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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
MADDE 135
H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini
sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere

meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda
gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek
kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği
hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı,
yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden
yürürlükten kalkar.
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Bölüm: I

Umumi Hükümler

Türkiye’de Veteriner Hekimlik Yapabilmenin Ön Koşulları
↘T.C. Vatandaşı olmak. (Türk uyruklu yabancılar da
çalışabilir).
↘ Veteriner fakültelerinden mezun olup diploma almak.
↘ Alınan diplomaların Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca tescil edilmiş olması.
↘ Yabancı ülkelerdeki veteriner fakültelerinden mezun
olunup diploma alındıysa Türkiye’de yapılacak olan
«Collegium» (denklik) sınavından başarılı olmak.

Veteriner Hekimlerin Görev ve Yetkileri
• Hayvanların muayene ve tedavisini yapmak
• Hayvanların nitelik ve sağlık durumlarıyla ilgili rapor
vermek
• Hayvansal gıda maddelerini ve hayvan yemlerini
muayene etmek
• Veteriner hekimliğinde uygulanan aşı-serum ve
biyolojik maddeler ile müstahzarları tahlil etmek ve
rapor vermek
• Hayvan ıslahı ve yetiştiriciliği konusunda sahip olduğu
bilimsel yeterliliğini kullanmak
• Eczanesi bulunmayan yerlerde bir ecza dolabı kurmak
ve ilaç satabilmek

Kamuda çalışan bir veteriner hekimsiniz.
Komşunuzun kedisine aşı yapılması gerekiyor ve
sizden rica etti.
Ne yaparsınız?

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına
Geçici - Sürekli Olarak Engel Teşkil Eden
Durumlar
• Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı tarafından
meslekten men edilme cezası almak
• Yüksek Haysiyet Divanı tarafından diplomanın elinden
alınması

• Devletin güvenliğine, Anayasal düzene karşı suç işlemek
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla hapis
cezası alma.

• Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma… suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak.

