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Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 9 arkadaşı ile İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanun tek
lifleri ve Millî Savunma ve Plân komisyonları
raporları ( 2 / 1 8 , 2 / 1 5 7 )

Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 9 arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteri
ner hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi (2/18)
12 . 11 . 1969
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/789 noda kayıtlı olup da hükümsüz kalan kâğıtlar arasında bulunan Eskişehir Milletvekili
M. İsmet Angı'nm Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince yeniden görüşülmesini tek
lif ederiz.
Saygılarımızla.
Eskişehir
/. Angı
Muğla
t. Oktay

Eskişehir
M. Ş. Sönmez
Manisa
S. Çağlar
Kayseri
§. Doğan

İçel
M. Arıkan
Manisa
8. Gümüşpala
Sakarya
N. Bayar

Elâzığ
Ö. F. Sanaç
Sakarya
Y. Bir

30 . 12 . 1968

Millet Meclisi Başkanlığına
645 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifi ile ona ekli gerekçe ilişikte sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. Saygılarımla.
Eskişehir Milletvekili
M. İsmet Angı

GEREKÇE
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Veteriner hekim subaylar 'bugüne kadar ehliyet ve feragat
ile yürüttükleri ordu hayvanlarının sağlıklarının korunması görevlerinin yanında ve bu görevin
ayrılmaz bir parçasını ve mantiki sonucunu teşkil eden önemli çevre sağlığı görevleri ifa ötme
lerine rağmen 1965 yılında T. fö. M. M. ne getirilen Türk iSilâhlı kuvvetlerinde görevli muvazzaf
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki kanun tasarısına dâhil edilmemişler
ve tasarının Meclislerde görüşülmesi sırasında Veteriner hekimlere de teşmili yolunda beliren
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genel temayüle 'karşı Parlâmentonun gerektiği şekilde tenevvür edememesi sonunda tasarı Veteri
ner hekimleri kapsamına almaksızın kanunlaşmıştır.
645 sayılı hu Kanunun aşağıda arz olunacak hususlar muvacehesinde Anayasanın eşitlik ve sos
yal adalet esprisine olduğu gibi yurt ve dünya gerçeklerine de uymamaktadır.
1. Veteriner hekimleri hizmet yönünden, tabip, eczacı ve diş tabibi gibi tıp müntesiplerinden
ayrı mütalâa etmeye imkân yoktur. Hayvanlar ve ürünlerinden insanlara geçen
hastalıklarla
menşeinde mücadele 6343 sayılı Kanun ile Veteriner hakimlerin uhdesine bırakıldığı gibi, 1593 şa
yi h Umumi Hıfsıssıhha Kanunu ve 160 - 5 sayılı Silâhlı Küvetler gıda kontrol talimatı her türlü
insan gıdalarının muayene ve tahlilini yapmakla Veteriner hekimleri yükümlü tutmaktadır. Sağlık
ve Sosyal Yardım (Bakanlığının merkez teşkilâtı ve müesseselerinde, diğer çeşitli Bakanlık ve te
şekküllere bağlı hastane, lâboratuvar, verem savaş dispanserleri, kan /bankaları ve sair teşkillerde
mütehassıs Veteriner hekimler, mütehassıs tabip yetkileriyle istihdam edilir. Kaldı ki, bizzat
Millî Savunma Bakanlığı da G-ülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlılarında, AIiGE Başkanlığı
beslenme lâboratuvarı ve sıhhiye depoları ve sıhhi teftiş kurullarında Veteriner hekimleri tabip
ve eczacılarla 'beraber ve eşit yetkilerle çalıştırmak suretiyle bu vakıayı 'kabullenmiş olmaktadır.
2. Veteriner hekimleri haklar yönünden tıp nıüntediplerimden ayrı mütalâa etmek sadece
M. S. B. camiasında mevcut bir haksızlıktır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve sağlık personeli istihdam eden diğer müteaddit kamu tüzel kişilikleri Full - Time
kanunlarında Veteriner hekimler için tabiplere mümasil tazminat hükümleri tesis etmişlerdir.
o. Türk Silâhlı Kuvvetleri dışında en geniş Veteriner topluluğunu istihdam etmekte olan Ta
rım Bakanlığı teşkilâtında ve Belediyelerde görevli Veteriner hekimlere 883 sayılı Kanun gereğince
ödenek verilmesi öngörülmüş ve asker Veteriner hekimlere teşmil edilmiyerek mağduriyetlerinin
devamına sebebiyet verilmiştir.
4. Yukarıda açıklanan haksızlıkların sebebiyet verildiği moral çöküntüsü içinde bulunan Ve
teriner hekimlerden önemli ıbir bölümü son bir - iki yıl içinde istifa suretiyle Türk Silâhlı Kuv
vetlerinden ayrılmışlar ve hizmet, keyfiyet ve kemiyet yönlerinden önemli kayıplar vermiştir.
Bugünkü durumun devamı halinde bu ayrılmaların tevali edeceği muhakkaktır.
5. Muadil meslek mensupları ile ve 645 sayılı Kanunun 1 nci maddesi son paragrafı hüküm
lerine göre tazminat kapsamına alman mahdut sayıda meslektaşlariyle ayrı muamele görmenin
yarattığı huzursuzluk henüz meslekten ayrılmıyanlarm da randımanlı çalışmasını muhakkak ki
önemli şekilde etkilemekte ve son iki maddede kaydedilen hususlardan en ağır ,zararı gören Türk
Silâhlı Kuvvetleri camiası ve memleket olmaktadır.
Haksızlıkların (biran önce ortadan kaldırılması ve huzursuzlukların önlenmesi için kanun tâdi
linin kabulünü saygılarımızla arz ederiz.

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekim
lere de tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi (2/157)
9 . 12 . 1969
Millet Meclisi Başkanlığına
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hakkındaki
kanun teklifim gerekçesiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla rica ederim.
İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker
M. Meclisi

(S, Sayısı : 60)
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veterinerlere de tazmi
nat verilmesi hakkında kanun teklifi
GEREKÇE
7 . 7 . 1965 tarih ve 645 sayılı «/Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve
eczacılara tazminat verilmesi hakkında» ki Kanunla Silâhlı Kuvvetlerde görevli, muvazzaf tabip,
diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi kabul edildiği halde, Silâhlı Kuvvetlerde görevli vete
riner hekimlere tazminat verilmesi öngörülmemiştir.
Oysaki veteriner hekimlik, salgın hastalıklarla mücadele, biyolojik madde ve çeşitli ilâçların
hazırlanması ve kontrolü, araştırma işleri, lâboratuvar hayvanları, tecrübî cerrahi, öğretim ve eği
tim, sıhhi ikmâl işleri, gıda kontrol hizmetlerinde insan sağlığiyle elele yürümekte olan önemli
bir tıp meslekidir. En az tabiplik, diş tabipliği ve eczacılık kadar önemli ve hayatî bir mes
lektir.
Veteriner hekimler 5 yıllık bir öğretim görürler. »Bir yıl da Veteriner Akademisinde kurs gör
dükten sonra orduya katılırlar. Halen orduda 200 civarında veteriner hekim vardır. Türk Or
dusunun sağlığını korumakla görevlidirler.
Türk Ordusunun sağlığını korumakla görevli bu önemli tıp meslekinin sahiplerine tazminat
verilmemesinin ciddî bir sebebi yoktur.
15 . 6 . 1967 tarihli ve 883 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı teşkilât ve müesseselerinde ve
belediyelerle özel idarelerde çalışan veteriner hekimlere de ayda 1 000 liraya kadar tazminat ve
rilmesi kabul edilmiştir.
Bu kanun teklifi açık bir adaletsizliği ortadan kaldırmak için getirilmiştir. Kabul edildiği tak
dirde askerî veteriner hekimler de emsali tabip, diş tabibi ve eczacılar gibi ödenek alacaklardır.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKERİN TEKLİFİ
Silâhlı Kuvvetlerde

görevli muvazzaf veteriner hekimlere de tazminat
teklifi

verilmesi

hakkında

kanun

'MADDE 1. — 7 . 7 . 1965 tarih ve 645 sayılı «Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş
tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Kanunun» 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
Madde 1. — Üsteğmen ve daha üst rütbelerde bulunan muvazzaf tabip, veteriner hekim, diş
tabibi ve eczacılara albay maaşının yüzdesi itibariyle bu kanundaki esaslara göre tazminat verilir.
İnsan sağlığı ile görevlendirilmiş çeşitli menşelerden gelen hayatî kimya mütehassısları ile
aynı görevlerde bulunan bakteriyologlar ve Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı olarak hizmet gören si
vil tabip, veteriner hekim, diş tabibi ve eczacılara da 1 nci fıkra gereğince tazminat verilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 60)
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Millî Savunma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 2/18, 2/157
Karar No. : 2

13 . 1 . 1970

Yüksek Başkanlığa
Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 9 arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf vete
riner hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekemlere de tazminat verilmesi hakkın
da kanun teklifi ilgili Millî Savunma ve Maliye temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda
tetkik ve müzakere olundu.
Her iki teklif de aynı mahiyette görüldüğünden birleştirilmiş ve müzakerelere esas olarak Es
kişehir Milletvekili İsmet Angı'nm 2/18 Esas No. lu teklifi ele alınmıştır.
Teklifin gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile 7 . 7 . 1965 tarih ve 645 sayılı «Silâhlı
Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkında» ki Ka
nunla Silâhlı Kuvvetlerde görevli, muvazzaf tabip, diş tabibi, eczacı ve insan sağlığı ile görev
lendirilmiş çeşitli menşelerden gelen hayati kimya mütehassısları ile aynı görevde bulunan bak
teriyologlar ve Silâhlı Kuvvetlerde maaşlı olarak hizmet gören sivil tabip, diş tabibi ve eczacılara
da tazminat verilmesi öngörülmüştür.
Veteriner hekimliği de en az tabiblik, diş tabibliği ve eczacılık kadar önemli ve hayati mes
lektir ve üstelik veteriner hekimler de 5 yıllık bir öğrenim görürler.
883 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı Teşkilât ve müesseselerinde ve belediyelerle özel idare
lerde çalışan veterinerlere de ayda (1 000) liraya kadar tazminat verilmektedir.
Yukarda iarz edilen sebepler muvacehesinde prensibolarak teklif kabul edilmiştir. Kanunlaştığı
takdirde de sosyal adalet ilkeleri tahakkuk etmiş olacaktır.
Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
v
Teklifin 2 nci ve 3 neü maddeleri olan yürürlük ve yürütme maddeleri kanun tekniğine uygun
olanak redakte edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. .
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile
sunulur.
Kâtip ve bu rapor
Başkan
ıSözcüsü •
Çankırı
Manisa
Adana
Elâzığ
H. Dağlı
C 8. Gümüşpala
H. Uslu
H. Hanağası
Hatay
A. Yılmaz

Konya
B. Müderrisoğlu

İstanbul
O. Kabibay
_
İmzada bulunamadı

İstanbul
8. Orkunt

Manisa
M. O. JDaut

Niğde
H. Özalp

F.

M. Meclisi

Van
Türkoğlu
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Konya
S. Koçaş
İmzada bulunamadı

M.

Trabzon
Arslantürk
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Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No: 2/18, 2/157
Karar No: 17

6.2.1970

'

Millet Meclisi Başkanlığına
Geçen dönemde gündeme kadar gelen ve bu dönem İçtüzüğün belirgin maddesi uyarınca tek
lif sahibi ve 9 arkadaşı tarafından yenilenip, tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan
«Es'kişeblr Milletvekili İsmet Angı ve 9 arkadaşının, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteri
ner hekimlere de tazminat verilmesi hakkında kanun teklifi» ile, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in aynı mahiyetteki teklifi ve önhavaleleri uyarınca Millî Savunma Koımisyonunun teklifler
üzerine düzenlediği rapor, ilgililerin de katıldıkları oturumda görüşüldü;
645 sayılı Kanunla Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara taz
minat verildiği halde aynı camiada mümasili görev yapan askerî veterinerlerin kanun kapsamı
dışında bırakılmaları elbette ki, sosyal adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşamaz, 'kaldı ki, 883
sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı teşkilât ve müesseselerinde ve belediyelerle özel idarelerde gö
revli sivil veterinerlere de tazminat verilmektedir. Mahdut sayıda olan söz konusu meslek erba
bına da emsali meslektaşları misillû tazminat verilmesini öngören teklif, Millî Savunma Komisyo
nunca yürürlük ve yürütme maddelerinde kanun tekniği nedeniyle yapılmış değişik şe'kli ile ka
bul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Saikarya
N. Bayar

Kâtip
Erzurum
R. Danışman

Bolu
K. Demir

N.

Eskişehir
M. t. Angt

Burdur
Yavuzkan

Hatay
H. Özkan

Ankara
T. Toker

Bolu
Süz haikkım mahfuzdur
/ / . 1. Cop

Edirne
M. IlaıınKancıoğlu
İmzada bulunamadı

Elâzığ
Ö. F. S anaç

İçdl
G. Okyayuz

İstanbul
0. C. Fersoy

İzmir
M. Akan

İzmir
C. Karagözoğlu
İmzada 'bulunamadı

İzmir
T. Orhon

Kastamonu
H. Tosyalı

Manisa
H. Okçu
İmzada ıbulunamadı

Maraş
A. İmamoğlu

Muğla
M. Akarca
İmzada bulunamadı

Sivas
M. Timisi

Tokat
/. H. Balcı

Trabzon
A. R. Uzuner

Zonguldak
S. T. Müftüoğlu
İmzada (bulunamadı

M. Meclisi
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Eskişehir Milletvekili îsmet
Angı ve 9 arkadaşının teklifi

Millî Savunma Komisyonunun
değiştirişi

Bütçe Plân Komisyonunun
metni

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf veteriner hekimlere de
tazminat verilmesi hakkında
kanun teklifi

Silâhlı Kuvvetlerde görevli mu
vazzaf hekimlere de tazminat
verilmesi hakkında kanun
teklifi

Eskişehir Milletvekili İsmet An
gı ve 9 arkadaşının Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf vete
riner hekimlere de'tazminat ve
rilmesi hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — 645 sayılı Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz
zaf tabip, diş tabibi ve eczacı
lara tazminat verilmesi hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir :

MADDE 1. — Teklifin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir,

MADDE 1. -— Teklifin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeden ay ba
şında yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millî Savunma
Komisyonunun 2 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Savunma, İçiş
leri ve Maliye bakanları yürü
tür.

MADDE 3. — Millî Savunma
Komisyonunun 3 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

«Madde 1. — Üsteğmen ve
daha üst rütbelerde bulunan
muvazzaf tabip, veteriner he
kim, diş tabibi ve eczacılara al
bay maaşının yüzdesi itibariyle
bu kanundaki esaslara göre taz
minat verilir.
İnsan sağlığı ile görevlendi
rilmiş çeşitli menşelerden gelen
hayatî kimya mütehassısları ile
aynı görevlerde bulunan bakte
riyologlar ve Silâhlı Kuvvetler
de maaşlı olarak hizmet gören
sivil tabip, veteriner hekim,
diş tabibi ve eczacılara da 1 nci
fıkra gereğince tazminat veri
lir.»

M. Meclisi

(S. Sayısı : 60)

