
 

Serbest Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Hakkinda Teblig (Teblig No: 
2001/32)  

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan:  
  
    Amaç 
    Madde 1- Bu Tebligin amaci, Bakanliktan ruhsatli mezbaha ve kombinalarda 
serbest veteriner hekimlerin hükümet veteriner hekimi statüsünde 
yetkilendirilerek, Bakanlik adina muayene ve kontrol hizmetlerinin 
yürütülmesidir. 
 
    Kapsam 
    Madde 2- Bu Teblig, Bakanligimizdan ruhsat almis mezbaha ve kombinalarda 
hükümet veteriner hekiminin yetki ve sorumluluklarina haiz yetkilendirilmis 
veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumluluklarini kapsar. 
 
    Dayanak 
    Madde 3- Bu Teblig, 
    a) 6343 sayili "Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk Veteriner 
Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair 
Kanun", 
    b) 3285 sayili "Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanunu" ile bu Kanuna istinaden 
çikarilan 15/03/1989 tarihli ve 20109 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 
22/02/1989 tarihli ve 89/13838 sayili Bakanlar Kurulu Karari eki "Hayvan 
Sagligi ve Zabitasi Yönetmeligi", 
    c) 560 sayili "Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname"nin degisik 18 inci maddesi ile bu kapsamda hazirlanan 
11/09/2000 tarihli ve 24167 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Kirmizi Et ve 
Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kurulus, Açilis, Çalisma ve Denetleme Usul ve 
Esaslarina Dair Yönetmelik", 
    d) 23/06/1996 tarihli ve 22675 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Kanatli 
Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kurulus, Açilis, Çalisma ve 
Denetleme Usul ve Esaslarina Dair Yönetmelik", 
    e) 24/08/1995 tarihli ve 22384 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Serbest 
Veteriner Hekimlerin Salgin Hastaliklar Mücadelesinde Istihdami Hakkinda 
Yönetmelik", 
    f) 3243 sayili "Hayvanlarin Bulasici Hastaliklarina Karsi Mücadeleye Dair 
Beynelmilel Mukavele ile Hayvanlarin, Etlerin ve Mensei Hayvani Olan Diger 
Mahsullerin Transitine Dair Beynelmilel Mukavelenin ve (Et ve Et 
Müstahzarlarindan Taze Hayvani Mahsulat ve Sütten Çikarilanlardan Baska) Olan 
Mahsullerin Ihraç ve Ithaline Dair Beynelmilel Mukavelenin Kabul ve Tasdikine 
Dair Kanun", 
    hükümlerine dayanilarak hazirlanmistir. 
 
    Tanimlar 
    Madde 4- Bu Teblig'de geçen; 
    Bakanlik       : Tarim ve Köyisleri Bakanligini, 
    Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlügünü, 
    Il Müdürlügü   : Tarim ve Köyisleri Bakanligi il müdürlüklerini, 
    Ilçe Müdürlügü : Tarim ve Köyisleri Bakanligi ilçe müdürlüklerini, 
    Kasaplik Hayvan: Büyükbas, küçükbas ve diger kasaplik hayvanlari, 
    Mezbaha        : Kasaplik hayvanlarin kesiminin ve/veya kesimi takiben 
etlerinin muhafazasinin yapildigi tesisleri, 



 
 
    Kombina : Kasaplik hayvanlarin kesildigi, etlerin parçalandigi, islendigi, 
mamul madde haline getirildigi, sogutuldugu, muhafaza edildigi, ambalajlandigi 
ve paketlendigi bölümlerin tamamini veya mezbahaya ilaveten bu bölümlerden bir 
kismini kapsayan tesisleri, 
    Serbest Veteriner Hekim: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayili Kanunda 
belirtilen sartlara haiz ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi 
olmaksizin çalisan veteriner hekimleri, 
    Hükümet Veteriner Hekimi: 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununun 
uygulanmasinda ve takibinde, Bakanlikça görevlendirilen kamuda veya serbest 
çalisan veteriner hekimleri, 
    Yetkilendirilmis Veteriner Hekim: Bakanliktan ruhsat almis olan mezbaha ve 
kombinalarda, Bakanlik adina görev yapmak üzere, hükümet veteriner hekiminin 
görevleriyle yetkilendirilmis olan ve 6343 sayili yasaya göre meslegini icra 
etme yetkisine sahip serbest veteriner hekimleri, 
    ifade eder. 
 
    Yetkilendirilecek veteriner hekimlerde aranacak sartlar 
    Madde 5- Yetkilendirilecek veteriner hekimlerde aranacak sartlar 
sunlardir: 
    a) 6343 sayili Kanuna göre meslegini icra etme yetkisine sahip olmak, 
    b) Bakanlik tarafindan açilan, yetki alacagi konularla ilgili, kurslara 
katilmis ve basariyla tamamlayarak sertifika almis olmak, 
    c) Bagli bulundugu Bölge Veteriner Hekimler Odasina kayitli olmak, 
    d) Yetkilendirilecegi isle baglantili özel veya resmi bir kurulusta 
çalismamak ve bu kuruluslarla ticari iliskide bulunmamak. 
 
    Ilan 
    Madde 6- Bakanlik ihtiyaç duyulan durumlarda ve konularda, uygun gördügü 
isletmelerde ve islerde görevlendirmek üzere, yetkilendirilecek veteriner 
hekim sayisini belirler. Veteriner hekimlerin görevlendirilecegi isletmelerin 
bulundugu illerdeki il müdürlükleri vasitasiyla isin mahiyeti ve diger 
hususlar ilan edilmek suretiyle duyurulur. 
 
    Müracaat ve görevlendirme 
    Madde 7- Ilan edilen hizmetleri yapmak isteyen serbest veteriner hekimler 
bir dilekçe ile yetkilendirilecekleri isletme ve/veya isletmelerin bulundugu 
il müdürlügüne yazili olarak basvururlar. Yazili müracaati müteakip il 
müdürlüklerince gerekli inceleme yapilir. Bu inceleme sonunda, Tebligin 5 inci 
maddesinde belirtilen sartlara uygun olan veteriner hekimlerin basvurulari 
Bakanliga gönderilir. 
    Il müdürlükleri, yetki verilen veteriner hekime ait asagida yazili 
belgeleri Bakanliga gönderir. 
    a) Diploma veya mezuniyet belgesinin noter onayli sureti, 
    b) Varsa uzmanlik belgesi sureti, 
    c) 2 adet vesikalik fotograf, 
    d) Nüfus Cüzdani sureti, 
    e) Yetkilendirilecegi konu ile ilgili gördügü kursa ait sertifika sureti. 
 
 
    Yetkilendirilecek veteriner hekimler Bakanlik tarafindan seçilir ve il 
müdürlüklerine bildirilir. Il müdürlükleri tarafindan, Bölge Veteriner 
Hekimler Odasinin da katilimiyla, yetkilendirilmis veteriner hekimle sözlesme 
imzalanir. Sözlesmede; yetkilendirilmis veteriner hekimlerin yapacagi isler, 
mesai saatleri, alacagi ücret, sözlesmenin süresi ve sözlesmeye uyulmadigi 



durumlarda yapilacak islemler, ayrintili olarak belirtilir. 
    Bakanlik tarafindan, yetkilendirilmis veteriner hekimlere, yetkili 
olduklari isyerleri ve konulari da belirtir sekilde bir kimlik düzenlenir. 
Verilen kimligin geçerlilik süresi sözlesmenin bitis tarihinde sona erer. Süre 
uzatimi için sözlesmenin süresinin uzatilmasi veya yeni sözlesme imzalanmasi 
gerekir, aksi taktirde sözlesme süresinin bitiminde kimlik iptal edilir. 
 
    Ücret 
    Madde 8- Veteriner hekimin ücreti, isveren tarafindan karsilanir. Isveren, 
ücreti Bölge Veteriner Hekimler Odasinca belirlenen hesaba yatirir. Veteriner 
hekime maasi, Bölge Veteriner Hekimler Odasi vasitasiyla verilir. 
    Yetkilendirilmis veteriner hekimin alacagi ücret Bakanlik tarafindan 
belirlenir. Ücret, sekizinci derecenin ikinci kademesinde kamuda çalisan 
veteriner hekim maasindan az olmamak sartiyla, muayene edilen hayvan sayisi, 
çalisma saatleri gibi konular göz önüne alinarak belirlenir. Yetkilendirilmis 
veteriner hekimler, sözlesmede belirlenmis ücret disinda, ilave herhangi bir 
ücret talep edemezler. 
 
    Görev ve sorumluluk 
    Madde 9- Yetkilendirilmis veteriner hekim, yetkilendirildigi konu ve/veya 
konularla ilgili mevzuatlarda, hükümet veteriner hekiminin yapacagi görevleri 
yapmakla yükümlü olup, bu konu ve/veya konularda hükümet veteriner hekimin tüm 
yetki ve sorumluluklarina sahiptir. 
 
    Denetim ve cezalar 
    Madde 10- Yetkilendirilmis veterinerler hekimlerin ve isyerinin 
faaliyetleri, Bakanlik merkez veya tasra teskilati tarafindan süreye 
bakilmaksizin denetlenir. Sözlesme kurallarina uyulmamasi veya görevin icra 
edilmesi sirasinda aksakliklar tespit edilmesi durumunda veteriner hekim 
yazili olarak uyarilir. Tespit edilen aksaklik ve yazili ikaz bagli bulundugu 
Bölge Veteriner Hekimler Odasina bildirilir. Aksakliklarin devam etmesi veya 
tekerrürü halinde sözlesme il müdürlügü tarafindan tek tarafli olarak 
feshedilir. Kendi kusuru yüzünden sözlesmesi feshedilen veteriner hekime 
Bakanlik tarafindan bir daha yetki verilmez. 
 
    Yürürlük 
    Madde 11- Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 
    Yürütme 
    Madde 12- Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 
 


