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Veteriner hekimliği meslekinin icrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile
Odalarının Teşekkül Tarzına ve G-öreceği İşlere dair Kanun

(Resmî Gazete ile ilânı : 18. III .1954 - Sayı : 8661)
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Bölüm : I
Umumi hükümler
MADDE 1. — Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya
muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış
olanl ara (Veteriner hekim) denir.
MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları diplo
malarını Ziraat Vekâletine tescil ettirmiş bulunan her (Veteriner hekim) mesle
kini bu kanun hükümleri dâhilinde serbestçe icra edebilir.
MADDE 3. — Yabancı memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden
diplomalı olup da tahsil muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiş bulu
nan (Veteriner hekim) lerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmeleri için Tür
kiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapılacak «Collegium» imti
hanını kazanmaları şarttır.
MADDE 4. — Hakiki şahıslar veya - hususi hukuk hükmi şahısları tarafından
istihdam edilen (Veteriner hekim) 1er de bu kanun hükümlerine tâbidir.
MADDE 5. — Veteriner hekimlerin vazife ve salâhiyetleri aşağıda yazılı fıkra
larda gösterilmiştir :
a) Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar
üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, ihtisası icabettiren ah
valde ise mütehassıs (Veteriner hekim) e müracaatı tavsiye eylemek;
b) Hayvanların vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;
e) Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamul
lerini, hayvan yemi olarak kullanılan maddeleri muayene ve ihtisas sahibi ise tah
lil etmek;
d) (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü aşı, serum, biyolojik mad
delerle müstahzaratı (İhtisas sahibi olmak ve bu maksatların tahakkuku için ted
vin olunmuş hususi kanunların hükümlerine uymak şartiyle) ihzar, muayene,
tahlil eylemek ve bu gibi hususatta rapor* verebilmek;
e) Eczanesi bulunmıyan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi
aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabı tesis eylemek
ve bu ilâçları satabilmek;
f) Memleket hayvancılığının ıslah ve inkişafını engelleyici hareketleri ve bu
laşıcı hayvan hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda key
fiyetten resmî makamları haberdar etmek ve istilâi mahiyet arzeden vakayide
ise derhal muktedir olabileceği önleyici tedbirlere girişmek ve zootekni sahasında
haiz olduğu ilmî salâhiyetini kullanmak.
MADDE 6. — Aşağıda yazılı haller (Veteriner hekim) meslekinin icrasına
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muvakkat veya daimî olarak mâni teşkil eder :
a) Medeni haklarını kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak;
b) Âmme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatlarını icrada tatil
cezasına mahkûm olmak;
c) Bu kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı ka
rarları ile meslekini icradan men olunmak;
d) Yüksek Haysiyet Divanmca haklarında diplomalarının istirdadı kararı'
ittihaz edilmek;
e) Meslekî şeref ve haysiyeti ihlâl edici bir cürüm yüzünden üç yıl ağır ha
pis cezasına mahkûm olmak;
f) Alelıtlak ağır hapis veya bu derece cezayı müstelzim bir fiille mahkûm
kılınmak.
Bu maddenin a, b, c fıkralarında yazılı cezalar geçici olarak verilmiş iseler
meslek icrasmdan memnuiyet tâyin edilen müddete münhasır kalır.
MADDE 7. — Mütehassıs unvanmı taşıyabilmek için Veteriner Hekim İhti
sas Talimatnamesinde yazılı olan branşlardan birinde ihtisas yapmış olmak ve
Ziraat Vekâletince hazırlanacak yönetmeliğe göre yapılacak imtihanı kazanmak
ve ihtisas vesikası almak şarttır.
Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olanlar da bu imtihanı kazanmak mec
buriyetindedir.
TJsul ve nizama uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, doktor,
öğretmen ve benzeri unvanları kazanmamış olan (Veteriner hekim) lerin her han
gi bir şekilde olursa olsun bu unvanları kullanmaları ve ilân eylemeleri yasaktır.
MADDE 8. — Her veteriner hekim hayvanların muayene ve tedavisi için bir
muayenehane açabilir. Muayenehane açmak istiyeu (Veteriner hekim) bir istida
ile mahallin en büyük mülkiye âmirine müracaat eder. İstidasına diplomasının,
nüfus cüzdanının tasdikli suretleriyle istenilen miktar fotoğrafını iliştirir.
İstidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgâh adresi ve varsa ih
tisas numarası açıkça gösterilir.
Muayenehane yapılacak mahallerin vasıf ve şartları Ziraat Vekâletince tâyin
ve tesbit olunur.
İhtisas vesikalarını haiz olanların bu belgelerini ayrıca veteriner müdür veya
kaza veterinerliklerine ibraz etmeleri lâzımdır. Ancak hastane veya lâboratuvar
açabilmek için Ziraat Vekâletince tesbit olunan esaslar dâhilinde ruhsat alınması
şarttır.
MADDE 9. — Muayenehanesinin yerini değiştirmek veya muavenehanesinı ka
patmak istiyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta önce mahallin mül
kiye amirliğine yazılı olarak bildirmeye mecburdur.
İkametgâh hariç, bir veteriner hekimin birden fazla yerde muayenehane aç
ması memnudur.
(Veteriner hekim) 1er, çalışma yerlerini ve ihtisaslarını bildirir ilânlar tertip
edebilirler, ancak bunların propaganda ve reklâm mahiyetinde olmaması şarttır.
MADDE 10. — Veteriner hekimler, hastane, lâboratuvar ve muayene yerlerin
de muayene ve tedavileri için getirilen hayvanların eşkâlini, sahiplerinin adres
lerini, hastalık durumlarını, tedavi şekillerini, yazmak üzere yönetimliğindeki
örneğine uygun gündelik bir protokol defteri tutmaya mecburdurlar. Bu def
terlerin sayfaları kayıtlı bulundukları veteriner dairesi tarafından numaralanır
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Tedavi ve ücretlerden doğacak dâvalarda işbu def terlerdeki
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MADDE 11. — (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteri
ner hekim) olmıyaıılarm her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi et
meleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır.
Ancak; hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde amelî bilgi sahibi
oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösteri
len esaslar dâhilinde sanatlarını icra edebilirler.
MADDE 12. — Veteriner hekimlerin reçete kâğıtlarında diploma numaraları
nı, muayenehane veya ikametgâh adreslerini açıkça göstermeleri mecburidir.
MADDE 13. — ölen veteriner hekimlerin diploma ve ihtisas vesikalarının iki
ay içinde ölü hekimin bağlı bulunduğu mahaldeki ilgili Vekâlet salahiyetli me
murları tarafından hekimin vârislerinden geriye alınması için gerekli müracaat
ve teşebbüsün yapılması mecburidir. Bu vesikalar ilgili makamın tâyin edeceği
bir heyet huzurunda iptal edilerek geri verilir ve Resmî Gazete ile ilân olunur.
Bölüm - II.
Veteriner Hekimleri Birliği
MADDE 14. — Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını icra eden bü
tün veteriner hekimlerin iştiraki ile hükmi şahsiyeti haiz «Veteriner Hekimleri
Birliği» adı ile bir birlik kurulur.
Bu birlik veteriner hekim odaları, birlik merkez konseyi, Yüksek Haysiyet
Divanı ve Büyük Kongre gibi organlardan terekkübeder.
Veteriner Hekimleri Birliği âmme hizmetine yararlı bir meslek teşekkülüdür.
MADDE 15. — Birlik, aşağıda yazılı meslekî hizmetleri yapmakla mükelleftir:
a) Veteriner hekimliği meslekinin memleket menfaatlerine en faydalı şekil
de tatbikini sağlamak;
b) Âzalarının maddi ve mânevi hak ve menfaatlerini, halk ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak;
c) Memleket hayvancılığının inkişafı ile alâkalı bütün meselelerde resmî ma
kamlarla temas ederek ilmî istişareler yapmak ve bu makamata görüş ve kana
atlerini bir rapor halinde sunmak;
d) Serbest veteriner hekimlerin «Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile
mücadele işlerinde» Ziraat Vekâletine yardımlarını sağlamak;
e) Meslekî risale ve mecmua neşretmek ve ettirmek suretiyle meslek men
suplarının ilmî müktesebatmm inkişafına yardımcı olmak;
f) Meslekin kıymet ve ehemmiyetini tebarüz ettiren broşürler tanzim ve
tevzii suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği meslekine intisabını,
vatandaşın bu mesleke karşı sevgi ve itibarını temin eylemek;
g) Meslek mensuplarının maddi ve mânevi yardımlaşmalarını temin edecek
tedbirleri almak ve tahakkuk ettirmek;
h) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere (memlekete ve mesleke yararlı
gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle) maddi ve mânevi her türlü
müzaherette bulunmak.

No. 6343

— 943 —

18. I I I . 1954

Veteriner hekim odaları
MADDE 16. — Hudutları içinde en az 30 veteriner hekim bulunan her vilâyet
merkezinde veya mücavir vilâyetler birleştirilmek suretiyle en az 30 veteriner he
kim bulunan mmtakalarda merkez konseyi karariyle veteriner hekim odaları ku
rulur.
MADDE 17. — Sivil ve askerî veteriner hekimler, mmtakaları dahilindeki ve
teriner hekim odalarına, odaların kurulduğu tarihten* itibaren iki ay içerisinde
âza yazılmaya mecburdurlar.
MADDE 18. — Devlet teşkilâtında çalışan veteriner hekimler kendi Vekâletle
rinin dışındaki resmî ve gayriresmî teşekküllerde, veteriner hekim odalarının mu
vafakati olmaksızın meslekî başka bir vazife deruhde edemezler.
MADDE 19. — Veteriner hekim odaları gelirleri aşağıda yazılı fıkralarda göste
rilmiştir :
I - Gririş aidatı;
I I - Yıllık aidat;
I I I - Her türlü mesleki faaliyetler ile .tertip olunacak eşya piyangosu ve
neşriyattan temin olunacak gelirler ve her nevi teberrular;
I V - Oda haysiyet divanları kararlariyle hükmedilip tahsil edilen para cezaları:
V - Merkez konseyi yardımları;
G-iriş aidatı her âza için 10 liradır. Yıllık aidat ise resmî vazifesi veya hususi
bir işi bulunan veya muayenehane açmış veteriner hekimler için 12 lira, resmî
veya hususi bir işi ile muayenehanesi bulunmıyan veteriner hekimler için altı
liradır.
MADDE 20. — îdare heyeti, aidat vermiyecek durumda olan azadan geçici veya
sürekli olarak aidat alınmamasına karar verebilir.
Vilâyetten vilâyete veya mmtakadan mmtakaya nakil 19 ncu maddenin (I ve
II nci ) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını yeniden ödemeyi icabettirmez.
1

MADDE 21. — Veteriner hekim odaları, büyük kongrenin tesbit ettiği hadle '
dâhilinde yıllık gelirlerinden bir kısmın] merkez konseyine göndermeye mecburdur.
Bu had, oda yıllık gelirinin % 30 undan fazla olamaz.
Veteriner hekim odaları organları
MADDE 22. — Veteriner hekim odalım; umumi heyet, idare heyeti, hesap mura
kıpları ve haysiyet divanından terekkübeder.
Oda umumi heyeti
MADDE 23. — Umumi heyet; odada kayıtlı azanın topluluğudur.
Yılda bir defa Eylül ayı içinde toplpmr ve enaz 12 azanın iştirakiyle açılabilir.
Bu nisap birinci toplantıda temin edilemediği takdirde toplantı ertesi güne tehir
olunur. Bu toplantıda mevcut âza ile iktifa olunur.
Grerek vazife icabı, gerekse hastalık sebebiyle toplantıya bizzat iştirak edemiyenler görüş ve kanaatlerini yazı ile gönderebilecekleri gibi seçime ait rey puslalarını da imzasız olarak ve iki zarf içerisinde umumi heyet reisliğine gönderir
ler.
Rey puslası dış zarfının üzerinde gönderenin adı, soyadı, adresi ve imzası bu-
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lımur. Bu zarflar taahhütlü olarak posta ile gönderilebileceği gibi elden de imza
mukabilinde mahalline tevdi olunabilir.
Dış zarflar, seçim esnasında ve umumi heyet huzurunda açılarak rey puslasını
hâmil zarflar karıştırılır.
İdare heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları için rey puslalarmın ayrı ayrı
zarflarda gönderilmesi şarttır. İç zarfların iyice kapatılmış olması icabeder.
M A D D E 24. — Oda idare heyeti umumi heyet toplantısının yapılacağı tarihi,
yeri, toplantı saatini, toplantı gündemini , kayıtlı azanın listesini toplantı günün
den üç hafta önce bütün oda azalarına yazı ile veya gazetede ilân suretiyle bildir
meye mecburdur.
MADDE 25. — Umumi heyet toplantılarında gündemde mevcut maddeler mü
zakere edilir. Ancak umumi heyet âzasından birinin veya birkaçının yazılı teklifi
nin gündeme alınması ve müzakeresi umumi heyet ekseriyetinin kararı ile müm
kündür.
MADDE 26. — Umumi heyet toplantılarını idare heyeti reisi veya kâtibi açar.
Ekseriyet bulunduğu tesbit edildikten sonra bir umumi heyet reisi, bir reisvekili ve
iki kâtip seçimi yapılarak umumi heyet divanı teşekkül eder.
Umumi heyet ekseriyetinin kararı ile divan seçimleri, işarı reyle de yapılabilir.
Kararların alınmasında ekseriyetin reyi şarttır.
MADDE 27. •— Umumi heyetin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösteril
miştir :
1. İdare heyeti ve murakabe kurulunun yıllık mesai raporlarını incelemek;
2. Bilançoyu tetkik ve müzakere eylemek;
3. Yeni yıl bütçe taslağını tetkik, müzakere, kabulü halinde tasdik etmek;
4. İdare heyeti tarafından sunulan teklif ve mevzuların müzakeresini yap
mak;
5. Müddeti hitam bulan idare heyetinin ibrasına karar vermek;
6. Yeni idare heyeti seçimini yapmak;
7. Büyük kongreye gidecek iki asil ve iki yedek temsilcileri intihabetmek;
8. İki hesap murakıbı seçmek;
9. 3 veya 5 asli ve iki yedek haysiyet divanı azalarını intihabeylemek.
MADDE 28. — Veteriner hekim odası idare heyeti, haysiyet divanı ve mura
kıpları gizli reyle seçilirler. . Rey pusulaları umumi heyetten kur'a ile ayrılacak
üç kişiden mürekkep bir tasnif kurulu tarafından tasnif edilir. Tasnifte esas
açıklıktır.
Tasnifin başlamasından sonra gelen rey zarfları ile verilen reyler tasnife tâbi
tutulmaz.
Tasnifin neticesi umumi heyete başkan tarafından hemen arz olunur.
Gerek umumi heyet zabıtlarının, gerek rey pusulalarının yeni seçime kadar
saklanması mecburidir.
MADDE 29. — Haysiyet divanınca haklarında meslek icrasından muvakkat
men kararı verilip yüksek haysi.yet divanınca tasdik edilen, meslekî veya şali
si haysiyeti -ihlâl edici bir suç yüzünden mahkeme kararı ile hürriyeti tahdit ve
ya meslekten men olunan veteriner hekimler, giydikleri bu hükümlerin infazı
hitamından başlamak üzere bir yıl için veteriner hekim odalarında hiçbir vazi
feye seçil emiyeeekleri gibi bu müddet içinde seçimlerde de rey kullanamazlar.
Bu gibi cezalar, idare heyeti ve haysiyet divanı âzalarının, hesap murakıpları.
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ile büyük kongre temsilcilerinin her hangi birisi hakkında verilmiş iseler bunlar
aynı zamanda uhdelerinde bulunan bu vazifelerinden de affedilirler.
Oda idare heyeti
MADDE 30. — İdare heyeti üç veya beş asli ve iki yedek azadan terekkübeder. İdare heyetinin müddeti bir yıldır. Bu devre içinde asil âzalıklardan açılan
yerlere en çok rey alan yedek aza getirilir.
MADDE 31. — îdare heyeti 15 günde bir toplanır. Mazereti olmadığı halde
üst üste üç toplantıya iştirak etmiyen âza istifa etmiş sayılır.
İdare heyeti, mevcudunun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde müsavat ha
linde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanır.
MADDE 32. — îdare heyetleri asli azaları aralarında bir reis ve bir kâtip,
bir de veznedar seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar.
Muhaberatta reis ile birlikte kâtibin müşterek imzası asıldır. Her hangi bi
risinin bulunamaması halinde tek imza caizdir.
Reisin bulunamadığı toplantılarda idare heyetine kâtip riyaset eder.
Paraya taallûk eden işlerde reisle veznedarın veya kâtip ile veznedarın müşte
rek imzaları zaruridir.
îdare heyetinin

vazifeleri

MADDE 33. -— İdare heyeti; odanın bir senelik faaliyetine ait raporu ile bi
lançosunu ve yeni seneye ait bütçe taslağını hazırlayıp murakıp rapoıiariyle bir
likte umumi heyete arz eder ve bu evrakın birer örneğini de merkez konseyine
gönderir.
îdare heyetinin bundan başka vazife ve salâhiyetleri aşağıda yazılı olduğu şe
kilde tesbit olunmuştur :
a) Sanat icrası hakkındaki mevzuatın gereği gibi uygulanmasını temin et
mek;
b) î ş veya hasta sahipleri ile oda âzası arasında aracılık yapanları meslek
ve sanatın icrasında gayrimeşru menfaat sağlamak gibi mevzuat ve meslek âdabı
na yakışmıyacak harekette bulunanları önlemek ve bu kanunda menedilmiş olan
her türlü reklâm ve propagandaya meydan vermemek;
c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastalığın nevilerine nazaran asgari
tedavi ücreti tarifesi hazırlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek;
d) Azaları yahut âzası ile iş veya hasta sahibi arasında çıkacak ihtilâfları halle
çalışmak ve icabında hakem usulüne müracaat etmek, deontolojiye ve âmme men
faatine aykırı harekette bulunan azalarını haysiyet divanına tevdi etmek;
e) Mensuplarının meslekî tekâmülleri için kütüpane açmaya ve meslekî neşri
yat yapmaya çalışmak;
Azalarına «Meslekî ihtisasları dahilinde araştırmalar yapmayı teşvik edici ma
hiyette» tavsiyelerde bulunmak;
f) Meslek haysiyetini ve meslekdaşlarm hukuk ve menfaatlerini korumak hu
susunda hassas bulunmak.
M A D D E 34. — îdare heyeti, haysiyet divanma verilecek âzanm tahkik ev
rakını yazılı müdafaanameleri ile birli kte oda haysiyet divanına tevdi eder. Hak
kında tahkikat yapılıp müdafaası için kendisine tebligat yapılan kimse bu tebli
gata rağmen 30 gün içinde cevap vermed iği takdirde idare heyeti evrakı tahkikiyey i
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olduğu gibi divana takdime mecburdur. Bu halde alâkalının müdafaasını
istememek haysiyet divanının takdirine bağlıdır.
Haysiyet

isteyip

divanı

MADDE 35. — Haysiyet divanı 3 veya 5 asli azadan teşekkül eder ve umumi
heyet tarafından gizli reyle ve bir sene müddetle seçilir.
Haysiyet divanı yedek azaları, asli âzalıklarda inhilâl vukubulduğu takdirde
divana, aldıkları rey sırasına göre çağrılır.
MADDE 36. — Haysiyet divanı, ilk toplantılarında gizli reyle aralarından bi r
reis, bir sözcü ve bir kâtip seçmek suretiyle vazife taksimi yapar.
MADDE 37. — Haysiyet divanına seçilebilmek için meslekte en az 10 sene çalış
mış olmak şarttır. Odaya kayıtlı azalar arasında bu evsafta âza bulunmadığı tak
dirde beş sene hizmet etmiş bulunanlar arasından seçilebilir.
MADDE 38. — Haysiyet divanı, en az yedi gün evvel reisin vâki olacak
yazılı daveti üzerine toplanır. îki defa mazaretsiz olarak toplantıya gelmiyen âza
istifa etmiş sayılır.
MADDE 39. — Haysiyet divanı zabıt ve kararları gizli olur. Reisin mesuliyeti
altında emin bir yerde saklanır.
MADDE 40. — Aşağıda yazılı haller karşısında kalan haysiyet divanı â/aları :
T - Tetkik edilen mesele ile alâkası bulunduğu;
I I - Hakkında tetkikat yapılan kimsenin usul ve fumundan olduğu, (Baba oğul
ana baba bir veya baba yahut ana bir kardeş, amca, teyze, dayı, hala. karı koca
veya evlilik zail olsa dahi karı ile koca ve bunların usul ve füruu gibi)
TU - Evlâtlık ile evlâtlık edinme gibi;
Hallerde divan toplantısına iştirak edemezler.
HaAfmyet divanının vazife ve salahiyetleri
MADDE 41. — Haysiyet divanı, odaya girmeyen veya bu kanunun kendilerine
tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getiiTuiyen ve evrakı heyetine tevdi edilen
oda azaları hakkında fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıda yazılı inzibati
cezaları verir :
a) Yazılı ihtar;
b) 10 liradan 100 liraya kadar para cezası;
e) 15 günden altı aya kadar meslek icrasından geçici olarak men kararı.
Haysiyet divanı bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hak
kını haizdir.
MADDE 42. — Oda haysiyet divanları tai'afmdaıı verilen yazılı ihtar ve para
cezaları katidir ve derhal tatbik olunur. Bu kararlar aleyhinde hiçbir mercie baş
vurulamaz.
MADDE 43. — Geçici olarak meslek icrasından men kararma alâkalı, kararın
kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına
itirazda bulunmak hakkını haizdir. Alâkalı itiraz etmemiş olsa dahi bu kararın
Yüksek Haysiyet Divanının tetkikma sunulmak üzere mahallin oda idare heyeti
reisliğine imza mukabili tevdii şarttır ve oda idare heyeti reisliği en çok bir hafta
içinde bu evrakı Yüksek Haysiyet Divanına göndermeye mecburdur.
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Oda haysiyet divanının meslekten men kararı ancak Yüksek Haysiyet Divanı
nın, tasdikmdan sonra tekemmül eder.

Veteriner

Hekimleri Birliği Merkez
Merkez

Teşkilâtı

konseyi

MADDE 44. — Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi meslekle ilgili
her türlü işleri yürütmek ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri tatbikle mü
kellef büyük kongrece bir sene için gizli reyle seçilmiş yedi asli ve üç yedek aza
dan terekkübeder. Veteriner Hekimleri Birliğini içte ve dışta temsil yetkisini ha
izdir.
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin merkezi Ankara'dır.
MADDE 45. — Merkez konseyi asli azaları ilk toplantılarında aralarmdan
gizli reyle bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip, bir muhasip, bir de vezne
dar seçer.
Konsey haftada en az bir defa toplanır. Mazeretsiz çlarak üst üste bu toplan
tılara üç defa gelmiyen konsey âzası istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en
çok rey alam davet edilir.
Merkez konseyine seçilecek azanın Ankara'da oturması şarttır.
Umumi Kâtip ile veznedara Büyük Kongrece tesbit edilen miktar dâhilinde
bir tazminat ödenir.
MADDE 46. — Birliğin kadrolarında çalışmaları iktiza eden memur ve müs
tahdeminin vazifeleri ve miktarı ile alacakları ücretler büyük kongrece teshit
olunur.
Bu memur ve müstahdemler merkez konseyi emrinie çalışırlar. Bunların
tâyinleri veya vazifeden çıkarılmaları merkez konseyinin kararma bağlıdır.
MADDE 47. — Merkez konseyinin vazife ve salâhiyetleri aşağıda gösterilmiş
tir :
a) Kanunun 44 ncü maddesi gereğince birliği temsil etmekle beraber birli
ğin odaları ile ilgili işlerini takip ve murakabe etmek;
b) Kanunun 60 ncı maddesinde tesbit edilmiş olan ay içerisinde büyük kon
greyi toplantıya çağırmak;
c) Birliğin bütün teşekküllerine ait lüzumlu nizamname ve talimatnameleri
hazırlayıp büyük kongreye arz etmek;
d) ' Sosyal sigorta, yardımlaşma ve neşriyat işlerini idare etmek ve düzenle
yürütmek ve bu kanunun 15 nci maddesinde tesbit olunan işleri takip ve intaç
eylemek.
M A D D E 48. — Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi gelirleri aşağıda ya
zılı fıkralarda gösterilmiştir :
I - Oda gelirlerinin âzami % 30 u;
JI - Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve neşri
yattan sağlanacak gelirler;
I I I - Merkez konseyine vâki olacak her nevi teberrular;
I V - Bu kanunun 55 nci maddesi gereğince oda haysiyet divanlarınca verilen
para cezaları;
V - Alakalı vekâletler bütçelerine konulacak yardım tahsisatı.
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M A D D E 49. — Merkez konseyi 48 nci madde gereğince sağlıyacağı gelirlerden;
gelirleri giderlerini karşılıyamıyan veteriner hekim odalarına para yardımında bu
lunmakla mükelleftir.
Yüksek Haysiyet

Divanı

MADDE 50. — Yüksek Haysiyet Divanı sekiz asli, iki müşavir azadan teşek
kül eder.
Asli azalar her toplantı yılı için aralarından gizli reyle bir reis seçerler.
Divan, Ankara'da Ziraat Vekâletinde toplanır.
T - Asli azalar :
a) Ziraat Vekâleti Veteriner İşleri Umum Müdürü;
b) Millî Müdafaa Vekâleti Veteriner Dairesi Reisi;
c) Ankara Veteriner Fakültesi Dekanı;
d) Temyiz Mahkemesinden bir temsilci;
e) Devlet Şûrası Dairesi âzasından bir temsilci;
f) Büyük kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az on beş sene çalışmış
ve biri asker olmak üzere 3 asli ve 3 yedek veteriner hekim;
I I - Müşavir azalar :
a) Ziraat Vekâleti Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü Personel Şubesi Müdürü;
b) Millî Müdafaa Vekâleti Veteriner Personel Şube Müdürü;
Müşavir azalar müzakerelere iştirak eder, fakat rey kullanamazlar.
MADDE 51. — Yüksek Haysiyet Divanına seçimle gelen asli ve yedek azanın
müddeti bîr senedir. Eski âza yeniden seçilebilir.
Yüksek Haysiyet Divanı, asli azanın 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun
2/3 çoğunluğu ile karat verir.
MADDE 52. — Yüksek Haysiyet Divanı, oda haysiyet divanlarından gelen k a 
rarları ve müstenidi evrakı inceler, uygun bulmadıklarını mütalâasiyle birlikte
oda haysiyet divanına iade eder. Oda haysiyet divanından gelecek ikinci karar
üzerine Yüksek Haysiyet Divanının vereceği kararlar katidir. Aleyhine hiçbir
mercie baş vurulamaz. Bu kararlar Ziraat Vekâleti yolu ile alâkalı oda haysiyet
divanına bildirilir ve itirazsız tasdik olunur.
Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan , âmme hizmetlerinden menedilen
veya ağır hapis ve haysiyeti muhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahkûm
edilen veya her iki gözden nıiyetten tamamen mahrum bulunduğu sıhhi heye.t ra
poru ile sabit olan veteriner hekimlerin Ziraat Vekâletinin teklifi ile Veteriner He
kimler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı trafondan meslekinin icrasından menine ve
diplomasının geri alınmasına karar verilir
MADDE 53. — Yüksek haysiyet divanı; Ziraat Vekâletinin daveti ile Mart
ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki defa toplanır.
Merkez konseyinin göstereceği lüzum üzerine Vekâlet, divanı fevkalâde ola
rak da içtimaa davet eder.
MADDE 54. — Haklarında yüksek haysiyet divanınca geçici olarak meslek ic
rasından men veya tatil cezası kararı verilen veteriner hekimler, hiçbir suretle
mesleklerini icra edemezler. Varsa muayenehane, lâboratuvar veya müesseseleri
kapatılır.
Bu cezaya çarptırılanlar memur iseler memuriyet vazifelerine halel gelmez.
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Ziraat Vekâleti, Yüksek Haysiyet Divanı kararlarım ilgili odalara bildirmekle
beraber münasip yollarla da ilân eyler ve bu kararların tatbik imkânlarını sağlar.
MADDE 55. — Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasmdan men
kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik
edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse haklarında oda haysiyet
divanlarınca 100 liradan 500 liraya kadar inzibati para cezası verilir.
MADDE 56. — Giriş ve y ı l ı k aidatı ile haysiyet divanınca verilmiş her türlü
para cezalarım kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, tebliğ tarihinden iti
baren 30 gün içerisinde ödemiyen oda azaları hakkında îcra ve îflâs Kanunu hü
kümleri tatbik olunur.
MADDE 57. — Yüksek Haysiyet Divanı azalarına verilecek yolluk ve zaruri
masraflar ile huzur haklarının miktarını büyük kongre tespit eder. Adı geçen mas
raflar, merkez konseyi bütçesinden ödenir.
Büyük

Kongre

MADDE 58. — Büyüli Kongre; veteriner hekim odalarından gelecek temsilci
lerle, merkez konseyi asli ve yedek azaları ve Yüksek Haysiyet Divanına Büyük
Kongrece seçilmiş asli ve yedek azalardan terekkübeder.
MADDE 59. — Büyük Kongreye iştirak edecek mümesillerin yolluk ve zaruri
masrafları temsil ettikleri veteriner hekim odaları veznesinden ödenir.
Bu mümessiller memur iseler, kendilerine Büyük Kongrenin devamı müddetiııce mensup oldukları daireler tarafından gerekli iznin verilmesi zaruridir.
MADDE 60. — Büyük Kongre her yıl Mayıs ayında azasının mutlak ekseriye
tiyle toplanır, i l k toplantıda ekseriyet bulunmadığı takdirde, toplantı iki gün son
raya bırakılır. 2 nci toplantıda ekseriyet aranmaz.
Büyük kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, merkez konseyi
tarafından kongrenin toplanacağı günden en a-z 10 gün önce bütün odalara tebliğ
olunur.
Büyük kongre; merkez konseyi reisi, bulunmadığı takdirde 2 nci reisi, her iki
sinin de bulunamamaları halinde umumi kâtip tarafından açılır.
Büyük kongreyi idare etmek için bir reis, bir reisvekili ve lüzumu kadar kâtip
seçimi yapılır.
Kongre kararları mevcudun ekseriyeti ile verilir.
MADDE 61. — Merkez konseyi lüzum görür veya Veteriner - Hekim Odalarının
% 20 si yazılı olarak büyük kongrenin toplanmasını talebederse büyük kongre;
merkez konseyinin daveti üzerine fevkalâde olarak da toplanabilir.
MADDE 62. — Büyük kongrenin vazifeleri aşağıda yazılı fıkralarda gösteril
miştir :
I - Merkez konseyinin ve murakıpların raporlarını incelemek, bilançoyu tet
kik etmek, kabulleri halinde merkez konseyi ve murakabe heyetini ibra eylemek;
I I - Yeni yıl bütçesini tetkik ve tasdik etmek;
I I I - Vâki teklif ve dilekleri müzakere etmek;
I V - Merkez konseyince hazırlanan nizamname ve talimatnameleri veya ta
dillerini müzakere ve uygun bulduğu takdirde tasdik etmek;
V - Merkez konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanı asli ve yedek azasını ve 3 ki
şilik murakabe heyetini seçmek;
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Y i - Veteriner Hekim Odalarının yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edin
mek.
M A D D E 63. — Büyük Kongre zabıtları ve seçimlerine ait rey puslaları ayrı
zarflara konularak zarflar kongre divanı tarafından kapatılıp imzalandıktan
sonra yeni seçilen merkez konseyine tevdi olunur. Bu zarfların gelecek yıl Bü
yük Kongresine kadar muhafazası mecburidir.
M A D D E 64. — Büyük Kongre; ekseriye!inin yazılı teklifi üzerine merkez kon
seyinin meslek müntesipleri arasında yardımlaşma, kooperatif gibi sosyal mües
seseler kurabilmesini sağlayıcı ve kurulmuş bu gibi müesseseleri himaye eylemeyi
âmir kararlar ittihaz edebilir.
Bölüm : III
Ceza hükümleri
M A D D E 65. — Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı tescil vazifesini yerine getirmiyen, 3 ncü maddesindeki «Collegium» imtihanını vermeden meslek icrasında
bulunan, 5 nci maddenin (a) fıkrasındaki tavsiyeden imtina eden ve ( f ) fıkrasında
ki hizmeti yapmıyan, 7 nci maddedeki sarahate rağmen mevzu hükümleıv aykırı
hareket eden veteriner hekimler hakkında işledikleri suçun mahiyet ve ehemmiye
tine göre 10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hüküm olunur.
M A D D E 66. — 6 ncı maddede yazılı cezalara ve memnu iyetlere reğmen mes
leklerini icra edenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hü
küm olunur.
M A D D E 67. — Bu kanunun 8, 9, 10, 12, 17, 21, 24 ve 43 ncü maddelerinde ya
zılı memnuiyet ve mecburiyetlere riayet etmiyen meslek mensupları hakkında iş
ledikleri suçun mahiyet ve ehemmiyetine göre 10 liradan 100 liraya kadar para
cezası hüküm olunur.
M A D D E 68. — Bu kanunun 11 nci maddesinde yazılı vasıfları haiz olmayıp da
(Veteriner hekim) Jik yapan, hayvan hastalıklarını tedavi yolunda bulunanlar
hakkında 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zası hüküm olunur.
M A D D E 69. — Hakikata aykırı rapor veya vesika veren veteriner hekimlerle
bu gibi rapor ve vesikaları kullananlar
hakkında 15 günden 3 aya kadar hapis
ve 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezası hüküm olunur.
*

M A D D E 70. — Bu kanunun 13 ncü maddesinde yazılı mecburiyetlere riayet et
miyen! er hakkında 5 liradan 25 liraya kadar hafif para cezası hüküm olunur.
M A D D E 71. — Veteriner hekimlerle iş ve hasta sahipleri arasında bir menfa
at karşılığında aracılık yapanlar bir aydpn altı aya kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılırlar.
M A D D E 72. — Bu kanunda yazılı suçların tekerrürü halinde
para «ezaları iki misli olarak hüküm olunur.

tâyin olunacak

M A D D E 73. — 3 neü bölümde yazılı suçlara ait dâvalara sulh ceza mahkemele
rinde bakılır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun j^ürürlüğe girdiği tarihe kadar alınmış
olan ihtisas vesikaları muteberdir. Bu vesikalar Ziraat Vekâletince tescil edilir.
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GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yabancı
memleketler yüksek veteriner okul ve fakültelerinclan mezun olanlar veya ihti
sas yapmış bulunanlar ayrıca «Collegium» imtihanına tâbi tutulmazlar. Bu diplo
ma veya vesikalar Ziraat Vekâletince tescil edilir.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu kamımın yayınlandığı tarihten evvel muayenehane,
lâboratuvar açmış bulunanlar 3 ay içersinde mahallî veteriner müdürlük veya
kaza veterinerliklerine müracaatla 9 ncu madde hükümlerine göre
kayıtlarını
yaptırırlar.
GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu kanunun neşri tarihinde birden ziyade vazifeli bu
lunan veteriner hekimler durumlarını 3 ay zarfında 18 nci madde hükümlerine in
tibak ettirirler.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Ankara'da bulunan Veteriner Hekimleri Derneğinin
merkez kurulu bu kanunun neşrinden itibaren 3 ay müddetle Veteriner Hekimleri
Birliğinin merkez konseyi vazifesini görür ve Veteriner Hekim Odalarının kuru
lacağı vilâyet ve bölgeleri tesbitle bunların kurulması için mahallerine gerekli
tebligatı yapar ve bu keyfiyeti ayrıca münasip vasıtalarla neşir ve ilân eder ve üç
ay zarfında Büyük Kongreyi toplantıya çağırır.
GEÇİCİ M A D D E 6. — Muvakkat merkez konseyince ilân edilmiş bulunan
bölgelerde bu kanunun neşrinden itibaren 2 ay zarfında oda umumi heyetleri top
lanarak odaların idare heyeti, haysiyet divanı, hesap murakıpları ve Büyük Kongre
temsilcilerini bu kanunun 27 nci maddesine uygun olarak seçerler.
MADDE 74. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 75. — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür.
13 Martl954

1

Riyaseti
( umhura
yazılan
tezkerenin
tarih ve
numarası
:
Bu kanunun
ilânının
Başvekâlete
bildirildiğine
dair Riyaseti
Cumhurdan
gelen tezkerenin
tarih
ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren
zabıtların
cilt ve sayfa numaraları
:

9 . 3 . 1954 ve 1/308

13 . 3 . 1954 ve 4/179
Cilt
Sayfa
12
4
19
357
29
284,556:567

[înikat : 62 — 206 nıra numaralı matbua 62 nci İnikat zaptına bağlıdır.]

