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Tababet ve -şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun

( Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı: 14 nisan 1928 - Sayı 863 )
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Birinci fasıl
Tabipler

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi
surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu tıp fa
kültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır.
İKİNCİ MADDE — Yukariki maddeed yazılı diplomanın muteber olması için
diploma sahibinin 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hiz
meti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye
vekâletince tasdik ve tescil edilmiş olması lâzımdır. Tababet sanatını icra etmek
istiyen askerî tabiplerde diplomalarını tasdik ve tescil ettirirler. Ancak hizmeti
mecburelerini ifa eyledikleri müddetçe diplomaları alıkomlan tabipler bu müddet
zarfında dahi icrayi sanata mezundurlar.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Yukariki maddelerde zikredilen tabip diplomasını ve
fenni cerrahi veya şuabatmda ihtisas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarif
leri dairsinde vesaiki lâzimeyi haiz olmiyan hiç bir kimse hiç bir ameliyei cerra
hiye icra edemez. Cerrahii
sağireye ait ameliyatı her tabip yapabilir. Sıhhiye
ve muaveneti içtimaiye vekâleti tarafından açılan \ e idare edilen mekteplerden
mezun küçük sıhhiye memurları ve işbu mekteplere muadil tedrisat yapan mek
teplerden mezun olup şehadetnameleri sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâle
tince tasdik ve tescil edilenler talimatnamelerinde
yazılı olanlara
münhasır
kalmak şartile küçük ameliyeleri yapabilirler. Evsaf ve şeraiti bu kanunla tesbit edilmiş sünnetçiler sünnet ameliyesini icra edebilirler.
1

DÖRDÜNCÜ MADDE — Ecnebi memleketlerdeki tıp darülfünunlarından me
zun Türk tabipleri usulü dairesinde hüviyetlerini tesbit ettirdikten ve kanunun
mahsus mucibince hizmeti mecburelerini i f a eyledikten sonra diplomrJarı Sıhhiye
ve muaveneti içtimaiye vekâletince tasdik olunur.
BEŞİNCİ MADDE — Hususî muayenehane açmak veyahut cs inde muayene
hane tesis eylemek suretile sanatım icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne
başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini, diploma ta
rih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihti
sas vesikalarını mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve mua
yene hanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara
mecburdur.
ALTINCI MADDE — Bir mahalde sanatını icra eden mukayyet bir tabip o
mahalli ter keylediği veya her hangi bir sebeple olursa olsun muayene hanesini set
ile icrayi sanattan sarfınazar ettiği takdirde en az yirmi dört saat evvel evvelce
kaydedilmiş olduğu sıhhiye dairesine müracaatla kaydına işaret ettirir.
YEDİNCİ MADDE — Münhasıran

veya kısmen Türk memur ve

müstahdem

— 86 kullanılan müessesatı umumiye ve hususiye ile Türk hastaları da tedavi eden her
hangi bir müessese! hayriye ve sıhhiyede istihdam edilecek tabiplerin birinci ve
ikinci maddelerde gösterilen vasıfları haiz olması şarttır. Yetmiş yedinci maddede
zikredilen ecnebi tabipler bu hükümden müstesnadır.
SEKİZİNCİ MADDE — Türkiyede icrayi tababet için bu kanunda gösterilen
vasıfları haiz olanla r umumî surette hastalıkları tedavi hakkım haizdirler. Ancak
her hangi bir şubei tababette müstemiren mütehassıs olmak ve o unvanı ilân
edebilmek için Türkiye Tıp fakültesinden veya Sıhhiye vekâletince kabul ve ilân
edilecek müessesattaıı verilecek veyahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane
veya lâburatuarmdan verilip Türkiye Tıp fakültesince tasdik edilmiş bir ihtisas
vesikasını haiz olmalıdır.
DOKUZUNCU MADDE — İhtisas vesikalarının sureti ahzı ve bu hususta meri
olması lâzımgeleıı kavait işbu kanunun tarihi meriyetinden sonra Sıhhiye ve
muaveneti içtimaiye vekâletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin olunur.
ONUNCU MADDE — Usul ve nizamına tevfikan müderris, muallim ve emsali
sıfatları iktisap etmemiş veya sekizinci maddede zikredilen vesikaları istihsal eylememiş bir tabibin tıp tedris ve talimine ve ihtisasa müteallik unvanlar] kullan
ması ve bunları veya hakikate tevafuk etmiy en sair sıfatları herhangi şekil ve
suretle ilân etmesi memnudur.
ON BİRİNCİ MADDE — Mahkemelerce ihtibar için müracaat edilecek tabipler
yalnız bu kanun ile Türkiyede icrayi sanat salâhiyetini haiz olanlardır. Muhtebirlere sureti müracaat ve bunların müstahak olacakları ücret ve tazminat mik
tarları hakkında Sıhhiye ve Adliye vekâletlerince müşterek bir talimatname ter
tip olunur.
ON İ K İ N C İ MADDE — İcrayi sanat etmek üzere bir mahalde mukayyet olan
her hangi bir tabibin bizzat dükkân ve mağaza açmak suretile her hangi bir tica
ret etmesi memnudur. Kanuna tevfikan müsaade almak suretile hususî hastane
küşadı veya icrayi tababet hakkından feragat ve iki sene bir iczahancde ame
liyat görmüş olduğuna dair vesika ibraz şartile bir tabibin iczahane açarak idare
etmesi bu hükümden müstesnadır. Bir tabibin ikametgâhı müstesna olmak üzere
müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayi sanat etmesi memnudur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir şehsm ahvali bedeniye ve akliyesi hakkında ra
por tanzimine münhasıran bu kanunla icrayi sanat salâhiyeti olan tabipler me
zundur. Türkiyede icrayi sanat salâhiyetini haiz olmiyan tabiplerin raporları
muteber olamaz.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hudut ve merkezi Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye
vekâletince tayin edilecek mmtakalarda birer etibba odası tesis olunur. Etibba
odaları tabiplerin meslekî haysiyet ve menfaatlerine taallûk eden bilûmum me
seleleri rüyet ve teşkil edecekleri divanı haysiyetler vasıtasile meslekî adaba ri
ayetsizliği görülen tabipler, diş tabipleri ve dişçiler hakkında inzibatî cezalar
tayin ve tabipler arasında tahaddüs eden meslekî ihtilâf atı hal ve tesviye eder.
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ON BEŞİNCİ MADDE — Etibba odaları teşekkül eden mmtakalarda işbu.
kanuna göre Türkiyede icrayi sanat salâhiyetini haiz bilûmum etibbanm odalara
dahil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten istisnayi istilzam etmez.
Odaların idareye ve kırtasiyesine ve divanı haysiyetlerle âli divanı haysiyet a z a 
sının hakkı huzur ve harcırahlarına tekabül etmek üzere odalar azalarına bir de-

— 87 faya mahsus olmak
seneviye alınır.

üzere bir duhuliye ve muayyen bir nisbet dairesinde

aidatı

ON ALTINCI MADDE — Etibba odaları divanı haysiyetleri adabı meslekiyeye riayet etmiyen tabipler hakkında tahriren ihtar, meclis huzurunda tevbih ve
bir haftadan altı aya kadar muvakkat icrayi sanattan men suretile mücazatı in
tibahı ye tayin edebilirler.
ON YEDİNCİ MADDE — Etibba odaları heyeti idareleri heyeti umumiye ta
rafından iki sene için müntehip üçten beşe kadar azadan müteşekkildir. Reisle
rini aralarından aralarından reyi hafi ile intihap ederler. Divanı haysiyet yine
heyeti umumiye tarafından kezalik iki sene için evvelce müntehap iki âzamrı he
yeti idareye iltihakile teşekkül eder. Heyeti idare ve divanı haysiyetler nısfından
bir ziyadesile içtima edebilirler. Tesavii âra vukuunda reisin reyi tercih olunur.
Ancak divanı haysiyet âzasından birile etıbbadan biri arasında tahaddüs eden ih
tilâfların veya divan âzasından birine ait mesailin tetkiki esnasında meselede alâ
kadar âza ve divanın kur'a ile tayin edecek nısıf âzası içtimaa iştirak etmiyerek
yerlerine evvelce intihap edilmiş olan yedek azadan kur'a ile tefrik edilecekler
ifayi vazife eyler.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Odalar heyeti idarelerile divanı haysiyetlerin ve
bunların yedek âzalarının evsafı ve sureti intihabı ve vazifeleri, azadan alınacak
duhuliye ve aidat ve divanı haysiyet azalarına verilecek hakkı huzur miktarları
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince tanzim edilecek bir nizamname ile
tayin olunur.
; ;
ON DOKUZUNCU MADDE — Evsaf ve şeraiti kanun iyeyi cami olmıyan veya
kendisine mevdu vezaifi ifadan imtina eden veyahut bitaraflığı muhilli hareketi
görülen oda heyeti idare ve divan haysiyetleri âli divanı haysiyet kararile Sıh
hiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince fesh ve esbabı mııcibesile oda mmtakasmda tamim ve intihabat tecdit olunur.
Y İ R M İ N C İ MADDE •— Oda intihaplarının hitanımı müteakip bir hafta ziarfmda münfehip âza içtima ederek reislerini reyi hafi ile intihap ederler. Reis
intihabın netayiçini
ve âza ile yedek âzanm esamisini ve aldıkları reyler ade
dini derhal Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletine bildirir.
Y İ R M İ BİRİNCİ MADDE — Divanı haysiyetlerin tahrirî ihtar ve meclis
huzurunda tevbih cezaları katidir. Muvakkaten icrayi sanattan men hakkında
verilen kararlarda Ankarada bulunan âli divam haysiyetin tasdikile muteber
olur. Ali divanı haysiyet berveçhi ati teşekkül eder:
A - Sıhhiye vekâleti müsteşarının riyasetinde vekâlet erkânı memurininden
veya sair memurini sıhhiye arasından intihap edilecek üç tabip,
B - Adliye vekili tarafından intihap edilecek hâkimler sınıfından bir zat,
C - Tıp fakültesi meclisi müderrisini tarafından müntahap bir müderris,
D - Biri asker ve diğer ikisi sivil olmak üzere odalar tarafından müntahap
üç tabip,
Âli divanı haysiyet reis ve âzası üç senede bir tecdit olunur. Eski âzanm ye
niden intihabı caizdir. Mahallî divam haysiyetlerin kararlarının temyizi esna
sında mahkûm tabibin şifahî veya tahrirî müdafaat ve itirazatı kabul edile
ceği gibi divanı haysiyetin mutaleatı da nazarı dikkate alınır. Bu gibi kararların
divanı haysiyete vürudu tarihinden itibaren azamî bir ay zarfında ret veya
tasdiki veya tadili lâzımğelir. Âli divanı haysiyet, azasının nısfından bir fazla-
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sile içtima edebilir. Tesavii âra vukuunda reisin
olunur.

bulunduğu

tarafın

reyi

tercih

Y Î R M İ İKİNCİ M A D D E — Â l i divanı haysiyet kararilo muvakkaten icrayi
sanattan menedilen tabip, bu müddet zarfında icrayi sanat edemez. Memur etıb
banın memuriyetlerine müteallik vazifelerine halel gelmez. Karar, alakadar
larca malûm olmak üzere Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince müna
sip suretlerle ilân olunur.
Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE - Umumî veya mevziî ıbtali his ile yapılan bü
yük ameliyeler behemehal ihtisas vesikasını hamil olan bir mütehassıs ile
beraber diğer bir tabip tarafından yapılmak lâzımdır. Mütehassıs bulunması
veya celbi mümkün olmıyaıı mahallerde yapılması zarurî görüleu ameliyeler ile
ahvali müstacele ve fevkalâde bu hükümden müstesnadır.
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — İcrayi sanat eden tabipler hasta kabul et
tikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilâlılar tertibine
mezun olup diğer suretlerle ilân, reklâm ve saire yapmaları memnudur.
Y Î R M İ BEŞİNCİ MADDE — Diploması olmadığı halde eerri menfaat için
olmasa dahi her hangi suretle olursa olsun hasta tedavi eden veya tabip un
vanını takman şah s bir aydan altı aya kadar hapis ve yirmi beş liradan beş
yüz liraya kadar ağır cezayi naktî ile mücazat olunur. Bu suretle icrayi sanat
neticesinde Türk ceca kanunu itibarıle
daha ağır cezayi müstelzim bir fiil işlenil
miş olduğu takdirde o file mahsus ceza verilir.
Y İ R M İ ALTINCI MADDE — Bu kanunun ahkâmına tevfikan icrayi sanat
salâhiyeti olmiyan veya her ne suretle olursa olsun icrayi sanattan memnu bulu
nan bir tabip sanatını icra ederse yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif
cezayi naktî ile cezalandırılır'.
Y İ R M İ YEDİNCİ MADDE — 5,6,10,12,15,23,24 üncü maddeler ahkâmına riayet
etmiyen tabipler beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayi naktî ile ceza
landırılır.
Y İ R M İ SEKİZİNCİ MADDE — Ağır hapis veya beş soneden * fazla hapis
veya müebbeden hidematı ammeden memnuiyet veya meslek ve sanatı sııi is
timal suretile işlenmiş bir fiilden dolayı iki defa mahkemece meslek ve sanatın
tatili cezasile mahkûm olan veya icrayi sanat etmesine mani ve gayri kabili
şifa bir marazı akli ile malûl olduğu bilmuayene tebeyyün eden tabipler Sıh
hiye ve muaveneti içtimaiye vekâletinin teklifi ve âli divanı haysiyet kararile
icrayı sanattan menolunur ve diplomaları geri alınır.
İkinci
Dış tabipleri

fasıl
ve

diştiler

Y İ R M İ DOKUZUNCU MADDE — Dişçilik sanatı; dişlerin ve diş etleri ile
esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına mün
hasırdır.
OTUZUNCU MADDE — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde dişçilik sanatını icra
ve diş tabibi unvanım taşıyabilmek için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu
dişçi mektebinden diploma almak lâzımdır.
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OTUZ BİRİNCİ MADDE — Ecnebi memleketlerde mahallî hükümetlerince
tasdikli ve Türkiye Darülfünununun dişçi mektebine muadil derecede dişçi mek
teplerinden mezun \ e türk olan'diş tabiplerinin alelusul hüviyetleri tesbit
oluuduktaıı sonra diplomaları Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince tasdik
ve tescil ve icrayi sanatlarına müsaade olunur.
OTUZ İKİNCİ MADDE — Hali hazırda diplomasız icrayi sanat eden dişçiler
bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri tak
dirde tıp fakültesi dişçi mektebince imtihanları icra edilerek ihrazı muvaffaki
yet edenlere Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti tarafından bir ruhsat
name verilir ve sanatlarını yapmalarına müsaade edilir.
Şu kadar ki: dişçi mektebinin küşadmdaıı evvel bilimtihan ehliyeti tebeyyün
ederek icrayi sanat müsaadesi aldığım tevsik edenler bu imtihandan müstes
nadır.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Otuz ikinci maddede yazılı olan müsaadeli diş
çiler diş tabibi unvanını kullanmağa mezun olmayıp ancak dişçi ismi taşıyabi
lirler.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tabipler diş çekmeğe ve dişler üzerine ip
tidai tedavi tatbikma ve diş etlerine ait her nevi hastalıkları tedaviye mezun
iselerde doğrudan doğruya dişçilik etmek istiyen ve o suretle icrayi sanat et
tiğini ilân eden bir tabip behemehal dişçi mektebince \ eritmiş bir ruhsatnameyi
hamil olmalıdır. Ruhsatname bir sene müddetle dişçi mektebine devam ile tat
bikat gördükten sonra bilimtihan ita olunur.
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Diş tabiple ı i ve dişçiler ecza haneler kanununa
mü tefe rri talimatnamede gösterilen mevadı reçete ile eczahanelerden alabilir
ler, reçete ile alınması mecburî olupta salifüzzikir, talimatnamede münderiç olmiyau maddeleri muhtevi reçete yazamazlar.
OTUZ ALTINCI MADDE -—Bir mahalde sanatım icra etmek istiyen bir
diş tabibi veya dişçi icrayi sanata başladığından itibaren azamî bir hafta zar
fında isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numarasını ve mu
ayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en büyük sıh
hiye memuruna vermeğe mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yir
mi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar edecektir.
OTUZ YEDİNCİ MADDE — On dördüncü maddede zikredilen etibba odaları
mmtakalarmda icrayi sanat eden veya memur ola ıı diş tabipleri ve dişçiler oda
intihabına iştirake ve odalara dahil olmağa mecburdurlar. Mıntaka dahilinde
icrayi sanat eden diş tabibi ve dişçi adedi yirmiyi mütecaviz olan yerlerde
odaların divam haysiyetlerine bir diş tabibi âza intihap olunur.
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Diş tabipleri ve dişçiler hakkında tabipler
için olduğu gibi mücazatı inzibatiye tertibine odalar divanı haysiyetleri salâhiyettadır. Bu hususta tabipler hakkındaki ahkâm aynen caridir. Âli divanı
haysiyet kararile muvakkaten icrayi sanattan mencdilen diş tabiiden ve dişçi
ler bu müddet zarfında icrayi sanat edemez. Âli divam haysiyet kararları alaka
darlarca malûm olmak üzere Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti tarafından
münasip suretlerle ilân olunur.
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Usul ve nizamına tevfikan iktisap edilmedik
çe hiç bir diş tabibi veya dişçi talim ve tedrise delâlet eden veya her hangi

suretle olursa

olsun hakikate
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tevafuketnıiyeıı bir sanat ve unvanı ilân edemez.

K I R K I N C I MADDİ] — İcrayi sanat eden diş tabipleri ve dişçiler hasta ka
bul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren ilânlar tertibine mezun olup
diğer suretlerle reklâm vesaire yapmaları memnudur.
K I R K BİRİNCİ MADDE — Diplomasız veya ruhsatnamesiz olarak cerri men
faat için olmasa dahi dişçilik sanatını yapan ve her hangi suretle olursa olsun
diş tedavisi ve dişe ait sair müdahaleleri icra eden kimsenin icrayi sanatına
mümaneat edilmekle beraber on beş günden üç aya kadar hapis eczasile mücazat olunur. Bu suretle icrayi sanat neticesinde türk ceza kanunu itibarile
daha ağır cezayi müstelzim bir fiil işlenmiş olduğu takdirde o file mahsus ceza
verilir.
K I R K İKİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmına tevfikan ıcravı sanata sala
hiyeti olmiyan veya her ne suretle olursa olsun icrayi sanattan memnu bulunan
bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sanatım icra ederse on liradan
yüz liraya kadar hafif cezayi nakti ile mahkûm edilir.
K I R K ÜÇÜNCÜ M A D D E — Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlerde
muayenehane açarak icrayi sanat etmesi memnudur.
K I R K DÖRD(TNCÜ M A D D E — Yirmi dokuzuncu maddede hududu gösterilen
icrayi sanat salâhiyetini tecavüz eden veva 33, 35, 36, 37, 39, 40 ıncı maddeler ahkâ
mına riayet etmiyen diş tabipleri veya dişçiler beş liradan elli liraya kadar hafif ce
zayi naktî ile cezalandırılır.
K I R K B E Ş İ N C İ M A D D E — Ağır hapis ve beş seneden fazla hapis veya müebbeden hidematı âmmeden memnuiyet- veya meslek ve sanati sui istimal suretile işlen
miş olan bir fiilden dolayı iki defa mahkemece meslek ve sanatiıı tatili cezasına
mahkûm olan veya icrayi sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı aklî ile malûl
olduğu bilmuayeııe tebeyyün eden diş tabibi ve dişçiler Sıhhiye ve muaveneti içtima
iye vekâletinin teklifi ve âli divanı haysiyet kararile icrayi sanattan menoluııur
ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır.
K I R K A L T İ N C İ M A D D E — Diş tabipleri ve dişçilerin muayenehanelerinde ça
lışan ve dişçilik etmek salâhiyeti olmiyan eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi ve
sair suretlerle müdahale yapması memnudur. Muayenehanelerinde bu gibi salâhiyetsiz kimselerin dişçilik sanatini icra etmesine müsaade eyliyen diş tabipleri ve diş
çiler hakkında kırk dördüncü madde ahkâmı tatbik edilir.
Üçüncü fasıl
Ebeler

K I R K Y E D İ N C İ MADDE — Türkiye dahilinde ebelik sanatini icra için Türk
olmak ve Tıp fakültesi kabile mektebinden veya Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye
vekâleti tarafından kuşat ve idare edilen ebe mekteplerinden bir şahadetname sa
hibi bulunmak ve bu şahadetname mezkûr vekâletçe tasdik ve tescil edilmiş olmak
lâzımdır.
K I R K S E K İ Z İ N C İ M A D D E — Şahadetnamen' ebe bulunmıyan yerlerde ih
tisas vesikasına malik fenni vilâde mütehassıslarının müstahdem bulunduğu bir
hastanede üç ay müddetle ameliyat görerek ebelik vesikası alan ve bu vesikalarını
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletine tasdik ettiren ebelerin etibbayi resmiye-
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nin nezaretleri altında*'icrayi sanat etmelerine müsaade olunur. Ameliyat gördük
leri müddetçe bunların ibate ve iaşeleri hastane idarelerince temin olunur.
K I R K D O K U Z U N C U M A D D E — Icrayi sanat eden şahadetnameli ebeler ade
di ihtiyaca kâfi olan mahallerde kırk sekizinci maddede gösterilen ebeler icrayi sa
nat edemezler, ihtiyaca kâfi şahadetnameli ebe bulunmıyan yerlerde ruhsatlı ebele
rin icrayi sanatta devam etmelerine mahallî sıhhiye müdürlerinin gösterecekleri
lüzum üzerine Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince müsaade olunur.
E L L l N C Î M A D D E — Bir mahalde icrayi sanat etmek istiyen ebeler azamî bir
hafta zarfında isim ve hüviyetlerini, şahadetname veya vesika tarih ve numarası
nı ve icrayi sanat edecekleri mevkii mübeyyin bir ihbarnameyi bulunduğu mahallin
en büyük sıhhiye memuruna vermiye ve ikametgâhın tebdili veya diğer bir mahalle
nakli halinde de en az yirmi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar etmeğe mecbur
durlar.
ELLİ B İ R İ N C İ M A D D E — Ebeler gebelerin muayenesile bunların hıfzıssılıhaüerine müteallik teclabirin ifasına ve doğumun teshiHne ve bu esnada yapılacak
basit manevraların ve çocuk için lâzım gelen ilk tedbirlerin ifasına salâhiyettar ise
ler de her nevi âlet ve saire tatbik etmeleri memnu-ve iısreti avarızı vilâde vakayiinde behemehal bir tabip davetine mecburdurlar. Her ebe Sıhhiye ve muaveneti içti
maiye vekâletince tayin olunacak levazım ve edeviyeyi doğum vakayiinde berabe
rinde bulunduracaktır. Ebeler çiçek aşısı tatbik edebilirler.
E L I i l 1 K İ N C İ M A D D E — Ebelerin reçete yazmaları memnudur, icrayi sanat
ları için lâzım gelen ve reçete ile alınması mecburî olan mevadı resmî etıbbanın re
çetesi le eczanelerden tedarik ederler. Etibbayi resmiye bu yolda vaki olan müracaat
ları sürat ve suhuletle ıfa} a mecburdurlar.
r

ÜÇÜNCÜ M A D D E — Ecnebi memleketlerinde ve mahallî hükümetlerin
ce musaddak ebe mekteplerinde tahsil görerek şahadetname almış olan Türk ebele
rin alelusul hüviyetleri tesbit ve şahadetnameleri Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye
vekâletince tasdik ve tescil edildikten sonra icrayi sanatlarına müsaade olunur.
ELLİ

E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Şahadetname veya vesikası olmadığı halde ebe
liği sanat ittihaz edenler bir haftadan üç aya kadar hafif hapis veya beş liradan
elli liraya kadar hafif cezayi naktî ile cezalandırılır. Bu suretle icrayi sanat netice
sinde Türk ceza kanunu ıtibarile daha ağır cezayi müstelzim bir fiil işlenmiş olduğu
takdirde o fiile mahsus ceza verilir.
E L L İ B E Ş İ N C İ M A D D E — Bu kanunun 47, 49, 50, 53 üncü maddelerindeki
şeraiti ifa etmemiş olan veya muvakkatenmenedilmiş oldukları halde icrayi sanat
eden ebeler beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi naktîye mahkûm edilirler.
E L L İ A L T İ N C İ MADE — Elli birinci maddede zikredilen icrayi sanat hudu
dunu tecavüz eden veya 51 ve 52 inci maddeler ahkâmına riayet etmiyen ebeler beş
liradan elli liraya kadar hafif cezayi naktî ile cezalandırılır.
E L L İ YEDİNCİ MADDE — Ağır hapis veya beş seneden fazla hapis veya mes
lek ve sanatin sui istimali suretile işlenmiş bir fiilden dolayı iki defa mahkeme
ce meslek ve sanatin tatili cezasile mahkûm olan veya alenî ahval ve harakâtı iffetşikenanesile efkârı nası rencide eden ve meslek haysiyetile gayri kabili telif vazı
ve tavırları görülen veya icrayi sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı aklî ile
maluliyeti bilmuayene anlaşılan ebeler Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletinin
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teklifi ve âli divan haysiyetinin karaıile icrayi sanattan menolunur ve şahadetna
me veya vesikası geri alınır.
Dördüncü fasıl
Sünnetçiler

E L L İ S E K İ Z İ N C İ MADDE —- Tabiplerden ve Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye
vekâleti tarafından kiişat ve idare edilen küçük sıhhiye memur mekteplerinden
mezun küçük sıhhiye memurlarından veya işbu mekteplere muadil tedrisat yapan
mekteplerden mezun olup şahadetnameleri Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâle
tince tasdik ve tescil edilenlerden başka hiç kimse müsaadesiz sünnetçilik edemez.
Ancak lâakal on seneden beri bu işle iştigal ettiğini resmî vesikalarla ispat eden ve
ehliyet ve liyakati bilimtihan tebeyyün eyliyen kimselerin kemafissabık icrayi sa
natlarına müsaade ve ellerine Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince bir ruh
satname verilir.
E L L İ D O K U Z U N C U MADDE — On seneden az bir müddettenberi sünnetçi
lik eden veya on seneden ziyade bir zaman danberi bu işle iştigal ettiğini vesaik ile
ispat edemiyen kimselerin mütehassıs bir operatörün bulunduğu bir hastanede iki
ay müddetle ameliyat gördükten sonra bilimtihan ehliyeti tebeyyün ettiği tak
dirde yedlerine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletince bir ruhsatname \ crilir!
Ameliyat gördükleri müddet zarfında bu gibilerin ibate ve iaşeleri hastane
idarelerince temin olunur.
ALTMIŞINCI MADDE — Bir mahalde sünnetçilik etmek üzere yerleşmek isti
yen kimse bir hafta zarfında isim ve hüviyetini ve vesaiki lâzimesini havi bir ihbar
nameyi mahallin en büyük sıhhiye memurlarına -'.'ermeğe ve başka bir yere nakil vu
kuunda keyfiyeti nakli ihbar etmeğe mecburdur.
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Ruhsatsız ve müsaadesiz sünnetçilik edenler
bir haftadan bir aya kadar hafif hapis ile cezalandırılr. Bu suretle icrayi sanat ne
ticesinde türk ceza kanunu itibarile daha ağır cezayi müstelzim bir fiil işlenmiş
olduğu takdirde o fiile mahsus ceza verilir.
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Altmışıncı madde hükmüne riayet etmiyen sün
netçilerden beş liradan yirmi liraya kadar hafif eossayi naktî alınır.
Beşinci fasıl
Hasta

baktcı

hemşireler

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletince
musaddak hasta bakıcı mekteplerinden mezun veya resmî hastanelerden veril
miş vesikaları haiz bulııumıyan ve Türk olmıyan kadınlar hasta bakıcılık sanatını
ifa edemezler. Bu vesikalar muteber olmak için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve
kâletince tasdik ve tescil edilmiş olmak lâzımdır.
J
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ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hasta bakıcılar bir tabibin nezareti altın
da hastalara bakmağa ve tabibi müdavi tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirle
rini icraya salâhiyettar olup basit tahtelcılt şırıngalardan maada hiç bir ameliye
icra edemezler.
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Bir mahalde icrayi sanat etmek istiyen hasta
bakıcılar isim ve hüviyetlerini ve vesikalarını havi bir ihbarnameyi en çok bir hafta

- 9 3 zarfmda mahallüı on büyük sıhhiye memuruna vermeğe ve ikametgâh tebeddülü ve^
ya başka bir yere nakiJ vukuu halinde yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara
mecburdur.
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Hasta bakıcıların mesleki haysiyet ve menfa
atlerini vikaye ve meslekî teavünü temin etmek üzere şahsiyeti hükmiyeyi haiz, bir
veya müteaddit yürt teşkil etmeleri caiz olup bu >urilar Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye vekâletinin nezaret ve murakabesi altında ve olbaptaki talimatnamelere tev
fikan tesis olunurlar.
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Salâhiyeti olmadığı halde hasta bakıcılık eden
ve bu unvanı takınanlar beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi naktî ile ceza
landırılır.
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Altmış dördüncü maddede gösterilen icrayi
sanat hududunu tecavüz eden veya altmış beşinci madde hükmüne riayet otnıiyeıı
hasta bakıcılardan yirmi beş liraya kadar hafif cezayi naktî alınır. İffetşikenane ale
ni hal ve hareketlerde halkın hissiyatını rencide eden hasta bakıcı hemşirelerin
ruhsatnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâleti tarafından geri alınır.
Altıncı fasıl

Ahkâmı umumiye

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler
bu kanunda tasrih edilmiyen ve sair kavanin ve nizama!: ile kendilerine tevdi edil
miş olan bilcümle vazaifüı ifasde nıükeleftiıier.
YETMİŞİNCİ MADDE — Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her
nesi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin
evvel emirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafaka
tin tahriri olması lâzımdır. [ Yeli veya vasisi olmadığı veya bulunamadığı veya üze
rinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olamadığı takdirde muvafakat
şart değildir]. Hilâfında hareket edenlerden alâkadarın şikâyetine bağlı olmak sartile on liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayi naktî alnuv.
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebelerle has
talar arasında ücreti müdavattan dolayı vaki olacak ihtilâfatm mercii bu ihtilâfa
mevzu teşkil eden meblâğ miktarı ne olursa olsun sulh mahkemeleridir. Yalnız iki
sene mürurunda bu hak zail olur.
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — İcrayi sanat eden tabipler, diş tabipleri, dişçiler
v eebeler numunesi voçilıle Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâleti tarafından ter
tip ve mahallî sıhhiye memurlarınca musaddak hastaların isim ve hüviyetlerini
kayda mahsus bir protokol defteri tutmağa mecburdurlar. Bu defterlerin kııyudu
ücretten mütevellit davalarda sahibi lehine delil ittihaz olunabilir. Şu kadar ki
müstenidi iddia olan kaydin h i l a f ı vesaik veya delâili mutebere! saire ile ispat
edilebilir.
Y E T M İ Ş ("'t r\<T
.MADDE — Prob.kol defterlerinde tahrifat yapan ve mu
gayir hakikat malûmat dereoylediği sabit olan tabipler, diş tabipleri, dişçiler \ e
ebeler ceza kanununun 345 inci maddesi mucibince tecziye edilirler.
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletince
lüzum görülecek mmtakalarda ücurat ilıtilâfatında mahkemelerce nazarı dikkate

alınmak üzere asgarî ve azamî ücreti müdavat tarifeleri tanzim edilebilir.
Bu menatık etıbba odaları mmtakaları hududile tahdit olunur.
YETMİŞ BEŞİ NCİ MADDE — Tababet ve şuabatı sanatlarının icrasından
mütevellit ceraimde mahkemelerin muvafık görecekleri muhtebiriıı rey ve mütaleasma müracaat hakkındaki serbestileri baki kalmak şartile meclisi âliî sıhhinin
mütaleası istifsar edilir.
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Vefat eden tabip, diş tabibi, eczaci, dişçi, ebe.
küçük sıhhiye memurları ve hasta bakıcıların diploma veya şehadetııame veya ruh
satnameleri alınarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletince müutahip bir he
yet huzurunda iptal edildikten sonra ailelerine iade olunur.
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Türkiyedc mevzuatı kanuniyeye müsteniden
hakkı müktesepleri tanınmış olan ecnebi tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler
sanatlarını bu kanun ahkâmı dairesinde icra edebilirler.
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kamınım meriyeti tarihinden itibaren
tababeti belediye icrasına dair olan 7 rebiülahir 1278 tarihli nizamname ve bu ka
nuna muhalif olan bütün ahkâm mülgadır.
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun tarihi meriyetinden ve nizamnamei mahsusun kabul ve tasdi kından sonra yapılacak ilk odalarla divanı haysiyet
ler mtihabatı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletince tanzim ve idare olunur.
SEKSENİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı czayi naktî. hafif hapis ve bir se
neye kadar hapis cezalarını müstehzim fiillerin muhakemesi sulh mahkemelerine
ve daha ağır cezayı mucip efalin muhakemesi asliye mahkemelerine aittir.
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Bu kanım neşri tarihinden itibaren meridir.
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerinin icrasına Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye, Adliye ve Maarif vekilleri memurdur.
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