiyeti şifahen ve
ya telefonla yapılmakla beraber yazı ile dç teyid-
olunıır. 

MADDE 23. — Vazifeli ziraat ve mücadele 
teşkilâtının teklifi üzerine bir yerde hangi hasta
lık ve zararlıların mücadeleye tâbi olacağı mahal
lin en büyük mülkiye âmirl^tarafından ilân edi
lir. 

MADDE 24. — Topraklarında, nebatlarında 
veya nebat bulundutrulan yahut işlenen yerlerin
de mücadeleye tâbi hastalık veya zararlı bulunan
lar 23 ncü madde gereğince yapılan ilânda göste
rilecek müddet zarfında mücadeleye başlamaya ve 
aynı ilânda tasrih edilen mücadele usulleri ve 
tedbirlerini müddeti içinde hakkiyle tatbik etme
ye veya ettirmeye mecburdurlar. 

Bu maddede yazılı mücadele mükellefiyeti ve 
mesuliyeti mücadeleye tâbi yerde yetişen veya bu
lundurulan yahut işlenen nebatların satmalın-
masını taahhüt etmiş bulunanlara da râcidir. Bun
lar mücadele masraflarını asıl mükelleflerden tah
sil edebilirler. 

Alâkalısı müddeti içinde mücadeleye başlama
dığı veya ilânda gösterilen usul ve tedbirlere ria
yet etmediği takdirde mücadele Ziraat Vekâleti 
teşkilâtınca yapılabilir. Bu halde masraf alâkalı
lardan iki misli olarak yazı ile talebedilir. Masraf 
ilgili şahıs tarafından talebin tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde ödenmezse bu alacak tah
sil gecikme zamanına ait hükümleri müstesna ol
mak üzere âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki 6183 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir. 

Muyakkat E. 
lenen mahallerde ihbarı mecburi hastalık veya 
zararlı görülürse bunların sahipleri veya kira
cıları veya ortakçıları veya âmir veya idarecileri 
yahut bunların kanuni mümessilleri keyfiyeti 
köyde köy muhtarlarına veya nahiye müdürle
rine, kasaba ve şehirlerde en büyük mülkiye 
âmirlerine, belediye reislerine, yahut Ziraat ve
ya mücadele teşkilâtına bildirmeye mecburdur
lar. 

Sahipsiz arazideki hastalık ve zararlılara mü-
taallik ihbar mükellefiyeti köy, kır ve çiftçi 
mallarını koruma bekçilerine düşer. 

Muhtarlar; mülkiye âmirleri ve belediye re
isleri kendilerine ihbar edilen hastalık ve zarar
lıları en seri vasıta ile ziraat veya mücadele 
teşkilâtına bildirirler. Haber verme keyfiyeti şi
fahen veya telefonla yapılmakla beraber yazı 
ile de teyidolunur. 

MADDE 23. — (Hükümet lâyihasının 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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MADDE 24. — Topraklarında, nebatlarında 
veya nebat bulundurulan yahut işlenen yerlerin
de mücadeleye tâbi hastalık veya zararlı bulu
nanlar 23 ncü madde gereğince yapılan ilânda 
gösterilecek müddet zarfında mücadeleye başla
maya ve ayni ilânda tasrih edilen mücadele usul
leri ve tedbirlerini müddeti içinde hakkiyle tat
bik etmeye veya ettirmeye mecburdurlar. 

Alâkalısı müddeti içinde mücadeleye başla
madığı veya ilânda gösterilen usul ve tedbirle
re riayet etmediği takdirde mücadele Ziraat Ve
kâleti teşkilâtınca yapılır. Bu halde yukarda 
yazılı şekilde mücadele yapmaya muktedir ola-
mıyanlardan mücadele masrafları aynen, muk
tedir olup da yapmamakta İsrar edenlerden üç 
misli olarak yazı ile talebedilir. Masraf ilgili 
şahıs tarafından talebin tebliği tarihinden itiba
ren üç ay içinde ödenmezse bu alacak âmme 
alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 sayı
lı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek 
üzere Maliyeye devredilir. 

\ 
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MADDE 25. — Mücadele işlerini tophı halde 

yapmak istiyen çiftçi teşekküllerine Ziraat Vekâ
leti ilâç, alet ve eleman yardımı yapabilir. 

(MADDE 26. — Salgınlarda, salgınlaşma isti
dadı gösteren vakalarda ve diğer tehlikeli hal
lerde Ziraat Vekâleti; masrafı kendi bütçesin
den ödenmek üzere doğrudan doğruya veya 
kendi kontrolü altanda 32 nci maddede yazılı 
teşekküller vasıtasiyle mücadele yapmaya sa
lahiyetlidir. Bu takdirde 24 ncü maddedeki tek
lifleriyle 25 nci maddedeki toplu mücadelelerin 
ne şekilde tatbik edileceği nizamnamede gös
terilir. 

MADDE 27. — Ziraat Vekâleti lüzum ve 
zaruret gördüğü yer ve-zamanlarda zirai müca
dele işlerinde çalışanların iaşelerini zirai müca
dele tahsisatından temin etmeye salahiyetlidir. 

MADDE 28. '— Hastalık veya zararlı çıkan 
yerlerde, Ziraat Vekâleti teşkilatındaki vasıta
ların ihtiyaca yetmemesi veya yetmiyeceğinin -
anlaşılması halinde valilerin talebi üzerine o 
vilâyetteki bütün âmme, idare ve müesseselerine 
ait teşkilât kendi vasıta ve şoförleriyle müca
deleye katılmaya* mecburdurlar. 

Mücadele sahalarının askerî birlikler tara
fından kordon altına alınmasına veya askerî 
birliklerin vasıta ve insan kuvvetleriyle bizzat 
mücadeleye katılmalarına zaruret bulunan hal
lerde bu husus Ziraat Vekâletinin talebi üze
rine, Millî Müdafaa Vekâletince temin olunur. 

Ziraat Vekâleti, zaruret gördüğü hallerde 
18 - 55 yaş arasındaki sağlam erkek vatandaş
ları (,18 yaşını bitirmiş 55 yaşını bitirmemiş) 
köylerinin en çok 40 kilometre mesafesi dâhi
linde bulunan zirai mücadele işlerinde yılda bir 
ayı geçmemek şartiyle ve ücretle çalıştırmaya 
yetkilidir. 

Gerek bunlara verilecek günlük ücret, gerek
se 1 nci fıkra mucibince mücadeleye katılacak 
erlere ödenecek günlük tazminat miktarları Zi
raat Vekâletince takdir olunur. 

Resmî veya hususi bütün kara, deniz ve ha
va taşıma idareleri veya nakil vasıtası sahipleri 
mücadele vasıta ve ilâçlarını ve mücadeleye ka
tılacak kimseleri geciktirmeksizin tercihan taşı
maya mecburdur. 

( S. Sayısı 

Muvakkat E, 
MADDE 25. — Hükümet lâyihasının 25 nci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. —- Salgınlarda, salgınlaşma is
tidadı gösteren vakalarda ve diğer tehlikeli hal
lerde Ziraat Vekâleti; masrafı kendi bütçesin
den ödenmek üzere doğrudan doğruya veya ken
di kontrolü altında 32 nci maddede yazılı teşek
küller vasıtasiyle mücadele yapmaya salahiyet
lidir. Bu takdirde 24 ve 25 nci maddelerdeki 
mücadelelerin ne şekilde tatbik edileceği nizam
namede gösterilir. 

MADDE 27. .— Ziraat Vekâleti lüzum ve za
ruret gördüğü yer ve zamanlarda 26 ncı mad
deye tâbi zirai mücadele işlerinde çalışan işçi 
ve mükellefiyetlerin iaşelerini zirai mücadele 
tahsisatından temin etmeye salahiyetlidir. 

MADDE 28. — Hastalık veya zararlı çıkan 
yerlerde Ziraat Vekâleti teşkilatındaki vasıtala
rın ihtiyaca yetmemesi veya yetmiyeceğinin an
laşılması halinde valilerin talebi üzerine o vilâ
yetteki bütün âmme, idare ve müesseselerine 
ait teşkilât kendi vasıta ve şoförleriyle müca
deleye katılmaya mecburdurlar. 

Mücadele sahalarının askerî birlikler tara
fından korçlon altına alınmasına veya askerî 
birliklerin vasıta ve insan kuvvetleriyle bizzat 
mücadeleye katılmalarına zaruret bulunan hal
lerde bu husus Ziraat Vekâletinin talebi üze
rine Millî Müdafaa Vekâletince temin olunur. 

Fevkalâde ahvalde Ziraat Vekâleti zaruret 
gördüğü ve civarda amele tedariki mümkün ol
madığı takdirde süne ve çekirge gibi müs
tevli âfetler karşısında 18 - 50 yaş arasındaki 
sağlam erkek vatandaşları (18 yaşını bitir
miş, 50 yaşını bitirmemiş.) köylerinin en çok 
40 kilometre mesafesi dâhilinde bulunan zirai 
mücadele işlerinde yılda bir ayı geçmemek şar
tiyle ve ücretle çalıştırmaya yetkilidir. Ancak 
mükellefler kendi yerlerine mükellef olmıyan 
bir şahsı gönderebilirler. , 

Gerek bunlara verilecek günlük ücret ge
rekse mücadeleye katılacak erlere ödenecek 
günlük tazminat miktarları Ziraat Vekâletince 
takdir olunur. 
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MADDE 29. — Ziraat Vekâletince tesbit edi
len zararlı hayvan ve kuşlardan zarar gören her 
şehir, kasaba, köy, çiftlik ahalisi tarafından her 
sene mezkûr mahallerde hangi muzır hayvan ve 
kuşların ne miktar öldürüleceğini ve hangi kuş
ların yumurtalarının ne miktarda toplanacağı
nı kazalarda kaymakamların ve vilâyet merke
zinde valilerin başkanlığında ziraat teşkilâtı, 
belediye ve ziraat odası temsilcilerinden ve jan
darma kumandanından müteşekkil bir komis
yon tâyin ve ilân eder. Bu suretle tâyin ve ilân 
olunan zararlı hayvan ve kuşları mezkûr ma
hallerin 18 ilâ 55 yaş arasında (18 yaşını dol
durmuş ve 55 yaşını doldurmamış) sağlam er
kek ahalisi müddeti içinde öldürmeye veya öl
dürtmeye ve mükellefiyete tâbi yumurtaları top • 
lamaya veya toplatmaya ve bu hayvanların 
ilânda gösterilen uzvi alâmetleriyle yumurtaları 
mahallî ziraat veya mücadele teşkilâtına teslime 
mecburdur. 

Ziraat teşkilâtının göstereceği lüzum üzerine 
mahallin en büyük mülkiye âmiri taralından 
tertip ve ilân edilecek sürek avlarına, av saha
sındaki köyler halkından 18 - 55 yaşı arasında
ki (1.8 yaşını doldurmuş 55 yaşını doldurmamış) 
sağlam erkek vatandaşlar katılmak zorundadır
lar. Bu yöndeki mücadele ve sürek avları için 
gerekli silâh, cephane ve av malzemesi Ziraat 
ve Millî Müdafaa vekâletlerinee bedelsiz olarak 
temin olunur. 

Muzur hayvanların zarar yaptığı mahallerde 
veya civarında askerî kıtalar bulunursa mahallî 
en büyük mülkiye âmirinin Garnizon Kuman
danlığına müracaati üzerine Garnizon Kuman-
danlığmca tesbit edilecek askerî birlikler de bu 
sürek avlarına iştirak ettirilir. 

İsimleri Ziraat Vekâletince tesbit edilecek 
zararlı hayvanları ve kuşları sürek avları ve mü
kellefiyet dışında avlamayı deruhte edenlere 
cephane, av malzemesi veya silâh yardımı yapı
labilir. 

2 6 -
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Kesmî veya hususi bütün kara, deniz ve ha
va taşıma idareleri veya nakil vasıtası sa
hipleri müeadele alet ve ilâçlarını ve mücade
leye katılacak kimseleri geciktirmeksizin terei-
han taşımaya mecburdur. 

MADDE 29. — Ziraat teşkilâtının göstere
ceği lüzum üzerine mahallin en büyük mülki
ye âmiri tarafından tertip ve ilân edilecek sü
rek avlarına; av sahasındaki köyler halkın
dan 18 - 50 yaşı arasındaki (18 yasini dol
durmuş 50 yaşını doldurmamış) sağlam erkek 
vatandaşlar katılmak zorundadırlar. Bu yönde-

1 ki mücadele ve sürek avları için gerekli silâh, 
cephane ve av malzemesi Ziraat ve Millî Müda
faa vekâletlerinee bedelsiz olarak temin olunur. 

Muzır hayvanların zarar yaptığı mahaller
de veya civarında askerî kıtalar bulunursa ma
hallî en büyük mülkiye âmirinin garnizon ku
mandanlığına müraeatı üzerine garnizon ku-
mandanlığmca tesfbit edilecek askerî birlikler 
de bu sürek avlarına iştirak ettirilir. 

İsimleri Ziraat Vekâletince tesbit edilecek 
zararlı hayvanları ve kuşları sürek avları dışın
da avlamayı deruhde edenlere cephane, av mal
zemesi veya silâh yardımı yapılabilir. 

Ziraat Vekâleti lüzum gördüğü hallerde tes
bit edeceği zararlı hayvan ve kuşları mücadele 
tahsisatından verilecek bir bedel mukabilinde 
satmalmaya salahiyetlidir. 

Ziraat Vekâleti bu maddede yazılı çeşitli 
yollarla avlanan veya diğer şekillerde elde edi
len zararlıları kıymetlendirmek üzere işler ser
mayeli tesisler kurar veya bu tesisleri kura
caklara teşvik maksadiyle yardımlarda bulu
nur. 
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MADDE 30. — Sürek avı ve mükellefiyet 
miktarı dışında zararlı hayvan ve kuş mücade
lesi yapanlara nizamnamede yazılı esaslara göre 
zirai mücadele tahsisatından ikramiye verilebi
lir. 

MADDE 31. — Sürek avlarında veya 26 ncı 
maddeye göre yapılan mücadelelerden dolayı sa
katlananların kendilerine, ölenlerin kanuni mi
rasçılarına mücadele tahsisatından Ziraat Ve
kâletince tesbit edilecek miktarda, tazminat ve
rilir. Huni arın ve 26 ncı maddeye göre mücade
le yaparken zehirlenenlerin hastane ve ölümleri 
halinde cenaze masrafları da ayni tahsisattan 
ödenir. 

Hu maddeye göre verilen tazminat alâkalıla
rın, diğer kanunlarla tanınmış haklarına halel 
getirmez ve bütün vergi ve resimlerden ım.af 
tutulur. 

MADDE 32. — Zirai mücadele işlerini ücret 
mukabilinde sanatı mutade halinde yapmak is-
tiyen hakiki veya, hükmi şahıslar, işe başlama
dan önce Ziraat Vekâletinden izin almaya, bu 
Vekâletçe belirtilecek şartlara, riayet etmeye ve 
sicilli ticarete kaydolunmaya mecburdurlar. 

Ziraat Vekâleti yukarda yazılı mücadele te
şekküllerini her zaman teftiş ve murakabe salâ
hiyetini haiz olup mezkûr vekâletçe istenecek her 
türlü malûmatın bu teşekküllerce tam zamanın
da verilmesi mecburidir. 

MADDE 33. — (Jırcır fabrikaları ve evlerinin 
faaliyete geçmeden önce, Ziraat Vekâleti teşki
lâtınca hastalık ve zararlılar ve bunlara mütaal-
lik mücadele tesisleri bakımından muayene edil
mesi ve bu gibi yerler için Ziraat Vekâletinden 
çalışma müsaadesi alınması mecburidir. 

Bu gibi yerlerin Ziraat Vekâletince tâyin ve 
Hân edilecek süreler dışında faaliyette bulunma-

* lan yasaktır. 

MADDE 34. — Fennî icaplara göre temizliği 
yapılmış çiğitlerden tohumluk olarak kullanıla
caklar, Ziraat Vekâletinin .vazifeli teşkilâtınca 
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MADDE 30. — Sürek av.u dışında zararlı 
hayvan mücadelesi yapanlara nizamnamede ya
zılı esaslara göre zirai mücadele tahsisatından 
ikramiye verilebilir. 

MADDE 31. — Sürek avlarında veya 26 ncı 
maddeye göre yapılan mücadelelerden dolayı sa
katlananların kendilerine, ölenlerin kanuni mi
rasçılarına mücadele tahsisatından Ziraat Vekâ
letince tesbit edilecek miktarda tazminat veri
lir. Dunların ve 26 ncı maddeye göre mücadele 
yaparken zehirlenenlerin hastane ve 'ölümleri 
'halinde cenaze masrafları da aynı tahsisattan 
ödenir. 

Hükmi şahıslar veya resmî teşekküllerce 
masrafları kendilerine aidolmak üzere yaptırı
lan mücadelelerde bu gibi 'haller vâki olduğu 
takdirde masraflar ve tazminat o hükmi şahıs 
veya teşekkül tarafından; 32 nci maddede ya
zılı teşekküllerce ücret mukabilinde yapılan 
mücadelelerde ise bu teşekküller tarafından ay
nı esaslar dairesinde ödenir. 

MADDE 32. — (Hükümet lâyihasının 32 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 33. — Çırçır fabrikaları ve evle
rinin her sene faaliyete geçmeden evvel Ziraat 
Vekâleti Mücadele Teşkilâtınca hastalık ve za
rarlılar ve bunlara mütaallik mücadele tesisleri 
Yakınımdan muayene edilmesi ve bu gibi yerler 
için mahallî zirai mücadele teşkilâtından çalış
ma müsaadesi alınması mecburidir. 

Hu gibi yerlerin Ziraat Vekâleti mahallî 
mücadele teşkilâtınca tâyin ve ilân edilecek sü
reler dışında faaliyette bulunmaları yasaktır. 

MADDE 34. — Fennî icaplara göre temizli
ği yapılmış çiğitlerden tohumluk olarak kulla
nılacaklar, Ziraat Vekâletinin vazifeli teşkilâ-
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ayrıca intaş kabiliyeti bakımından da muayene 
edilir. Muayenesi yapılmamış tohumluk çiğitle
rin satılması ve ekilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmü icra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle diğer tohumluklara da teşmil edilebilir. 

MADDE 35. — Resmî ve hususi bütün kara, 
deniz ve hava taşıma idarelerinin ve her türlü 
nakil vasıtası kullananların nakli yasak edilmiş 
nebat ve maddeleri taşımaları memnudur. 

Bölüm : V. 

Ormanlara mütadilik hususi hükümler 

MADDE 36. — Münhasıran ormanlara taal
lûk eden hastalık ve zararlılarla Devlet orman
ları yararına yapılacak mücadele hizmetleri or-
,man idaresi tarai'mdan ve orman bütçesinden 
ifa edilir. Gerektiği takdirde bu kanunun mü
kellefiyet hükümlerinden faydalanılır. 

Hastalık ve zararlılar hem orman, hem zira
at sahalarını alâkalandınyorsa mücadele bu ka
nun hükümleri dairesinde ve orman idaresi ile 
müştereken yapılır. Mücadele masraflarına or
man idaresinin iştirak nispeti Ziraat Vekâletin
ce belirtilir. 

MADDE 37. — Hususi ormanlarda veya sa
hipli ağaçlıklarda görülen ve mücadele edilme
diği takdirde muhiti için tehlike teşkil edebile
cek olan hastalık ve zararlılarla mücadele or
man idaresince yapılır. Masraflar orman veya 
ağaçlık sahiplerinden yazılı olarak istenir. Teb
liğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemedikleri 
takdirde kendilerinden âmme alacaklarının tah
sili usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde tahsil edilmek üzere maliyeye dev
redilir. 

Bölüm : VI. 

Batanlarına «na olan bulaşıcı Amerikan Yavru 
Çürüklüğü hastalığı ile mücadele 

MADDE 38. — Bulaşıcı Amerikan Yavru 
Çürüklüğü hastalığının en yakın ziraat teşkilâ
tına arı sahipleri tarafından ihbarı mecburidir. 
İhbar mükellefiyeti arı sahibi küçük veya mah
cur ise veli veya vasisine, sahibi orada, değilse 

Muvakkat E. 

tınca ayrıca intaş 'kabiliyeti bakımından da mu
ayene edilir. Muayenesi yapılmamış tohumluk 
çiğitlerin nakli, satılması ve ekilmesi yasaktır. 

Bu madde hükmü İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle diğer tohumluklara da teşnil edilebi
lir. 

MADDE 35. — (Hükümet lâyihasının 35 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Bölüm : V. 

Ormanlara mütaallik hususi hükümler 

MADDE 36. — Münhasıran ormanlara ta
allûk eden hastalık ve zararlılarla Devlet or
manları yararına yapılacak mücadele hizmet
leri orman idaresi tarafından ve orman bütçe
sinden ifa edilir. Zaruret halinde bu kanunun 
mükellefiyet hükümlerinden faydalanılır. 

Hastalık ve zararlılar hem orman, hem zi
raat sahalarını alâkalandınyorsa mücadele bu 
kanun hükümleri dairesinde ve orman idaresi 
ile müştereken yapılır. Mücadele masraflarına 
orman idaresinin iştirak nisbeti Ziraat Vekâle
tince belirtilir. 

MADDE 37. — Hususi ormanlarda veya sa
hipli ağaçlıklarda görülen ve mücadele edil
mediği takdirde muhiti için tehlike teşkil ede
bilecek olan hastalık ve zararlılarla mücadele 
orman idaresince yapılır. Masraflar orman veya 
ağaçlık sahiplerinden yazılı olarak istenil'. Teb
liğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmedik
leri takdirde kendilerinden âmme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hü-
hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Ma
liyeye devredilir. 
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yokluğunda arılara bakan kimseye düşer. Köy 
veya mahalle muhtarları da kendi bölgelerinde
ki hastalığı en yakın ziraat teşkilâtına ihbar 
mecburiyetindedirler. 

Kovanların sönmeye başlaması halleri de ih
bar, mecburiyetine tâbidir. 

Bulaşıcı Amerikan Yavru Çürüklüğü hasta
lığı ile bulaşık olup temizlenmesi ve tedavisinin 
mümkün olmadığı anlaşılan boş ye anlı kovan
lar muhteviyatı ile beraber 20 nci maddede ya
zılı heyet tarafından fiyat takdirinden sonra 
bulundukları mahalde ve aynı heyet huzurun
da yakılmak suretiyle imha edilir. 

MADDÎ) 39. — İmha olunan arı, kovan ve 
muhteviyatı için takdir edilecek bedelin yarısı 
Ziraat Vekâleti bütçesindeki tahsisattan sahip
lerine ödenir. 

îhbar mükellefiyetini yerine getirmemiş olan
lara hiçbir tazminat verilmez. 

. MADDE 40. — Ana arı ailesi, bal, balmumu
nun, her nevi arıcılık malzemesinin hariçten 
yurda sokulması, her türlü arıcılık malzemesinin 
yurt içinde imali veya satışı Ziraat Vekâletinin 
müsaade ve kontrolüne tâbidir. 

MADDE 41. — Yurt içinde anlı kovanın 
bulunduğu yerden (5) kilometreden daha uzak 
başka bir yere nakli mahallî ziraat teşkilâtının 
vereceği sağlık ve menşe şahadetnamesiyle ya
pılır. Anlı kovanın sağlık durumu elverişli ol
madığı veya kovanın nakledileceği muhitte has
talık bulunduğu takdirde şahadetname verile
mez. 

MADDE 42. — Bu kanunun şümulüne dâhil 
arıcılık malzemesinin cins _ ve nevileri Ziraat 
Vekâletince belirtilir. 

Bölüm : VII. 

Mücadele alet ve ilâçlarının imal, ithal, ihraç, 
satış ve kontrolü 

MADDE 43. — Mücadele alet ve ilâçlarının: 
a) Yurda sokulması; 
b) Yurt piyasasına arzı ve satışı; 
c) Yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı; 
d) îhracı. 
Ziraat Vekâletinin ruhsat ve kontrolüne ve 

Bölüm : VI. 

Mücadele alet ve ilâçlarının imal, ithal, İhraç, 
satış ve kontrolü 

MADDE 38. — (Hükümet lâyihasının 43 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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koyacağı şartlara tâbidir. 
Mücadele alet ve ilâçlarının âzami satış fi

yatları Ziraat Vekâletince tesbit edilir. 

MADDE 44. — Memleket iyinde mücadele 
alet ve ilâçlarının imal, istihzar veya istihsal
leri ancak salâhiyet ve kifayetleri Ziraat Vekâ
letince tanınmış "olan ve işin hususiyetinin ge
rektirdiği fennî şartlara uygun olarak teçhiz 
edilmiş tesisata ve teknik personele sahip bu
lunan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir. 

MADDE 45. — Mücadele alet ve ilâçlarının 
Ziraat Vekâletince tesbit edilmiş ithal veya 
imal yerindeki perakende fiyatının ambalajı 
üzerinde gösterilmesi mecburidir. Mücadele 
ilâçlarının ne şekillerde ithal, satışa arz, imal, 
ihzar ve ihraccdiîeceği, etiket ve tarif namele
rinin ihtiva edeceği hususlar ve mücadele alet
lerine konacak işaret ve yazılar ile bu işlere 
mütaallik diğer lüzumlu cihetler nizamname
sinde belirtilir. 

İzni verilmiş mücadele alet ve ilâçlarının 
Ziraat Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş ev
saf belgesindeki vasıflara uygun olarak satışa 
arz edilmeleri şarttır. Bunların isim, şekil, va
sıf, tertip ve terkiplerindeki her hangi bir de
ğişiklikten Ziraat Vekâletinin haberdar edil
mesi ve yeniden ruhsat alınması mecburidir. 
Ziraat Vekâleti, izni verilmiş mücadele alet ve, 
ilâçlarını her zaman ve her yerde tekrar mua
yene, tahlil ve denemeye tâbi tutabilir ve lü
zumlu görürse ilâçların satılmasını meni ve 
ruhsatı iptal edebilir. 

MADDE 46. — Mücadele alet ve ilâçları ile 
alâkalı olarak yaptırılacak tahlil ve deneme
ler ve verilecek ruhsatnameler Ziraat Vekâletin
ce tesbit edilecek bir ücrete tâbidir. Piyasaya 
arz, imal ve istihsal ruhsatnameleri muayyen 
bir müddet için verilir. Müddeti biten ruhsat
namenin yenilenmesi caizdir. 

MADDE 47. — Gümrük Vergi ve resimle
rinden muaf tutulacak mücadele alet ve ilâçla
rı, Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
İktisat ve Ticaret vekâletlerinee tesbit olunur. 
Lüzumlu görüldükçe bu listelerde aynı usul da
iresinde gerekli tadiller yapılır . . 

Muvakkat E. 

MADDE 39. —- Memleket içinde mücadele 
alet ve ilâçlarının imal, istihzar veya istihsal
leri ancak salâhiyet ve kifayetleri Ziraat Vekâ
letince tanınmış olan ve işin hususiyetinin ge
rektirdiği şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş 
ilmî ve fennî tesisata ve personele sahip bulu
nan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir. 

MADDE 40. — (Hükümet lâyihasının 45 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) . 

MADDE 41. —- (Hükümet lâyihasının 4ü 
ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 42. — Gümrük Vergi ve resimle
rinden muaf tutulacak mücadele alet ve ilâç
ları, Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve 
İktisat ve Ticâret vekâletlerinee tesbit olunur. 
Lüzumlu görüldükçe bu listelerde aynı usul da
iresinde gerekli tadiller yapılır. 

Bir ilfıc veya, aletin memleket içinde kemi-
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Bölüm : VIII 

Teşkilât 

MADDE 48. — 3203 sayılı Ziraat Vekâleti 
vazife ve teşkilât Kanunu hükümleri dairesin
de bu kanunda yazılı vazifelerin ifa ve salâ
hiyetleri istimal etmek üzere Ziraat Vekâleti 
Ziraat İşleri Umum Müdürlüğüne bağlı bir Zi
rai Mücadele ve Zirai Karantina Dairesi-Re
isliği kurulmuştur. 

MADDE 49. — Zirai mücadele ve zirai ka
rantina teşkilâtının bulunmadığı yerlerde bu 
teşkilât vazife vfe salâhiyetlerinin kimler tara
fından ve ne şekilde yerine getirileceği Ziraat 
Vekâletince tâyin olunur. 

MADDE 50. — 30. V I . 1939 tarih ve 3656 
sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne ait Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Ziraat Vekâleti kısmına bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve bu 
kanuna" bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar kaldırılmıştır. 

MADDE 5.1. — Zirai mücadele ve zirai ka
rantina işlerinde normal mesai gün ve saatleri 
dışında çalıştırılan memur ve hizmetlilere,-Zira
at Vekâletince tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
ve beher fazla mesai saati için, aylık veya üc
retlerinin bir saate isabet eden miktarı, fazla 
mesai ücreti olarak verilir ve bu sarfiyat her 
yıl bütçesinin zirai mücadele umumi masrafları 
tertibindeki tahsisattan karşılanır. 

Saat başına verilecek fazla-mesai ücreti iki 
liradan, zirai mücadele enstitü veya istasyon
larında çalıştırılan teknik elemanlara yukarda-
ki hükümlere göre verilecek günlük fazla mesai 
ücreti ise bu yerlerdeki fazla çalışma müddetleri 
ne olursa olsun bunlardan müdür, şef mütehas
sıs, mütehassıs ve başasistanlar için 8 liradan, 
asistanlar için de 6 liradan aşağı olamaz. 

3 1 — v 
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yet ve keyfiyet itibariyle muadilinin yapıldığı 
ve bunun aynı evsafı haiz ve aynı işi%hakkiyle 
görmeye elverişli bulunduğu ve ihtiyacı da ta
mamıyla karşıladığı anlaşıldığı takdirde o ilâç 
veya, alet muafiyetten istifade ettirilemez. 

t 

Bölüm : VII 

Teşkilât 

MADDE 43. — Bu kanunda yazılı vazifeleri 
ifa ve salâhiyetleri istimal etmek üzere Ziraat 
Vekâletine bağlı bir Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum 
Müdürü, Ziraat Vekiünin inhası, -Başvekilin tas
vibi ve Reisicumhurun tasdikiyle tâyin olunur. 

MADDE 44. — (Hükümet lâyihasının 49 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 45. — (Hükümet lâyihasının 50 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 46. — Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina işlerinde nonnal mesai gün ve saatleri 
dışında çalıştırılan memur ve hizmetlilere, Zi
raat Vekâletince tesbit edilecek esaslar dâhilin
de ve beher fazla mesai saati için, aylık veya 
ücretlerinin bir saate isabet eden miktarı, fazla 
mesai ücreti olarak verilir. Ve bu sarfiyat her 
yıl bütçesinin Zirai'Mücadele umumi masrafları 
tertibindeki tahsisattan karşılanır. 

Saat başına verilecek fazla mesai ücreti iki 
liradan, Zirai Mücadele Enstitüsü veya istasyon
larında çalıştırılan teknik elemanlara yukarıda
ki hükümlere göre verilecek günlük fazla me
sai ücreti ise bu yerlerdeki fazla çalışma müd
detleri ne olursa olsun bunlardan müdür, lâbo-
ratuvar şefi, mütehassıs ve başasistanlar için 
8 liradan, asistanlar için de 6 liradan aşağı 
olamaz. 
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MADDE 52. — Zirai mücadele enstitü ve 
istasyonlarında çalıştırılanların ihtisaslarını ne 
şekilde yapacakları ve şef mütehassıs, mütehas
sıs, başasistan ve asistan unvanlarının ne su
retle iktisabedileceği Ziraat Fakültesi ve Ziraat 
Mühendisleri Odasının mütalâaları alınarak 
Ziraat Vekâletince tesbit edilir. 

Bu madde gereğince mütehassıs unvanı ala
cakların branşları dâhilinde en az 3 yıl hizmet 
etmiş olmaları şarttır. 

Bölüm : IX 

(Jeza hükümleri 

ÎMADDE 53. — Bu kanunun 4., 5., 6., 7., 8 nci 
veya 9 ncu maddeleri hükümlerine yahut bu 
hükümlere göre konulacak tedbirlere riayet 
etmeksizin memlekete nebat sokanlar veya tran
sit olarak geçirenler 3 aydan 6 aya kadar hapis 
ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca nebatların 
ve ambalajlarının müsaderesine de karar verilir. 

Sokulan veya transit olarak geririlen haddi 
zatında yasak edilmiş bir nebat ise hapis cezası 
6 aydan bir yıla kadar ve ağır para cezası 2 000 
liradan 5 000 liraya kadardır. 

. MADDE 54. — 10. madde hükmüne göre 
ithaline müsaade edilmiyeıı maddeleri memle
kete sokanlar 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 
1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Ayrıca o maddenin müsa
deresine de karar verilir-. 

MADDE 55. — 11 nci madde hükmüne göre 
vazifelilerce lüzum gösterilen tedbirleri almıyau 
veya bu tedbirlere riayet etmiyenler 3 aydan 
6 aya kadar hapis ve 1000 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır para cezalariyle cezalandırılırlar. 
Ayrıca nebatların da müsaderesine kafar verilir. 

MADDE 56. — Kanunun 13 ncü maddesi 
hükmüne riayet etmiyenler 3 aydan 6 aya kadar 
hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. Ayrıca nebatın 
müsaderesine de karar verilir. 

Muvakkat E. 

MADDE 47. — Zirai mücadele enstitüsü ve 
istasyonlarında çalıştırılanların ihtisaslarını ne 
şekilde yapacakları ve lâboratuvar şefi, müte
hassıs, başasistan ve asistan unvanlarının ne su
retle iktisabedileceği Ziraat Vekâletince bir ni
zamname halinde tesbit edilir. 

Bu-madde gereğince mütehassıs unvanı ala
cakların branşları dâhilinde en az üç yıl hizmet 
etmiş olmaları ve Batı dillerinden en az birini 
bilmeleri şarttır. 

Bölüm : VIII 

Ceza hükümleri 

MADDE 48. — Bu kanunun 4, 5, 6, 7, 8 nci 
• veya 9 ncu maddeleri hükümlerine yahut bu hü
kümlere göre konulacak tedbirlere riayet etmek
sizin memlekete nebat sokanlar veya transit ola
rak geçirenler 500 liradan 3 Q00 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca ne
batların ve ambalajlarının müsaderesine de ka
rar verilir. 

Sokulan veya transit olarak geçirilen haddi
zatında yasak edilmiş bir nebat ise üç. aydan bir 
yıla kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası verilir ve ayrıca nebatla
rın ve ambalajlarının müsaderesine de karar ve
rilir. 

MADDE 49. — Hükümet lâyihasının 54 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Hükümet lâyihasının 55 nci. 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Kanunun 13 ncü maddesi -
. hükmüne, riayet etmiyenler üç aydan 6 aya ka
dar hapis ve 1 000 liradan 3 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca ne
batların müsaderesine de karar verilir. 
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MADDE 57. — Kanunun 16 nci, maddesine 
istinaden konulmuş yasak, tahdit ve tedbirlere 
riayet ctmiyenler 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 
ÜOO liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. Ayrıca yasak, tedbir veya 
tahdit hilâfına ekilen, dikilen, satılan yahut bir 
yerden bir yere götürülen nebatların ve nakle
dilen toprak ve diğer her türlü maddelerin mü
saderesine, de karar verilir. Ekili ve dikili olan
lar sökülerek müsadere edilir. 

MADDE 58. — 18 nci madde hükmüne ay
kırı hareket edenler, nebat yetiştirdikleri yer 
temizse ve nebatlarında da. hastalık veya zararlı 
yoksa, 250 liradan 500 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılırlar. 

Nebat yetiştirilen yer haddi zatında izin ve-
rilmiyecek bir durumda ise veya nebatlarda has
talık veya zararlı varsa ceza 5TM3 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. Ayrıca bu su
retle yetiştirilen nebatların müsaderesine de ka
rar verilir. Ekili ve dikili olanlar sökülerek mü
sadere edilir. 

MADDE 59. — 22 nci maddenin 1 nci fıkra
sında ve 38 nci maddede yazılı ihbar mükellefi
yetlerini yerine g'etirmiyenlei'250 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. 

MADDE 60. — 24 neü madde hükmüne aykı
rı olarak vaktinde mücadeleye başlamıyanlar ve
ya mücadele usul ve tedbirlerini vaktinde yahut 
hakkiyle tatbik veya tatbikini temin ctmiyenler 
bir aydan-6 aya kadar hapis ve 500 liradan 2 000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 61. — Sürek avı .mükellefleri ile 
ücretli mücadele mükellefiyetine tâbi tutulanlar
dan vaktinde icabet, ctmiyenler, icabet edip de 
çalışmıyanlar veya müddetleri dolmadan ayrılan
lar 100 liradan 500 liraya kadar hafif para ceza
sı ile cezalandırılırlar. 29 ucu maddede yazılı 
mükellefiyeti yerine getirnıiyenler öldürmekle 
mükellef oldukları beher muzır hayvan için 25 
lira, beher zararlı kuş için 5 ve toplamakla mü
kellef oldukları beher yumurta için 1 lira hafif 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Muvakkat E. 

MADDE 52. — Hükümet lâyihasının 57 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Hükümet lâyihasının 58 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — 22 nci maddenin 1 nci fık
rasında yazılı ihbar mükellefiyetlerini yerine 
getirnıiyenler 250 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 55. — Sürek avı mükellefleri ile 
ücretli mücadele mükellefiyetine tâbi tutulan
lardan vaktinde icabet eüniyenler, veya müddet
leri dolmadan ayrılanlar 10 liradan 50 liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 
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MADDE 62. — 32 nci madde gereğince izin 
almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde ve 
sanatı mutade halinde yapan hakiki şahıslar ve 
hükmi şahısların kanuni temsilcileri bir aydan 
6 aya kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bun
lar hakkında ayrıca icrayı sanattan men kararı 
da verilir- Valiler bu gibileri dâva neticesine 
kadar, muvakkaten icrayı sanattan menedebi-
lirler. 

MADDE 63. — Ziraat Vekâletinden müsa
ade almadan faaliyete geçen çırçır fabrika ve evi 
sahiplerinden (1 000) liradan (5 000) liraya 
kadar ağır para cezası alınır. Eğer pembekurt 
dezenfeksiyon tesisleri yoksa veya diğer tesis ve
ya şartlar tamam değilse para cezası alınmakla 
beraber bu tesisler tamamlanıncaya kadar bu gi
bi çırçır fabrika ve evleri mahkemeden raüsta-
celen verilecek kararla kapatılır. 

Ruhsatlı olarak faaliyette bulunan çırçır 
famrika ve evlerinden bilâhara bu kanun hü
kümlerine ve bu gibi yerlerin faaliyeti şartlarına 
veya süre hükmüne aykırı çalıştıkları tesbit edi
lenlerin sahipleri 15 günden iki aya, kadar ha
pis ve 2 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca müessese
nin üç aydan bir yıla kadar kapatılmasına da 
karar verilir. 

MADDE 64. — 3 4 ncü madde hükmüne ay
kırı olarak muayene edilmemiş tohumluğu sa
tan veya satışa arz edenler 500 liradan 2 000 li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır
lar. 

Ayrıca tohumluğun müsaderesine karar ve
rilir, 

MADDE 65. — 35 nci madde hükmüne ay
kırı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar ve
ya taşıtanlar 500 liradan 1 500 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca ne-
bat ve maddelerin müsaderesine de 'karar veri
lir. 

MADDE 66. — 43 ncü maddede yazılı işleri 
ruhsatsız yapanlar veya mücadele ilâçlarını Zi
raat Vekâletince müsaade edilen fiyatlardan pa
halıya satanlar yahut satışa arz edenler 3 ay
dan 6 aya 'kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 

( S. Saj 
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MADDE 56. — 32 nci madde gereğince izin 
almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde 
ve sanatı mutade halinde yapan hakiki şahıslar 
ve hükmi şahısların kanuni temsilcileri bir aydan 
üç aya kadar hapis ve 2 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
Bunlar hakkında ayrıca icrayi sanattan meni ka
rarı da verilir. Mahkemeler bu gibileri tahkikat 
ve dâvanın her safhasında muvakkaten icrayi 
sanattan men edebilirle r. 

MADDE 57. — Ziraat Vekâletinden müsaade 
almadan faaliyete geçen çırçır fabrikası veya evi 
sahiplerinden 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası alınır, eğer hastalık ve zararlı
larla mücadele tesisleri yoksa veya diğer tesis ve
ya şartlar tamam değilse para cezası alınmakla 
l>eraber bu tesisler tamamlanıncaya kadar bu gi
bi çırçır fabrika ve evleri mahkemeden müstace
len verilecek kararla kapatılır. 

Ruhsatlı olarak faaliyette bulunan çırçır fab
rikası veva evlerinden bilâhara bu kanun hüküm-

ı 
1 erine ve bu gibi yerlerin faaliyet şartlarına ve
ya süre hükmüne aykırı çalıştıkları tesbit edilen
lerin sahipleri 2 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılırla)'. Ayrıca mü-• 
essesenin 3 aydan bir yıla kadar kapatılmasına; 
da karar verilir. 

MADDE 58. — 34 ncü madde hükmüne aykı
rı olarak muayene edilmemiş tohumluğu nakle
den, satan veya satma arz edenler 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı
rılırlar. 

ı Ayrıca tohumluğun müsaderesine karar veri
lir. 

MADDE 59. — 35 nci madde hükmüne aykı
rı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar veya ta
şıtanlar 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca nebat ve mad
delerin müsaderesine de karar verilir. 

MADDE 60. — 38 nci maddede yazılı işleri 
ruhsatsız yapanlar veya mücadele ilâç ve aletle
rini Ziraat Vekâletince müsaade edilen fiyatlar
dan pahalıya satanlar, yahut satışa arz edenler 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır par cezsı 

ıs; : İSO) 
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liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar. 

Ayrıca izinsiz ithal, piyasaya arz, imal, is
tihsal edilen, ihracına teşebbüs olunan veya sa
tılan yahut satışa arz edilen mücadele vasıta ve 
ilâçlarının ve pahalıya satılan yahut satışa 
arz edilen ilâçların müsaderesine de karar ve
rilir. 

MADDE 67. — 45 nei madcle hükümlerin
den her hangi 'birine aykırı hareket edenler 
1 000 liradan 3 000 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. Mücadele alet ve ilâç
larının müsaderesine de karar verilir. 

MADDE 68. — Ziraat Vekâletinin vazifeli 
teşkilâtı müsadereye tâbi maddeleri zaptetmek 
ve zarar vermelerini önliyecek tedbirleri der
hal almakla mükelleftir. 

Müsaderesine karar verilen maddeler, fennî 
mahzur yoksa satılarak bedelleri Hazineye 
irat kaydedilir. Aksi halde imha olunur. 

Bu kanuna göre yapılacak imhalar mahkeme 
karariyle durdurulamaz. 

MADDE 69. — Ziraat Vekâletinden müsaa
de almadan ve kontrol ettirmeden dış memle
ketlerden ana arı, arı ailesi, bal, balmumu, arı
cılık malzemesi sdkanlar 200 liradan 500 liraya 
kadar; yurt içinde müsaadesiz arıcılık malze
mesi imal eden veya satanlar 100 liradan 300 li
raya kadar; şahadetnamesiz anlı kovan nakle
denler 50 liradan 100 liraya 'kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılırlar. Müsaadesiz veya kon
trolsüz yurda sokulan veya yurtta müsaadesiz 
imal edilen veya satılan veya şahadetnamesiz 
nakledilen maddelerin müsaderesine de ayrıca 
karar yerilir. 

Bölüm : X 

Çeşitli hükümler 

MADDE 70. — Ziraat Vekâletinin vazifeli 
memurları her türlü resmî ve hususi kara, deniz 
ve hava vasıtalarına (transit geçenler dâhil) ve 
nebat veya arı yetiştrilen, saklanan, bulunduru
lan, satılan veya işlenen yerlere (buraları mes
ken sayılsa dahi) girmeye ve gerekli muayene 
kontrol ve muameleleri yapmaya yetkilidir. 

Muvakkat £). 

ile cezalandırılırlar. 
Ayrıca İ2İnsiz ithal, piyasaya arz ve imâl, is

tihsal edilen, ihracına teşebbüs olunan veya satı
lan yahut satışa arz edilen mücadele alet ve ilâç
larının ve pahalıya satılan yahut satışa arz edilen 
ilâç ve aletlerin müsaderesine de karar verilir. , 

MADDE 61. — 40 neı madde hükümlerinden 
her hangi birine aykırı hareket edenler 1 000 li
radan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılırlar. Mücadele alet ve ilâçlarının mü
saderesine de karar verilir. 

MADDE 62. — Ziraat Vekâletinin vazifeli 
teşkilâtı müsadereye tâbi maddeleri zaptetmek 
ve zarar vermelerini önleyecek tedbirleri derhal 
almakla mükelleftir. 

Müsaderesine karar verilen maddeler, fennî 
mahzur yoksa satılarak bedelleri "Hazineye irat 
kaydedilir. Aksi halde imha olunur. 

Bu kanuna göre yapılacak imhalarda mahke
melerce ihtiyati tedbir kararı verilemez. 

Bolüm : IX. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 63. — Ziraat Vekâletinin vazifeli 
memurları her türlü resmî ve hususi kara, deniz 
ve hava vasıtalarına (transit geçenler dâhil) ve 
nebat yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satı
lan veya işlenen yerlere (buraları mesken sayılsa 
dahi) girmeye ve gerekli muayene, kontrol ve 
muameleleri yapmaya yetkilidir. Mümanaat edil-
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Mümanaat edildiği takdirde vazifeliler icabı ha
le göre muhtarı veya ihtiyar heyeti âzasından 
bir kişiyi, veya zabıta mensuplarını yanlarına 
alarak o yerlere girerler ve vazifelerini yapar
lar, Millî Müdafaa Vekâletine ait kara, deniz, 
hava nakil vasıtaları ile nebat ve erzak depo 
edilen mahallerde yapılacak muayene ve kon-
trollarda bu birlik ve müesseselerden de bir tem
silci iştirak eder. 

MADDE 71. — Bu kanunun muhtelif hü
kümlerinin tatbik suretini göstermek üzere bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde 
Ziraat Vekâletince nizamnameler yapılır. 

MADDE 72. "-,29 .XII . 1939 tarihli ve 393 
sayılı (Muzır hayvanların itlafı hakkında Ka
nun) ve 12 . I . 1341 tarihli ve 541 sayılı (Pa
muklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve te
davisi ve tohumlarının ıslahı hakkında Kanun) 
ve bu kanunun 1, 2, 3, 5, 6, 8 nci maddelerini 
muaddil 15 , VI . 1927 tarihli ve 1056 sayılı Ka
nun ve bu kanunun 3 ncü maddesini yürürlük
ten kaldıran 23 . I . 1953 gün ve 6024 sayılı Ka
nun ve 26 . V . 1926 tarihli ve 858 sayılı Çekir
ge Kanunu ve bu kanunun 2 ve 3 ncü maddele
rini muaddil 3 . V . 1928 tarihli ve 1235 sayılı 
Kanun ve 26 . II . 1931 tarihli ve 1756 sayılı 
(Ziraatte kullanılan bâzı maddelerin Gümrük 
Resminden muafiyeti hakkında Kanun) ve 
29 . I . 1936 tarihli ve 2906 sayılı (Nebatları 
hastalık ve zararlı böceklerden koruma Kanunu) 
4 . VI . 1937 tarih 3203 sayılı Ziraat Vekâleti 
Vazife ve Teşkilât Kanununun 7 nci maddesin
deki zirai mücadele şubesine mütaallik hüküm 
ve bu kanuna aykırı diğer hükümler meriyetten 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE i. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihe kadar harice sipariş edil
miş olan nebatlar 6 nci madde hükmüne tâbi tu
tulmazlar. 

Muvakkat E. 

diği takdirde vazifeliler icabı hale göre muh
tarı veya ihtiyar heyeti âzasından bir kişiyi 
veya zabıta mensuplarını yanlarına alarak bu 
yerlere girer'.er ve vazifelerini yaparlar. Millî 
Müdafaa Vekâletine ait kara, deniz, h ava na
kil vasıtaları ile nebat ve erzak depo edilen 
mahallerde ve arazide ve yasak bölgelerde ya
pılacak muayene ve kontrollerde bu- birlik ve 
müesseselerde it de bir temsilci bulundurulur. 

MADDE 64. — (Hükümet lâyihasının 71 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 65. — 1. 29 . XII. 133̂ 9 tarihli ve 
393 sayılı Muzır hayvanların itlafı hakkında 
Kanun, * 

2. 12.1.1341 tarihli ve 541 sayılı pamuk
lara, arız olan haşerat ve etmrazın imha ve te
davisi ve tohumlarının ıslahı hakkında Kanun, 

3. 541 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 nci 
maddelerini muaddil 15 . VI. 1927 tarihli ve 1056 
sayılı Kanun., 

4. J056 sayılı Kanunun 3 neü maddesini 
yürürlükten kaldıran 23 .1.1953 tarihli ve 6024 
sayılı Kanun, 

5. 26 . V . 1926 tarihli ve 858 sayılı Çekirge 
Kanunu, 

6. 858 sayılı Kanunun 2 ve 3 neü madde
lerini muaddil 3 . V. 1928 tarihli ve 1235 sayılı 
Kanun, 

7. 26.11.1931 tarihli ve 1756 sayılı Zira
atte kullanılan bâzı maddelerin Gümrük Res
minden muafiyeti hakkında Kanun, 

8. 29.1.1936 tarihli ve 2906 sayılı Nebat
ları hastalık ve zararlı böceklerden koruma Ka
nunu, 

9. 4. VI. 1937 tarihli ve 3203 sayılı Ziraat 
Vekâleti vazife ve teşkilât Kanununun 2 nci, 
6 nci ve 7 nci maddelerinin ve diğer kanunla
rın bu kanuna aykırı hükümleri, 

Meriyetten kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — (Hükümet lâ
yihasının geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.) 
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MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihe kadar ekilmiş olan nebatlar 
18 nci maddede yazılı müsaade alma hükmüne 
tâbi tutulmaz. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte mevcut çırçır fabrika ve ev
lerinde meriyet tarihinden bir yıl içinde noksan7 
larm tamamlanması ve Ziraat Vekâletince lüzum
lu görülecek tesislerin ilgililerce kurulması mec
buridir. Bu mecburiyetin müddetinde eksiksiz 
olarak yerine getirilmemesi halinde çırçır fabri
kası veya evi valinin emriyle kapatılır. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte mücadele alet ve ilâçlarının 
ve her nevi arıcılık malzemesinin ithali, ihracı, 
imâl ve istihzar ve istihsali veya satışı ile meşgul 
olanlar meriyet talihinden itibaren 1 ay içinde 
valilelere ellerindeki mücadele alet ve ilâçlarının 
veya arıcılık malzemesinin cins, miktar, evsaf ve 
kıymetini bildirir pulsuz bir beyanname vermek 
ve izin almak ve mücadele alet ve ilâçlarının âza
mi satış fiyatını 'tesbit ettirmek mecburiyetinde
dirler. Bu mecburiyete riayet etmiyenler hak
kında 66 neı madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 73. — Bu kanunun teşkilâta müta-
allik hükümleri 1 . III . 1957 tarihinde ve diğer 
hükümleri neşri tarahinden 6 ay sonra meriyete 
girer. 

MADDE 74. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heveti memurdur. 

Başvekil 
A. Mederes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Mlrgin 
Devlet Veküi 
C. y<yrâAmcı 

Millî Müdafaa Vekili 

:2S . XII . 1956 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. KctUfat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Muvakkat E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — (Hükümet lâ
yihasının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

MUVAKKAT MADDE 3. — (Hükümet lâr 
yjhasınm geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanunun 
neşri tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere mü
cadele alet ve ilâçlarının ithali, ihracı, imal ve 
istihzar ve istihsali veya satışı ile meşgul olan
lar, bir ay içinde valilere ellerindeki mücadele 
alet ve ilâçlarının cins, miktar, evsaf ve kıy
metlerini bildirir, pulsuz bir beyanname vermek 
ve izin verilmesini, mücadele alet ve ilâçları
nın âzami satış fiyatının tesbitini istemek mec
buriyetindedirler. Bu mecburiyete riayet etmi
yenler hakkında 60 neı madde hükümleri uygu
lanır. 

MUVAKKAT MADDE 5. — j i u teşkilâtın 
masrafları 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A/l işaretli cetvelin Ziraat Ve
kâleti 201/11 ve 201/12 tertiplerinden ödenir. 

MADDE 66. — (Hükümet lâyihasının 73 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) • 

MADDE 67. — (Hükümet lâyihasının 74 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
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Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve foıb. Vekili 
H. Hü&marı 

Münakalât Vekili 
A. Btmirer 

Maliye Vekili 
// . Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
ŞIÛ. ve îç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

Muvakkat E. 

İsletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

D, 

10 
10 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

Zirai Mücadele Dairesi Reisliği 

Zirai Mücadele Baş Müşaviri 1 
Zirai Mücadele Dairesi Reisi 1 
Zirai Mücadele Dairesi Şube 
Müdürü (1) 5 
Zirai Mücadele Dairesi Teknik ' 
Kontrolör 8 
Zirai Mücadele Dairesi Müca
dele tekniaiyeni 8 
Zirai mücadele Dairesi memuru 20 
Zirai Mücadele Dairesi Dosya 
ve evrak memuru 2 

Bölge Ziraat Mücadele Teşkilâtı 

5 Bölge Ziraat Mücadele Reisi 8 
6 Bölge Mücadele Reis muavini 8 

90 
80 

70 

70 

50 
35 

35 

80 
70 

7 Bölge Mücadele Reisliği ekip şefi 40 
8 Bölge Mücadele Reisliği baş-

teknisiyeni 
9 Bölge Mücadele Reisliği tek

nisiyeni 
11 Bölge Mücadele Reisliği kâtibi 
10 Bölge Mücadele Reisliği mute

met ve kâtibi 

Aded 

i 40 

40 

80 
16 

Maaş 

60 

50 

40 
30 

8 35 

Bölge Ziraat Mücadele Levazım ambarları 

6 Müdür 
6 Makina mütehassısı 
8 Teknisriyen 

10 Memur 
10 Ayniyat memuru 
10 Sevk memuru 
10 Mutemet 
11 Kâtip 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

70 
70 
50 
35 
35 
35 
35 
30 

(1) i. Entomoloji Şubesi (İhtisas mevkii) 
2. Fitopatoloji Şubesi (İhtisas mevkii) 
3. Zirai Karantina ve Fümigatuvarlar Şubesi 
i. Malzeme ve Pet'şonel Şubesi 
5. İlâç Tahlil ve Denemel-eri Şubesi 
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Aded Maaş I 3). 

Zirai Karantina ve Fümigatuvarlar 
T* 

0. 

6 
6 
7 
8 

10 
10 
11 
11 

Bölge zirai Karantina ve Fümi-
gatuvar Müdürü 
Entomoloji mütehassısı 
Fitopatoloji mütehassısı 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 
Laborant 
Kâtip ve mutemet 
Kâtip 
Ambar memuru 

6 
6 
6 
6 

12 
12 

6 
12 

fi 

80 
70 
70 
60 
50 
35 
35 
30 
30 

İlâç Tahlil Lâboratuvan 

Fiziki Tahliller 
Şefi (İhtisas mev 
Ziraat Mühendisi 
Kimya Mühendisi 
ger) 
Kimyevi Tahliller 
Şefi (İhtisas mev 
Ziraat Mühendisi 
Kimya Mühendisi 
ger) 

Lâboratuvan 
kii) (Yüksek 
veya Yüksek 
veya Kimya -

Lâboratuvar 
kii) (Yüksek 
veya Yüksek 
ve.va Kimya -

90 

90 

Memuriyetin net'i 

5 Yüksek Kimya Mühendisi veya 
Kimyager (İhtisas mevkii) 

10 Laborant 
11 » 
11 Kâtip 

Ziraat mückıdele enstitüsü ve istasyonları 

Aded 

4 
2 
»> 
2 

Maaş 

80 
35 
30 
30 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

9 
10 
11 
11 
10 

Müdür (Yüksek Ziraat Mü
hendisi ihtisas mevkii) 
Müdür (Yüksek Ziraat Mü
hendisi ihtisas mevkii) 
Şef mütehassıs (Yüksek Ziraat 
Mühendisi ihtisas mevkii) 
Mütehassıs 
Yüksek Ziraat Mühendisi (Baş
asistan) 
Yüksek Ziraat Mühendisi 
(Asistan) 
Yüksek Ziraat Mühendisi 
(Asistan) 
Muamelât şefi 
Mutemet ve kâtip 
Kâtip 
Ayniyat memuru 
Laborant 

6 

. Ö 

30 
30-

30 

4o 

60 
15 
lo
lo 
15 
45 

100 

90 

80 
70 

60 

50 

40 
40 
35 
30 
30 
35 

11 

I). 

[2] SAYILI CETVEL 

Kaldırılan, hadrolar 

Memuriyetin nev 'i Aded Maaş 

Mücadele Enstitü re İstasyonları 

5 
6 
7 
8 
!) 

10 
11 
13 
14 
14 

Müdür 
» 

Haşarat ve. emraz mütehassısı 
Bilinci sınıf şef 
İkinci » » 
Birinci sınıf asistan 
Mücadele teknisiyeni 
Laborant 
Mutemet ve kâtip 
Ambar memura 

1 
1 
4 
1 
2 
4 
4 
fi 
4 
1 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
15 
15 
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Muvakkat Encümenin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev 'i 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Umum Müdürlüğü 

Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina Umlnı Müdürü 
Umum Müdür Muavini 
Zirai Mücadele Şube Müdürü 
Zirai Mücadele Müesseseler 
Müdürü 
Zirai Karantina ve Fünıigatu-
varlar Şubesi Müdürü 
İlâç tahlil, ilâç, ve alet dene
meleri şubesi müdürü 
Malzeme, personel ve muame
lât şubesi müdürü 
Müdür muavini 
Raportör 
1 nei mümeyyiz 

Bölr/e ziraat mücadele teşkilâtı 

4 Bölge Ziraat Mücadele Reisi 
5 » » » » 

10 
o 

22 

» » Eeis Mu-6 » 
avini 

6 Teknik kontrolör 
7 Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 

elrip şefi 
8 Bölge Ziraat Mücadele Reisliği 

Başte'knisiyeni 
9 Bölge ziraat mücadele reisliği 

teknisiyeni 
10 Bölge ziraat mücadele reisliği 

mutemedi 
11 Bölge ziraat mücadele reisliği 

memuru 

1 
7 

8 

8 

40 

40 

82 

8 

16 

100 
80 
70 

70 

70 

70 

70 
50 
50 
35 

90 
80 

70 
70 

60 

50 

40 

35 

Bölge Ziraat 31ücadele levazım Ambarları 

D. 

8 
10 
10 
10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
Ayniyat memura 
.Sevk memura 
Mutemet 
Ambar memura 

Aded 

8 
8 

16 
8 
8 

Maaş 

50 
35 
35 
35 
30 

Zirai Karantina, ve Fümigatuvartar 

Müdü r 
Entomoloji mütehassısı 
Fitopatoloji mütehassısı 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 

10 Laborant 
10 Mutemet 
11 Karantina memuru 
31 Ambar memuru 

(İstanbul İzmir, Samsun, İçel, 
Antalya, İskenderun) 

Al et ve ilâç tahlil lâboratuvaı 

4 Tahlil lâboratuvaı* şefi (Yük
sek meslek tahsili) 

5' Tahlil lâboratuvaı* başasistanı 
(İhtisas mevkii) 

10 'Laborant 
11 » 
11 Lâboratuvar memura 

6 
6 
6 
& 

12 
12 
ti 

12 
6 

80 
70 
70 
60 
50 
35 
3x5 
30 
30 

90 

80 
35 
30 
30 

6 Müdür 
6 Makin a Mütehassısı 

70 
70 

Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonları 

3 Enstitü Müdürü (İhtisas mev
kii) 5 100 

4 Enstitü Müdürü (İhtisas mev
kii) 3 90 

4 Mücadele İstasyonu Müdürü 
(İhtisas mevkii) 6 90 

5 Lâboratuvar Şefi (İhtisas mev
kii) 30 80 

( S. Sayısı ; 180 ) 



Memuriyetin nev'i 

Mütehassıs 
Başasistan 
Asistan 

> 
Muamelât şefi 

Aded 

30 
30 
45 
60 
15 

— * 
Maa§ 

70 
60 
50 
40 
40 

* — 

10 
11 
10 
11 
ıı 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
> 

Mutemet 
Memur 
Ayniyat memuru 

[2) SAYIU OJSTVBL 

(Hükümet lâyihasının 2 sayılı eetveli aynen kabul edilmiştir.) 

»m<i 

< S. Sayısı : 180 ) 




