
DEVRE : m CİLT : 01 İÇTİMA SENESt : I 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
\>0<i 

Elli Dördüncü İnikat 

29 Mart 1928 Perşembe 

• ı m*\ 

MÜNDERECAT 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 
2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
3. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ 

UMUMİYEYE MARUZATI 
1. — Kabotaj Kanununum ikinci madde-

sdram tefsiri hakkındaki tezkerenin iadesine 
dair Başvekâlet tezkeresi. 

4. — SUALLER 
1. — Bazı evrakı resmiyeye ilsak edilen 

Hknayei Etfal pulları hakkında Bolu Mebu
su Şükrü Beyin Maliye Vekâletinden şifahi 
sual takriri. 

Sayla 
60 \ 

60:61 i 

62s 

62 
62 

62 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
1. — İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın 

memleketimizde icrayı faaliyet eden bilumum 
bankaların ecnehi parasiyle muamele ve ikraz 
yapamayacaklarına dair (2/16) numaralı tek
lifi kanunîsi ve reddine daıir Ticaret ve Ma
liye encümenleri mazbataları. 

Sayfa 
62 

62:63 

2. — Tababet ve şuabatı sanatlarının tar
zı icrası hakkında (1/33) numaralı kanun lâ
yihası ve Sıhhiye, Adliye encümenleri maz
bataları. 63:77 



I : 54 29 . 3 .1928 C : 1 

1. — SAiBIK ZABIT HULÂSASI 

Elli Üçüncü tnikat 

15 Mart 1928 Perşembe 

Hasan Beyin riyasetlerimdie kuşat edilerek Di-
yarbekir Mebusu Rüştü Beyin tahlifi icra edildik
ten sonra bir şahsın idamı hakkımdaki Adliye En
cümeni mazbatası müzakere ve kabul edildi. 

Gayrı mübadillere verilecek emvali gayrımenku-
le hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzakeresi 

icra ve icra kanununa bazı mevad ilâvesi hakkımda
ki kanun lâyihası dahi müzakere ve heyeti urrtumi-
yesi kabul edildikten sonra inikada hitam verildi. 

Reis Kâtip 
Reisvekiü Diyarbekir 

Hasan İshah Rifat 
Kâtip 
Rize 
Ali 

»ve-<« 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
/ . — Ankara'da inşa edilecek vekâlet ve devair 

binalariyle memurin apartmanları hakkında kanun 
layihası. 

(Bütçe Encümenime) 
2. — Ordu, Bahriye ve Jandarma zabıtan ve me

murini hakkındaki kanunun besinci maddesinin ta
diline dair kanun lâyihası. 

(Müdafa'ai Milliye ve Bütçe encümenUıerı'nıe) 

3. — Ordu zabitanına mahsus terfi kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası. 

(Müdafaaii MiiiJj'liye Encüm/emline) 
4. — İstanbul ile Ankara arasında telsiz telefon

la icra edilecek gayrı resmî muhabere ücretleri hak
kında kanun lâyihası. 

(Dahiliye ve Bütçe encümanileriinıe) 
5. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1928 se

nesi bütçe kanun lâyihası. 
(Bütçıe Bncümiemiinıe) 
6. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti

nin 1927 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. 

(Bütçıs ıBrucüımıaminıe) 
7. — Tabu Müdiriyeti umumiyesinin 1927 sene

si bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(Bültçıs Encümenime) 
8. — Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek yev

miye hakkında kanun lâyihası. 
(Müdafa'a'i Mffliiye ve Bütçe encülmianliörinıe) 
9. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1927 senesi 

bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(Bütçe Encümeniiinıe) 

10. — Yüksek mühendis mektebinin 
hükmiyeyi haiz olması hakkında lâyiha. 

(Nafıa ve Bütçe enciiımönıliörinie) 

şahsiyeti 

Teklifler 
/ . — Antalya Mebusu Ahmet Sahi Bey ve rüfe-

kasıntn, karşılığı olmadığı halde hilafı kanun çek ke
şide edenlere ceza tertibi için Ticaret Kanununuri 
610 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair teklifi ka
nunîsi. 

(Adliye Encümeniine) 
2. — Konya Mebusu Ahmet Haindi Beyin ve 

iki refikinin, ziraat odaları teşkiline dair teklifi ka
nunîsi. 

(Ziraıat ve Adliye ©ncüınıelnlıertiinie) 

Tezkereler 
1. — Samsun'un Sait Bey mahallesinden Hasan 

oğlu Hamdi'nin idamı hakkında Başvekâlet tezke
resi. 

(Ticaret EnçünTerjıinie) 

2. — Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve 
türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilga
sına dair kanun mucibince seddedilen tekkelerin 
şeyhlik ve zaviye darlıklarının ilğasiyle mütevellik-
leri şeyh ve zaviyedarlara meşrut bazı vakıflar tevlit-
yetinin mürtefi olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi. 

(Adliye, Dahiliye ve Bütçe enıcüm«nll'eıninc) 
3. — Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 

inhisarı hakkındaki kanunun onbeşinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi. 

((Mafliye ve Bütçe ieınctüımönilleıiine) 

— 60 — 
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Mazbatalar 
1. — Mahkemei Temyiz teşkilatının tevsii hak

kında (1/23) numaralı kamın lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları: 

(Ruznamöye) 

Taknürler 
1. — Sivas Mebusu İbrahim Alâattin Beyin, büt

çelerin ihtisas encümenlerinde de tetkik olunması 
hakkında takriri. 

(Bütçe ve Teşkilatı Esasiye encümenlerine) 

»9« 

BİRİNCİ CELSE 

Açınma Saati : 14.25 

Reüs : İsmet Bey 

Kâtipler : tshak Rafet Bey Myarbekir), Necip Ali Bey (Denizli) 

REİS — Celse açıldı. 
İBRAHİM ALÂADDİN BEY (Sivas) — Ruzna-

me haricinde bir nokta arz edeceğim. 

REİS — Neye ait? 
İBRAHİM ALÂADDİN BEY (Sivas) — Bütçe 

Encümeninin devlet teşkilâtına ait vazai'fi hakkında 
bazı noktalar arz edeceğim. (Kürsüye sesleri) 

Efendim, malumu âlinizdir ki; Muvazenei Umu-' 
miye Kanunu Bütçe Encümeninde tetkik edilmiştir' 
ve yakında Heyeti Umumiyeye sevk edilecektir. İza
ha hacet yok ki Bütçe Kanunu, devletin en mühim 
bir kanunudur ve bir sene içinde Meclisin en mü
him bir mevzuu iştigalini teşkil eder ve Meclisi Âli 
ancak bütçe tetkiki vasıtasiyle teşriî vazifesinin en bü
yük kısmını ifa edebilir ve bilhassa devlet müessesa-
tı, devlet devairi üzerindeki kudretini, icraatını vü
cuda getirebilir. Bütçe Encümeni muhtelif devair büt-; 
çelerini tetkik ederken yalnız para meselesini ve işin s 
yalnız muvazenei maliyeye taalluk eden noktasını der
piş etmiştir ve derpiş etmek lâzımdır. Halbuki teşkilâ
tımız muntazam olmadığı için, teşkilât hakkında ka
nunlarımız bulunmadığı için tabiatiyle Bütçe Encü
meni bir sene zarfında herhangi dairei devletin icra
at ve teşkilâtını da nazarı dikkatten geçiriyor. Büt
çede mütehassıs bulunan zevatın, devairi devletin muh
telif saf fiyat ve tahsisat aksamı hakkındaki reyleri el
bette müsmir ve mühimdir. Ancak mademki; iş icra ve 
teşkilâta taalluk ediyor. O zaman yalnız Bütçe En
cümeni değil, teşkilâtımız dahilinde ihtisas encümen
lerini de alakadar edecek mesail tahaddüs ediyor. Ya
ni Bütçe Encümeni filan nevi işin bu sene zarfında gö

rülmesi lâzım gelir mi? Filan nevi tahsisat acaba ma
halline masruf mudur? Bunlar hakkında da rey veri
yor ve icraatın şu nevi hayırlıdır, bu nevi hayırlı de
ğildir gibi mesail de orada mevzuu münakaşa olu
yor. Bittabi Bütçe Encümeni azası bu hususta kâfi 
derecede meşgul olamayacağından ve zaten bu husu-
satı tamik etmeye de nefsülemir müsaade etmeyece
ğinden bütçe gibi, Meclisin en mühim bir mevzuu 
iştigali kâfi derecede vuzuh ile, kâfi derecede selâmet
le tetkik edilmemiş oluyor. Diğer cihetten Meclisin 
ihtisas encümenleri bütçe gibi en mühim bir meselede 
hiç alâkadar bulunmuyor. Filhakika Dahilî Nizamna
me mani değildir ve herhangi ihtisas encümenine da
hil olan aza Bütçe Encümenine gider ve reyini beyan 
eder. Reye iştirak etmemek suretiyle fikri müfit ise 
fikrinden istifade ettirir. Ancak her daire bütçesi 
yalnız para meselesinden değil bilhassa ihtisasa taal
luk eden icraat ve teşkilât noktasından da ait oldu
ğu, mütenazır bulunduğu ihtisas encümenince tetkik 
edilecek olursa o zaman elbette şu faydası hâsıl ola
caktır : 

Birincisi; vekâletler daha fazla tenevvür edecektir. 

İkincisi; azayı kiram bütçe ile daha iyi alâkadar 
olacaktır. 

Üçüncüsü; müzakere esnasında Heyeti Umumiyeyi 
tenvire daha ziyade imkân bulunmuş olacaktır. 

Filhakika Nizamnamei Dahilîde Muvazenei Umu
miye Kanununun Bütçe Encümenince tetkiki lüzumu
nu muhtevi madde vardır. Fakat bu madde, bazı me
sailin ayrıca ihtisas encümenlerinde dahi bir defa da
ha derpiş edilmesine mani değildir. Kaldı ki zaman 
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itibariyle dahi vehleten tasavvur edileceği veçhile bu
na mani yoktur. Çünkü mütehassıs olan encümenler 
üç dört gün bu hususta içtima aktederlerse kâfi dere
cede malumat husulü mümkün olur. Bendenizce bil
farz Ziraat Encümeni azasının filan nevi teşebbüsatı 
ziraiye hakkında, Maarif Encümeni azasının filan 
mektebi açmak filan mektebi kapamak, filan kitabı 
basıp basmamak hususundaki reyleri elbette daha zi
yade müsmir ve müfit olur. Bunu bir defa Heyeti 
Umumiyeye arz etmeyi vazife biliyorum. İhtimal ki bu 
atiye taalluk eden bir mesele olabilir. Fakat bendeni
zin kanaatince bugün dahi yapılması mümkün olur. 
Bu hususta bir takrir hazırladım; enzarı tasvibinize 
arz ediyorum efendim. 

REİS — ibrahim Beyin beyanatlariyle teklifleri 
ruzname haricindedir. Bu hususta takrirleri de vardır. 
Tensip buyurursanız bu takriri Bütçe Encümeniyle Da
hilî Nizamname işleriyle meşgul olan Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninin mütalaası alındıktan sonra ruznameye 
alalım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bütçe En
cümeni cevap versin de ondan sonra gönderelim. 

REİS — Karar mevzuu değildir. Ruzname haricin
dedir. Alelusul Bütçe ve Teşkilâtı Esasiye Encümenle
rine havale edildikten sonra müzakere edilecektir. Ten
sip buyurursanız o suretle muamele yapalım. (Muva
fık sesleri) 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/. — Kabotaj Kanununun ikinci maddesinin tef
siri hakkındaki tezkerenin iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi. 

REİS — Başvekâlet 'tezkeresi dkunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
15 . 3 . 1928 

ıKalbotaj Kanununun ikinci maddesindeki «Bu
lundurmak» 'kelimesinin tayini manası için bir tef
siri kararı ittihazı hakkında yazılan 14.2.1928 tarih 

ve (6/747) numaralı tezkerenin bilâhara tefsir Ita-
le'bine lüzum olmadığı anlaşıldığı beyaniyle (istirdadı, 
İktiisad Vekâleti Celilesinıin 13.2.1928 tarih ve 
(1715/70) numaralı tezkeresinde dş'ar buyurulmakta-
dır. 

'İktizasının ifasına müsaade buyurulması arz olu
nur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 

4. — SUALLER 

/. — Bazı evrakı, resmiyeye ilsak edilen Hima-
yeietfal pulları hakkında Bolu Mebusu Şükrü Beyin 
Maliye Vekâletinden şifahî sual takriri. 

REİS — Maliye Vekili Bey yoktur. Sa'bibi sual 
de ikinci defa olarak bulunmadıkları için sual iptal 
edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz: 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın memleke
timizde icrayı faaliyet eden bilumum bankaların ec
nebi parasiyle muamele ve ikraz yapamayacaklarına 
dair (2/16) numaralı teklifi kanunîsi ve reddine dair 
Ticaret ve Maliye Encümenleri mazbataları. 

12 . 3 . 1928 
Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celiileye 
İstanbul Mebusu Süreyya Paşa tarafından mem

leketimizdeki 'harikaların ecna'bi parasiyle muamele 
yapamayacaklarına ve ikrazatta 'bulunamayacaklarına 
dair olan teklifi kanunîsi Encümenimizde tetiklik ve 
müzakere olundu. 

Memleketimiz dahilinde gerelk iş, gerek eşya üze
rine vuku 'bulan muamelâtın ve her nevi alım ve sa
tımın kabulü medburî tediye akçası Türk parası ol
duğundan ecnebi parasına anca'k Ticareti hariciye
miz için ihtiyaç bulunduğu aşikârdır, Yalnız ecnebi 
parasının bilhassa İngiliz lirası ile doların tarefynin 
rızasına tabi olarak muavin tediye akçası vazifesini 
gördüğü de vâkiıdir. Ecnebi parasının mukavele ve rı
zaya müstenit olaralk memleketimizde emtia kabilin
den olan şu tedavülü ticaret aleminin istikrar ihtiya
cından ileri geldiği şüphesizdir. Paramızın istikran te
min edilince ecndbi parasının dahili memleikdtteki şu 
•tedavülü kendiliğinden zail olacaktır. Henüz para-

— 62 
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mızm istikrarı temin olunmadan bankaları ecnebi pa- } 
rasiyle rızaya müstenit muamele yapmaktan menet
mek bankalann memlelketimizdıeki muamelelerini 
tahdide ve 'kredinin daralmasına ve isfcontonun art
masına ıbâdi olarak memleket iktisadiyatının mütees-
sfir olmasına ve bellki 'buhranı iktisadîye sdbep ola
bileceğinden ve bundan Ibaşka öyle ibir memnuiyet ih-
dan haJânde memnuiyet hilâfında bankalar dahil ve 
haricinde muamele vuku bulmasını ve ihtiyacı alan
lara ecneibi parası mubayaasına ruhsat itasını temin 
için bir murakabe merkezli ihdası icap ettiğinden ve 
böyle 'bir merkez - emsalliyle sabit oMuğu veçhi
le - ekseriya faideden ziyade mazarrat tevlit eyledi
ğinden Süreyya Paşanın teklifi kanunîleri Encümeni-
mizce muvafık görülmemiştür. 

(Keyfiyetin Maliye Encümeninde tezekküründen 
sonra Heyeti Umumiyeye arzım rica ederiz efen
dim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Burdur! Gümüşhane 

Mustafa Şeref Cemal Hüsnü Bey 
Huni1 imzada bulunmadı 

Kâtip Aza 
Şebinkarahisar Sinop 

îstaaM Bey Yusuf Kemali 
imzada 'bulunmadı 

Aza Aza 
Zonguldak istanbul! 

Hüsnü Hüseyin Bey 
imzada bulunmadı 

Aza Aza 
Kocaeli Maraş 

Reşit Saffet Bey Nurettin 
imzada bulunmadı 

Maliye Encümeni Mazbatası 

istanbul Mebusu Süreyya Paşanın icrayı faaliyet 
eden bilumum 'bankaların ecnebi parasiyle muamele 
ve ikraz yapamayacaklarınla dair teklifi Encümeni
mize havale buyurulmaıkla mezkûr teklif ve bu bap
taki Ticaret Encümeni mazlbatası mütalaa ve tetkik 
edikti. ı 

Ecnebi parasiyle muamele ve ikrazat yapmaktan 
bankaları menetmefk maksadiyle ihzar ve tanzim 
edilen bu teklifin esbabı mucibesinde muvazenei ti-
cariyaden, mensucat Sanıayiinıden bahsedilmiş ise de 
mehaziri ref edecek isabetle mütalaa görülememiş
tir. Ticaret Encümeninin *bu hususta serdeyiediği mü
lahazata iştirak eden Encümendiniz, herhangi iktisa

dî bir işde okluğu gibi Türk parasının vaziyetini ıs
lah için dahi cebri kanunî tarikinden faide hâsıl ola
mayacağı, murakabe merkezi teşkili ise daha muzır 
netayiç tevlit edebileceği kanaatiyle teklifti! kanunî
nin refine karar vermiştir. Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Maliye Encümeni Reisti Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Gaziantep 

Hasan Fehmi Ahmet Remzi 
Kâtip Aza 

Balıkesir Beyazıt 
Fahrettin Şefik 

Aza Aza 
içel Istanibuıl Mebusu 

Mehmet Emin ^ Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Mali
ye Encümeni mazbatasına reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenHier el 'bakiyisin... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Tababet ve suabatı sanatlarının tarzı icrası 
hakkında (1/33) numaralı kanun lâyihası ve Sıhhi
ye ve Adliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el \klaldirsm... Kalbul etmeyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

Tababet ve şualbatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ta
babet icra ve herhangi suretle olursa olsun hasta te
davi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fa
kültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulun-. 
mıalk şarttır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabull etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Yukarıdaki maddede yazılı diplo
manın muteber olması için diploma sahibinin 8 teş-
rinisanıİ 1339 tarihli ve 369 numaralı kanun muci
bince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diploma-. 
sının Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince 
tescil edilmiş olması lâzımıdır. Tababet sanatını icra 
etmek isteyen askerî tabipler de diplomalarını tas
dik ve tescil ettirirler. Ancak hizmeti medburelerini 
ifa eyledikleri müddetçe diplomaları alıkonulan ta-

(1) Zaptın sonuna merbuttur.^ 
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bîpler bu müddet zarfında dahi icrayı sanata me
zundurlar. 

REİS — Mütalaa yoktur. İkinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir., 

Madde 3. — Yukarıdaki maddelerde zikr edien 
taibip diplomasını ve fenni cerrahî veya şuabatında 
ihtisas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri 
dairesinde vesaiki lâzimeyi haiz •olmayan hiçbir kim
se hiçbir ameliyei cerrahiye icra edemez. Cerrahîi 
sagireye ait ameliyatı her tabip yapabilir. Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından açılan 
ve idare edilen mekteplerden mezun küçük sıhhiye 
memurları ve işbu mekteplere muadil tedrisat yapan 
mekteplerden mezun olup şehladetnameleri Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil . 
edilenler talimatnamelerimde yazılı olanlara münha
sır kalmak ş'artiyle küçak ameliyeleri yapabilirler. 
Evsıaf ve şeraiti bu kanunla tescit edilmiş olan sün
netçiler sünnet ameliyesini! icra edebilirler. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Ecnebi memleketlerdeki tıp darülfü
nunlarından mezun Türk tabipleri usulü dairesinde 
hüviyetlerini tespit ettirdikten ve kanunu mahsus 
mucibince hizmeti mecburelerimi ifa eyledikten son
ra diplomaları Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince tasdik olunur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
ecnebi memleketlerimde tıp darülfünunundan mezun 
olanlar imtihan verirler ve diplomaları öyle tasdik 
olunurdu. Bu defa imtihan yoktur. Yalnız vekâlet 
tasdik edecek deniyor. Bilfarz Yunanistan'da üç se
ne okumuştur. Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere 
diploma verilmiştir. Bunları Türk Darülfünunundan 
çıkan tabipler gibi kabul edecek miyiz? Zanneder
sem Fransa'da da öyledir. Eğer böyle ilse duyduğu
muz gibi ise lütfen izahat versinler. Memaliki saire-
de icrayı tababet edebilir şeklinde diploma veriliyor
sa her halde bunlar bizde imtihana tabi tutulmalıdır 
zannederim, 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY {İs
tanbul) — Mesele esasen varit değildir. Ecnebi da-
rülfünanlarında tahsil etmiş ve diplomalarını almış 
Türklerin Türkiye'ye avdetlerinde diplomalarının 
tasdiki için hüviyetlerini tespite medar olacak bir 
(konltrola tabi tutulması meselesidilr. Mazhar Müfit 
Beyefendimin buyurdukları kordiplomatik imtihanı 
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1914'de lağv edilmiştir o, yokıtur. Bu ecnebilere mah
sus değildir. Türklere mahsustur. Mesele bundan 
ibarettir, yoksa o varit değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Peki efen
dim bir Türk Yunanistan'da tahsil ederse bunu da 
imtihansız ka'bul edecek miyiz? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY — 
Diplomasını usulü dairesinde almış gelmiş ise onun 
hüviyetini tespit edeceğiz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İmtihan 
yok mu, yalnız kontrol mu? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Evet efendim. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim; burada istimal edien Türk kelimesi tabiî 
Teşkilâtı Bsasiyedeki Türk kelimesi, binaenaleyh 
mahzur vardır. (Handeler) 

REİS — Efendim; başlka mütalaa yoktur. Tadil 
teklifi de yoktur. Bu maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 5. — Hususî muayenehane açmak veya
hut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sa-
nlatınt icra eylemek isteyen her taibip hasta kabulü
ne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde 
isim ve hüviyeti diploma tarih ve numarasını ve mu
ayenehane ittihaz eylediği mahal ile ve mevcut ise 
ihtisas vesikalarını mlahallin en büyük sıhhiye me
murunla kaydettirmeye ve muayenehanenin nakli 
halinde en az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli 
ihbara mecburdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bir mahalde sanatım icra eden mu
kayyet bir tabip o mahalli terkeylediğti veya herhan
gi sebeple olursa olsun muayenehanesimıi set ile ic
rayı sanattan sarfı nazar ettiği takdirde en az yirmi 
dört saat evvel, evvelce kaydedilmiş olduğu sıhhiye 
dairesine müracaatla kaydına işaret ettirir. 

AZİZ BEY (Afyonkarahisar) — Efendim; ora
dan «en az>x tabiri var. Halbuki «en çok>^ denilmesi 
lâzım gelir. 

REİS — Efendim; maddedeki (en az) kaydı en 
çok mudur, en az mıdır? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — En azdır. 

İZZET BEY (Afyonkarahisar) — Niçio en az 
deniliyor? Onu anlamak /işitiyorum. 
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DOKTOR REFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) 
(İstanbul) — Yani kendilerine 24 saate kadar vialkit 
bırakilıyor, başka birşey değildir. 

REİS — Efendim, vakit bırakıldığı manasının 
ifade etmek (için koyduk diyorlar. Başka mütalaa var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Münhasıran veya ıkısmen Türk me
mur ve müstahdem kullanan müessesatı umumiye 
ve-hususiye ile Türk hastaları da tedavi eden her
hangi bir müessesei hayriye ve sıhhiyede istihdam 
edilecek tabiplerin birinci ve ikinci maddelerde gös
terilen vasıfları haiz olması şarttır. Dördüncü mad
dede zikredilen ecnebi tabipler bu hükümden müs
tesnadır. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 
Efendim, buradaki dördüncü madde yetmiş yedinci 
madde olacaktır. Yani dördüncü kelimesi yetmiş ye
dinci diye tashih edilecektir. 

REİS — Efendim, buradaki dördüncü kelimesi 
yetmiş yedinci diye tashih edilecektir. Başka müta
laa yoktur. Tashih veoh ile maddeyi reye vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen' el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Türkiye'de icrayı tababet için bu 
kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumî su
rette hastalıkları tedavi hakkına haizdirler. Ancalk 
herhangi bir şubei tababette müstemiren mütehassıs 
olanak ve o unvanı ilân edebilmek için Türkiye Tıp 
Fakültesinden veya Sıhhiye Vekâletince kabul ve 
ilân edilecek müessesattan verilmiş yahut ecnebi 
memleketlerin maruf bir hastahane veya laboratuva-
rmdan veriiip Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ih
tisas vesikasını haiz olmalıdırlar. 

DOKTOR REFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) 
(İstanbul) — Efendim, maddede «veya laboratuvar-
dan verilip Tıp Fakültesince», deniliyor «Türkiye 
Tıp Fakültesince») denilmesini teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim, maddeye bir Türtkiye kelime
sinin ilâvesini teklif ediyorlar. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi tashih veçhile reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İhtisas vesikalarının sureti ahzı ve 
bu hususta merî olması lâzım gelen 'kavak işbu ka
nunun tarihi meriyetinden sonra Sıhhiye ve Muıave-
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neti İçtimaiye Vekâletince tanzim edilecek bir ni
zamname ile tayin olunur. 

REİS — Mütalaa yoiktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Usul ve nizamına tevfikan müder
ris, muallim ve emsali sıfatları iktisap etmemiş veya 
dokuzuncu maddede zikr edilen vesikaları istihsal ey-
l'ememiş bir tabibin tıp tedris ve talimine ve ihtisasa 
müteallik unvanları kullanması ve bunları veya haki
kate tevâfuk etmeyen sair sıfatları herhangi şekil ve 
suretle ilân etmesi memnudur. 

Dr. REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) — 
Efendim, «dokuzuncu madde» denmiş «sekizinci» 
olacak. 

REİS — Efendim burada da bir sehiv vardır. 
9 ncu; 8 nci olarak tashih edilecek. Başka mütalâa! 
yoktur .Maddeyi tashih veçhile reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Mahkemelerce ihtibar için müraca
at edilecek tabipler yalnız bu kanun ile Türkiye'de ic
rayı sanat salâhiyetini haiz olanlardır. Mühtebirlere 
sureti müracaat ve bunları müstahak olacakları ücret 
ve tazminat miktarları hakkında Sıhhiye ve Adliye 
vekâle'tlerince müşterek bir talimatname tertip olu
nup 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İcrayı sanat etmek üzere bir mahal
de mukayyet olan herhangi bir tabibin bizzat dükkân 
ve mağaza açmak suretiyle herhangi bir ticaret etmesi 
memnudur. Kanununa tevfikan müsaade almak su
retiyle hususî hastane küşadı veya icrayı tababet hak
kından feragat ve iki sene bir ecza'hanede ameliyat 
görmüş olduğuna dair vesika ibraz şartiyle bir tabi
bin eczahane açarak idare etmesi bu hükümden müs
tesnadır. Bir tabibin ikametgâhı müstesna olmak 
üzere müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı' 
sanat etmesi memnudur. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bir şahsın ahvali bedeniye ve ak
liyesi hakkında rapor tanzimine münhasıran bu kanun
la icrayı sanat salâhiyeti olan tabipler mezundur. Tür
kiye'de icrayı sanat salâhiyetini haiz olmayan tabip
lerin raporları muteber olamaz. 
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REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Ka-bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Hudut ve merkezi Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tayin edilecek mıntıka
larda birer etîbba odası tesis olunur. Etıbba odaları 
tabiplerin meslekî haysiyet ve menfaatlerine taallûk 
eden bilûmum meseleleri riiyet ve teşkil edecekleri 
diVanı haysiyetler vasıtasiyle meslekî adaba riayet
sizliği görülen tabipler, düş tabipleri ve dişçiler hak
kımda inzibatî cezalar tayin ve tabipler arasında ta-
hadidüs eden meslekî ihtilâfatı hal ve tesviye eder. 

REİS — Mütalâa yoktur, maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

'Madde 15. — Etibba odaları teşkkül eden mıntı
kalarda işbu kanuna göre Türkiye'de icrayı sanat sa
lâhiyetini haiz bilûmum etıbbanın odalara dahil olma
sı mecburîdir. Memuriyet bu mecburiyetten istisnayı 
istilzam etmez. Odaların masarifi idariye ve kırtasi
yesine ve divanı haysiyetlerle Âli Divanı haysiyet aza
sının hakkı huzuru ve harcırahlarına tekabül etmek 
üzere odalar azalarından 'bir defaya mahsus olmak 
üzere bir duhuliye ve muayyen bir nispet dairesinde 
aidatı seneviye alınır. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Etibba odaları divanı haysiyetleri 
adabı meslekiyeye riayet etmeyen tabipler hakkında 
tahriren ihtar, Meclis huzurunda tevbih ve bir haf
tadan altı aya kadar muvakkat icrayı sanattan men 
suretiyle mücazatı intihabiye tayin edebilirler. 

'REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 'Etibba odaları heyeti idareleri he
yeti umumiye tarafından iki sene için müntehap üç
ten beşe kadar azada müteşekkildir. Reislerini arala
rında reyi hafi ile intihap ederler. Divanı haysiyet yi
ne heyeti umumiye tarafından kezalik iki sene için 
evvelce müntehap iki azanın heyeti idareye iltihakiy-
le teşekkül eder. Heyeti idare ve divanı haysiyetler 
msifından bir ziyadesiyle içtima edebilirler. Tesavii âra 
vukuunda reisin reyi tercih olunur. Ancak divanı hay
siyet azasından biriyle etıbbadan bir heyet arasında 
tahaddüs eden ihtilâfların veya divanı azasından bi
rine aît mesailin 'tetkiki esnasında meselede alâkadar 
aza ve divanın kur*a ile taayyün edecek nısıf azası 

içtima iştirak etmeyerek yerlerine evvelce intihap 
edilmiş olan yedek azadan kur'a ile tefrik edilecekler 
ifayı vazife eyler. 

REİS — Mütalâa yoktur. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Odalar heyeti idareleriyle divanı 
haysiyetlerin ve bunların yedek azalarının evsafı ve 
sureti intihabı ve vazifeleri azadan alınacak duhuliye 
ve aidat ve divanı haysiyet azalarına verilecek hakkı 
huzur miktarları Sıhhiye Ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince tanzim edilecek bir nizamname ile tayin 
olunuı*. 

, REİS — Mütalâa yoktur. Bu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi cami 
olmayan veya kendisine mevdu vazaifi ifadan imtina 
eden veyahut bîtaraflığı muhil hareketi görülen oda 
heyeti idare ve divanı haysiyetleri âli divanı haysi
yet karariyl'e Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letince vesih ve esbabı mucibesiyle oda mıntıkasında 
tamim ve intihap tecdit olunur. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Oda intihaplarının hitamını mütea
kip bir hafta zarfında mültehap aza içtima ederek 
reislerini reyi hafiyle intihap ederler. Reis; intihabın 
netayicini ve aza ile yedek azanın esamisini ve aldık
ları reyler adedini derhal Sıhhiye ve Muaveneti İçti. 
maiye Vekâletine bildirir. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Divanı haysiyetlerin tahrirî ihtar 
ve meclis huzurunda tevbih cezaları katîdir. Muvak
katen icrayı sanattan men hakkında verilen kararlarda 
Ankara'da bulunan Âli DiVanı Haysiyetin tasdikiy
le muteber olur. Âli Divanı Haysiyet berveçhi ati 
teşekkül eder ; 

A) Sıhhiye Vekâleti Müsteşarının riyasetinde Ve
kâlet erkânı memurininden veya sair memurini sıhhi
ye arasından intihap edilecek üç tabip. 

B) Adliye Vekili tarafından intihap edilecek hâ
kimler sınıfından bir zat. 

C) Tıp Fakültesi Meclisi Müderrisini tarafından 
müntehap bir müderris. 

D) Biri asker ve diğer ikisi sivil olmak üzere 
odalar tarafından müntehap üç tabip. 
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Âli Divanı Haysiyet reis ve azası üç senede bir 
tecdit olunur. Eski azanın yeniden intihabı caizdir. 

Mahalli divanı haysiyetleri kararlarının Temyizi 
esnasında mahkûm tabibin şifahî veya tahrirî müda
faa ve itirazatı kabul edileceği gibi divanı haysiyetin 
ınütalâatı dia nazarı dikkate alınır. Bu gibi kararla
rın divanı haysiyete vürudu tarihinden itibaren azamî 
bir ay zarfında ret veya tasdiki veya tadili lâzım ge
lir. Âli Divanı Haysiyet, azasının nısfından bir faz-
lasiyle içtima edebilir. Tesavü âra vukuunda reisin 
bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

RBÎS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Âli Divanı Haysiyet karariyle mu
vakkaten icrayı sanattan men edilen tabip bu müd
det zarfında icrayı sanat edemez. Memur etıbbanın 
memuriyetlerine müteallik vazifd'erine halel gelmez. 
Karar alakadarlarca malum olmak üzere Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Vekâletince münasip suretlerle 
ilân olunur. 

R'filS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Umumî veya mevziî iptali his ile 
yapılan büyük ameliyeler behemehal ihtisas vesikası
nı hamil olan bir mütehassıs ile beraber diğer bir ta
bip tarafından yapılmak lâzımdır. Mütehassıs bulun
ması veya celbi mümkün olmayan mahallerde yapıl
ması zaruri görülen ameliyeler ile ahvali müstacele 
ve fevkalâde bu hükümden müstesnadır. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen öl kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 24. — icrayı sanat eden tabipler hasta ka
bul ettikleri mahal ile muayene saatlarını ve ihtisas
larını bildiren ilânlar tertibine mezun olup diğer su
retlerle ilân, reklam vesaire yapmaları memnudur. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reye arz edi-, 
yorum. Kabul edenler el, kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 25. — Diploması olmadığı halde cerri 
menfaat için olmasa dahi her hangi surette olursa ol
sun hasta tedavi eden veya tabip unvanını takman 
şahıs bir aydan altı aya kadar hapis ve yirmi beş li
raya kadar ağır cezayı nakdî ile mücazat olunur. Bu 
suretle icrayı sanattan mütevellit olmak üzere cezayı 
müştekim bir fiil ika edilmiş olduğu takdirde Türk 
Ceza Kanununa tevfikan başkaca takibat yapılır. 

SADIK BEY (Adliye Encümeni Namına) (Balı
kesir) — 25 liradan 500 liraya kadar olacaktır. Se
hiv vardır. Alt tarafta bir sehiv da'ha vardır efendim. 
Müncezat olunur; dedikten sonra madde şöyle ola
caktır : «'Bu suretle icrayı sanat neticesinde Türk Ce
za Kanunu itibariyle daha ağır cezayı müstelzim fiil 
işlenmiş olduğu takdirde o fiile mahsus ceza veri-
•lij.» 

REİS — Efendim; maddeyi verilen izahat veçhile 
tashih ediyorum. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim bir 
sual; Maddede icrayı sanat edildiği tabiri vardır. Bu 
tabir yukarıda hasta tedavi eden tabiri ile alâkadar 
mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR RfiElK. BEY (is
tanbul) — Bittabi bu da muta tabiplik demektir. 
Alâkası bu. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Verilen ce
vaptan şunu anlıyorum: Hasta tedavi eden tabiri tez
vire yol açabilir. Bilfarz kardeşim, hemşirem, anam, 
babam, çocuğum var. Herhangi tabip olmayan bir 
yerde bunlardan birisine bilhassa müshil vermek ihti
yacı hasıl olmuştur. Bu suretle bu bir hasta tedavisi 
telakki olunabilir. Binaenaleyh bu, şurada ve burada 
bir tezvir vesilesiyle ittihaz edilebildiği gibi, bunun 
üzerine mutlak bir ibare göre hâkim de ceza terti
binde muztar kalır. Vekil Beyefendinin verdikleri ce
vap bu mahzuru bertaraf edecek bir şekildedir. Bitta
bi müdalvalatı evveliye de bunun haricinde olması lâ
zım gelir. Zira tabip tedarik edilinceye kadar bu gibi 
vaziyetler hasıl olabilir. Elbette bu kabil ahval bu 
maddenin şümulü haricindedir. Böyle telakki ediyo-
runî, 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, burada nazarı dikkate alınan me
sele mutatabipüği kendisine sanat ittihaz edenler 
hakkındadır. Başka bir şey değildir. 

REİS — Başka, mütalâa yoktur. Adliye Encüme
ninin teklif ettiği tadil veçhile maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan ic
rayı sanat salâhiyeti olmayan veya her ne suretle 
olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip 
sanatını icra ederse yirmi beş liradan iki yüz liraya 
kadar hafif cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldirsm... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 27. — Beşinci, altıncı, onuncu ,on ikinci, 
on be'şinci, yirmi üçüncü ve yirmi dördüncü maddeler 
ahkâmına riayet etmeyen tabipler beş liradan yüz li
raya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

RÖİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenl'er el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

(Madde 28. — Ağır hapis veya beş seneden fazla 
hapis veya müebbeten hidematı âmmeden memnuiyet 
veya meslek ve sanatı suiistimal suretiyle işlenmiş bir 
fiilden dolayı iki defa mahkemece meslek ve sanatın 
tatili cezasıyle mahkûm olan veya icrayı sanat etme
sine mani ve gayri kabili şifa bir marazı aklî ile ma
lûl olduğu bilmuayene tebeyyün eden tabipler Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin teklifi ve Âli Di
vanı Haysiyet karariyle icrayı sanattan men olunur ve 
diplomaları geri alınır. 

REİİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 29. — Dişçilik sanatı; dişlerin ve diş ede
riyle esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait 
ameliyelerin icrasına münhasırdır. 

SIHHİYE VEKIİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Bu 29 ncu maddenin serlevhası «İkinci fa
sıl - Diş Tabipleri ve Dişçiler» olacaktır. Tabıda unu
tulmuştur efendim. 

REİS — Bu serlevha ilâve edilecektir. Başka mü
talâa yoktur. Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
'bul edilmiştir. 

Madde 30. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde diş
çilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek 
için Türk olma ve Türkiye Darülfünunu ve Dişçi 
'Mektebinden diploma almak lâzımdır, 

REİS — Mütalâa yoktur efendim. Maddeyi reye 
koyuyorum. Ka'bul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 311. — Ecnebi memleketlerde mahallî hü
kümetlerince tasdikli ve Türkiye Darülfünunu Dıişçi 
Mektebine muadil derecede dişçi mekteplerinden me
zun ve Türk olan diş tabiplerinin alelusul hüviyetleri 
tespit olunduktan sonra Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletince tasdik ve tescil ve icrayı sanatlarına 
müsaadû 'olunur. 

REİS — Maddeyi reye koyuyorum. Ka'bul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 32. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa
nat eden dişçilerden en az on seneden beri müstemi-
ren ve münhasıran bu işle iştigal ettiğini bu kanunun 
tarihi meriyetinden itibaren üç ay zarfında resmî vesi
kalarla ispat edenlere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince ruhsatname- verilerek sanatlarını yapma
larına müsaade edilir. Bu sanatla iştigal ettiği müddet 
on seneden az olan veya on seneden fazla bir zaman
dan beri dişçilik ettiğini vesaiki kâfiye ile ispat ede
meyen diplomasız dişçiler bu kanunun neşri tarihin
den itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdir
de Tıp Fakültesi Dişçi Mektebince imtihanı icra 
edilerek ihrazı muvaffakiyet edenlere Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından bir ruhsatname 
verilir ve sanatlarını yapmalarına müsaade edilir, 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bir sual efen
dini, 

REİS — Buyurun efendim. 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim kanunun' 

meriyetinden üç ay zarfında resmî vesikalarla on sene 
mütemadiyen icrayı sanat ettiğini ispat edebilirse ona 
müsaade edilecek, Bu müddet zarfında sanatından 
dolayı herhangi bir ceza ve mahkûmiyete uğramış 
olanlar ayrılıyor mu? Yoksa bunlara alelimya icra
yı sanat etmiştir, binaenaleyh ruhsat verilecektir su
retinde mi muamele yapılacaktır? 

DOKTOR REFİK BEY Sıhhiye Vekili) (İstan
bul) — Böyle birşey yoktur, bu 3'2 nci madde tasfiye 
maddesidir. Yani 1'325'te açılmış dan Dişçi Mekte
binin k'üşadına kadar verilmiş olan vesaikle cerrahla
ra vesaireye Müdiriyeti Umumiye zamanında veril
miş olan vesikalar toplanmak suretiyle tasfiyeye tabi 
tutuluyor: Burada beyefendinin buyurduğu gibi bir 
şeyi nazarı dikkate almadık. On seneden fazla icrayı 
sanat ettiğine dair vesaiki gösterenler imtihana tabi 
tutulmaksızın ellerine vesika verilecektir. Bunların he
yeti umumiyesi de çok azdır, az bir yekûna mani ol
maktadır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — O halde bu on 
sene zarfında vukuatı olanlar, belki mükerrer vukuat 
yapmış ve ceza görmüş olanlar için bir kayıt yoktur. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Bunlar kontrol altındadırlar ve bunların bil
cümle vukuatı bizce mazbuttur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Vukatı olanları 
çıkarıyor musunuz? Bu hususa dair bir kayıt yok. Ya
ni vesika vermek istediğiniz bir dişçi icrayı sanat 
ettiği on sene zarfında fena sanat icra ettiği için bir 
vakası geçmiş ve belki adliyeye düşmüştür. Bu gibi-
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leri; on sene müstemiren icrayı sanat etmiştir diye j 
ruhsata tabi tutacak mısınız, tutmayacak mısınız? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFtÜt BEY (İs
tanbul) — Evvelce yaptığı bu muameleden dolayı ce
zasını görmüş mü? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Görmüştür. 
SIHHÎYE VFJKÜLİ DOKTOR REFİK BEY (İs

tanbul) — O halde ne yapmak lâzımdır? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Çıkarmak lâ
zımdır. Vesika vermemek veyahut bir kayıt koymak 
lâzımdı;. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, kanun gayet güzel bir kanundur ve sıkı tu
tulmuş bir kanundur. Birinci maddesinde umumî pren
sip olarak diyor ki; Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
tababeti icra ve herhangi surette olursa olsun hasta 
tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fa
kültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak 
şarttır. Buradaki «hasta tedavi etmekte» zannederim 
ki dişçiler de dahildir. Şimdi, her ne olursa olsun 
bence çok iyi olan esasa mühim gedikler açılmıştır ki, 
bu »gediklerden birisi de budur. Burada diploması ol
mayanlara, şimdi arkadaşımın beyan buyurduğu veç
hile mazideki tedavilerde noksanları dahi gözükmüş 
olanlara böyle açılmış bir kapı bırakılmamalı. Halbu
ki bunun hikmeti lüzumu, faidesi nedir ki konulmuş? 
izahını rica ediyorum. 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Ortada hizmetten kaideden başka bir hak 
mevcuttur. On seneden beri müstemiren dişçilikle meş
gul vesikalı, pratisyen dişçi elyevm yirmi dört kişiden 
İbarettir. On seneden noksan dişçilik ile meşgul vesi
kalı pratisyen dişçi otuz dokuz kişidir. Heyeti umu-
miyesi altmış üç kişidir. Bu altmış üç kişiyi imtihan
dan geçirip tasfiye etmek için bu maddeyi koyuyo
rum 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — On 
seneden fazla ve on senelikler için ne yapacaksınız? 

SIHHÎYE VEKÎLÎ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Elindeki vesikaya bakacağız. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu
nun faidesi nedir, niçin imtihana .tabi tutmuyorsu-
nuzj 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Meclisi Âli arzu ederse imtihan için de bir 
kayıt kor. Fakat on seneden beri icrayı sanat etmesi, 
kendisi için kâfidir. Burada şahsın bir hakkı varda
ki, biz onu nazarı dikkate alıyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim 32' 
nci maddede müstemiren ve münhasıran tabirleri 
vardır. Bu maddenin diğer bir encümende kabul edi
len şekli, (münhasıran) tabiri yerine (müstakilen) ke
limesini ihtiva ermektedir ki daha muvafıktır. Bina
enaleyh, (münhasıran) yerine (müstakilen) koymalı-
duy 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Esasen lâyihanın aslında müstemiren ve 
müstakilen şeklinde idi, Adliye Encümenince bu (mün
hasıran) kelimesine tahvil edilmiştir. Eğer Meclisi Âli 
arzu ederse ki biz de ona taraftarız; yine (müstakilen) 
şeklinde olabilir. 

REİİS — Efendim; bu tadili Adliye Encümeni yap
mıştır. Mütalâası nedir? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA AHMET SA
Kİ BEİY (Antalya) — Bu (müstakilen) kelimesini En
cümen de kabul ediyor efendim. 

RİBİS — Efendim; Encümen (münhasıran) keli
mesi yerine (müstakilen) kelimesinin ikamesini kabul 
ediyor ve Vekil Bey de aynı teklifi dermeyan ettiler. 
Tensip buyürulursa buradaki (münhasıran) kelimesi 
yerine (müstakilen) kelimesini koyalım. (Muvafık ses
leri) 

'BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bendenizin 
nöktai nazarını Hakkı Tarık Beyefendi beyan buyur
dular, yalnız bendeniz ilâveten şunu arz etmek iste
rim. On sene müddetle icrayı sanat ettiği anlaşılan 
bir zat tekrar imtihana tâbi tutulsa fena olmaz zanne
derim? (Hay hay sesleri) Nahiye merkezlerinde hem 
berberlik yapar, hem de dişçilik yapar, bu bir vesika 
İbraz ederse ne olacak? Onun için bunları da imtiha
na tabi tutalım. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ben
denizin teklifi, hepsinin imtihana tabi tutulmasıdır. 
Bunun için de bir takrir veriyorum. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Bir takrir vardır, 
okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
32 nci maddenin ikinci satırındaki '«dişçiler» keli

mesinden sonra gelen satırların 9 ncu satırdaki «dişçi
ler» kelimesine kadar tayyını teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Yusuf Akçora 

REİS — Yusuf Bey takrirlerine ait esbabı izah 
ettiler. Binaenaleyh, takriri nazarı mütalaaya alanlar 
el kaldırsın... Nazarı mütalaaya almayanlar el kaldır
sın.. Nazarı mütalaaya alınmıştır. (Bu mad'dekıi takrirle 
beraber encümene veriyoruz efendim. 
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Madde 33. — Otuz ikinci maddede yazılı olan 
müsaadeli dişçiler diş tabibi unvanını (kullanmaya me
zun olmayıp ancak dişçi ismini taşıyabilirler. 

RBlS — Mütalaa yoktur. 33 ncü maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Tabipler diş çekmeye ve dişler üze
rine iptidaî tedavi tatbikine ve diş etlerine ait her 
nevi hastalıkları tedaviye mezun iseler de doğrudan 
doğruya dişçilik etimek isteyen ve o suretle icrayı sa
nat ettiğini ilân eden bir tabib behemehal dişçi mek
tebinde verilmiş bir ruhsatnameyi amil olmalıdır. 
Ruhsatname bir sene müddetle dişçî mektebine de
vam ile tatbikat gördükten sonra bilinıtihan ita olu
nur. 

RBÎS — Mütalaa yoktur, 34 ncü maddeyi kaibul' 
edenler el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... 
Ka'bul edimiştir. 

Madde 35. — Diş tabipleri ve dişçiler eczahaneler 
kanununa müteferri talimatnamede gösterilen mevad-
dı reçete ile eczalhaneden alabilirler. Reçete ile alın
ması mecburî olupta salifüzzikir talimatnamede mün-
deriç olmayan maddeleri muhtevi reçetede yazamaz
lar. 

AHMET HAMDI BEY (Yozgat) — Efendim; 32 
nci maddede dişçilerin nasıl adam oldukları kâfi de
recede izah edilmiştir. Berideniz izahat vermiyeceğim. 
Yalnız bunların içinde okuyup yazmayanlar olduğu 
için, reçete yazmaları, eczanelerden ilâç almaları da 
mümkün ve caiz değildir. Binaenateyh, dişçiler keli
mesinin tayyını teklif ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLÎ DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Efendim; 32 nci madde Meclisi Âlice ta
dil edildi. Bunlar imtihana talbi tutulacaklardır, im
tihana tab'i tutulduktan sonra artık reÇete yazamayan
lar bittabi o imtihanda muvaffak olamazlar. Binaen
aleyh buna lüzum yoktur, kalmalıdır ve bir mahzuru 
daha vardır, bu sureltle imtihana tabi olup dişçiliği 
bir hakkı müktesep olarak kazananları da diş tabip
lerinin nüfuz ve tesiri altına vaz etmiş oluruz. 

AHMET HAMDI BEY (Yozgat) — Okuyup yaz
mak bilip bilmedikleri de tetkik edilecek midlir, soru
lacak mıdır? (handeler). 

Efendim sualimi izah edeyim. On sene dişçilik 
sanatını müstemliren ifa edenlere Sıhhiye Vekâletin
den mezuniyet verilecektir, bunların içinde okuyup 
yazmak bilmiyenler vardır, şimdi on sene nazara alın
mayarak aeaiba bunlar diş çekmeyi bilirler mı, bil-
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mezler mı diye mi imtihan edilecekler, yoksa bir diş 
tabibi gi'bi imtihana mı talbi olacaklar? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (is
tanbul) — Bittabi efendim, bu gayet tabiîdir. Nazarî 
aksamından ameli aksamına kadar bir imtihana tabi 
tutulacaklar demektir. Bu gayet tabiîdir. 

AHMET HAMDI BEY (Yozgat) — Takririmi 
geri alıyorum. 

REİS — Başka mütalaa yoktur, maddeyi aynen 
ka'bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Bir mahalde sanatım icra etmek 
isteyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başladı
ğından itibaren azamî bir hafta zarfında isim ve hüvi
yetini diploma veya ruhsatname tarih ve numarasını 
ve muayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarna
meyi o mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeye 
mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az 
yirmi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar edecek
tir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 37. — On beşinci maddede zikr edilen 
etıbba odaları mıntıkalarında icrayı sanat eden veya 
memur olan diş tabibleri ve dişçiler oda intihabatma 
iştirake ve odalara dahil olmaya mecburdurlar. Mın
tıka dahilinde icrayı sanat eden dişçi adedi yirmiyi 
mütecaviz olan yerlerde odaların divanı haysiyetlerine 
bir diş ta'bilb'i aza intihap olunur. 

DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim; maddedeki (ön beşinci k'elemisi)' (on dör
düncü) olacaktır. Bir de sonra (mıntıka dahilinde ic
rayı sanat eden dişçi) deniliyor, (d!iş tabibi ve dişçi) 
denilecek yani (dişçi) den evvel (diş tabii) ilâve olu
nacaktır. 

REİS — Efendim, maddeyi bu tashih veçhile re
ye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Diş tabipleri ve dişçiler hakkında 
'tabipler için olduğu gibi mücazaltı İnzibatiye tertibine 
odalar divanı haysiyetleri salahiyetltardır. Bu hususta 
tabipler hakkındaki ahkâm aynen caridir. Âli Divanı 
haysiyet kararîyle muvakkaten icrayı sanattan mene-
düen dış tabipleri ve dişçiler bu müddet zarfında ic
rayı sanat edemez. Âli Divanı haysiyat kararlan 
alakadarlarca malum olmak üzere Sıhhiye ve Muave
neti içtimaiye Vekâleti tarafından münasip suretlerle 
İlân olunur. 
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REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kalbull etmeyenler el kaldırsın... Klabul 
edılmliştir. 

Madde 39. — Usul ve nizamına tevfikan iküisap 
edilmedikçe hiçbir diş tabibi veya dişçi taim ve ted
rise delalet eden veya .herhangi surette olursa olsun 
hakikate tevafuk etmeyen bir sıfat ve unvanı ilân 
edemez. 

REÎS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenflbr 
el kaMırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 40 — icrayı sanat eden diş tabipleri ve 
dişçiler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saat-
larmı bildliren ilânlar tertiibine mezun olup diğer suret
lerle reklam vesaire yapmaları memnudur. 

. REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 41. — Diplomasız veya ruıbsatnamesiz ola
rak cerri menfaat için olmasa dahi dişçilik sanatı ya
pan ve herhangi suretle olursa olsun diş tedavisi ve 
dişe alt sa{r müdahaleleri icra eden kimSenlin icrayı 
sanatına mümanaat edilmekle 'beraber on beş gün
den üç aya kadar hapis cezasiyle mücazat olunur. Bu 
suretle icrayı sanattan müteveflit olmak üzere cezayı 
müstelziim bir fiil ika edilmiş olduğu takdirde Türk 
Ceza Kanununa tevfikan başkaca taklibat yapîlır. 

SADIK BEY (Balıkesir) — Efendim; Adliye En
cümeni namına arz ediyorum. Madde, deminki arz 
ettiğim şekilde tashih edilmek lâzımdır. Yani (müca-
zaat olunur) cümlesinden sonrak'i cümle (bu suretle 
icrayı san'at neticesinde Türk Ceza Kanunu itibariyle 
daha ağır cezayı ımMelzim bir fiil işlenmtiş olduğu 
takdirde o fiile mahsus ceza verilir) şeklinde tashihen 
yazılacaktır. 

REİS — Diğer maddelerdeki tasrih veçhile değil 
mi efendim 

SADIK BEY {Balıkesir) — Evet efendim. 
REİS — Efendim, bu tashürti reye arz ediyorum, 

kabul edenler lütfen e! kaldırsın... Kabul etmeyen
ler öl (kaldırsın... Kalbul ediferfiştir. 41 nci maddeyi 
bu tashih veçhile reye arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 'kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

'Madde 42. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan ic
rayı sanata salâhiyeti olmayan ve her ne suretle olur
sa olsun icrayı sanattan meömu bulunan bir tabip 
veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sanatını icra 
edersie on liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nak
dî ile mabJkûm edilir. 

REİS — Mütalaa ydktur efendim, maddeyi reye 
arz ediyorum. Kalbul' edenler el -kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Bir "diş tabibi veya dişçinin mütead
dit yerlerde muayenehane açara'k icrayı sanat etmesi 
memnudur. 

REİS — Mütalaa ydkıtur efendim. Maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 44. — Yürmi dokuzuncu maddede hududu 
gösterilen icrayı sanat salâhiyetinS tecavüz eden veya 
33, 35, 36, 37, 39, 40 ncı maddeler ahkâmına riayet 
etmeyen diş tabipleri veya dişçiler beş liradan eli li
raya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

REÎS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 45. — Ağır hapis ve beş seneden fazla ha
pis veya müebbeten büdematı âmmeden mamnuiyet 
veya meslek ve sanatı suiistimal suretiyle işlenmiş 
olan bir fiilden dolayı Ski defa mahkemece mesielk 
ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olan veya icra
yı sanata mani ve gayri kabili şiifa bir marâzi aklî 
ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş ta
bibi ve dişçiler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin tetklifi ve â l Divanı Haysiyet karariyle ic
rayı sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatna
meleri geri alınır. 

REİS. — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el Ikaldırsra... Kalbul olunmuştur. 

Madde 46. — Diş tabipleri ve dişçilerin muayene
hanelerinde çalışan ve dişçilik etmek salâhiyeti olma
yan eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi vesair su
retlerle müdahale yapmasa memnudur. Muayeneha
nelerinde bu gibi salâhiyetsiz kimselerin dişçilik sa
natını icra etmesine müsaade eyleyen düş tabipleri 
ve dişçiler h'aklkında 44 ncü madde ahkâmı tatbik 
edilir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Bey; mad
dedeki (Müdahale yapması) tabiri çirkin düşüyor. 
(Müdahale etmek) denilse daha iyi olur. 

REİS — İzah buyurunuz efendim. 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, bu 

46 ncı maddenin sonlarına doğru (... vesa'ir suretler
le müdahale yapması) denilmektedir, bu doğru değil
dir. Gerçi müdahalenin de ne olduğu tasrih edilme
miş. Faîkat bundan sarfınazar, {Müdahale yapmak) 
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tabiri doğru değil. Eğer başka bir maksatla konulmuş-
sa izah Ibuyurulsun, 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim; ('Müdahale yapmak) tabiri (En-
tervansiyon) mukabilinde istimal edilmiştir. Lisan 
itibariyle !bir mahzur varsa 'bunu maarifçi beyler hal
lederler. 

REİS — Efendim; maddedeki (Vesair suretlerle 
müdahale yapması) Merasında mevcut (Yapması) ke
limesinin muvafık olmadığını Abdullah Bey beyan 
ediyorlar ve buinun (..., tedavi tatbik vesair suretlerle 
müdahale etmesi) şeklinde tashihi teklif olunuyor. 

REŞİT GALİP BEY (Aydın) — Efndim; (Yap
mak) tabiri 'burada (Ameliye yapmak) manasında is
timal edilmiştir. Maddenin zikrettiği husus, bir ame
liyedir ve (Ameliye) 'kelimesiyle birlikte (Edilmek) 
değil '(Yapılmak) fiili müstameldir. Binaenaleyh (Mü
dahale yapmak) tabiri doğrudur mütalaasındayım. 

REİS — Şu halde tadilname yoktur. Maddeyi 
aynen reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul 
edilmiştir. 

Madde 47. — Türkiye dahilinde ebelik sanatını 
icra için Türk olmak ve Tıp Fakültesi kalbile mek-
tdbin'den veya Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti tarafından kuşat ve idare edilen ebe mekteple
rinden bir şehadetname sahihi bulunmak ve bu şe-
hâdetnâmenin Vekâleti müşarünileyhaca tasdik ve 
tescil edilmiş olmak lâzımdır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim bu maddenin basma (Üçüncü 
fasıl - ebeler) serlevhasının ilâvesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, bu maddenin serlevhası (Üçün
cü fasıl - ebeler) olacak imiş. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Maddedeki 
(Vekâleti müşarüniileyhaca) yerine (Mezkûr Vekâ
letçe) demek lâzımıdır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Böyle demek daha muvafık olur efendim. 

ZİYA GEVHER BEY (Çanakkale) — Efendim; 
ebelerin şehadetname alacağına göre mevcut bîr ebe 
mektdbiyle memleketin en çok ihtiyacı bulunduğu 
ebeleri yetiştirmek imkânı var mıdır? Sıhhiye Vekâ
leti bu hususta Ibir tedbir düşünüyor mu? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, sual kanunun hududu haricinde
dir. Fakat cevap vereyim. Esasen alt tarafta ebeler 
hakkında kâfi mevad vardır. Memleketteki ebeler 
hakkında da kısaca izahat vereyim. Tıp Fakültesin-

r den çıkan veyahut şimdiki halde 'bizim açtığımız ebe 
mektebinden mezun olanlarla bittabi memleketin bü
tün ebe ihtiyacını temin etmek mümkün değildir, Bu 
ancak zaman meselesidir. Bir taraftan mektepli ebe 
yetiştirmek, diğer taraftan pratik ebeleri hastaneler
de tedrisata ta'bi tutmak suretiyle senelerce çalışa
rak memleketin muhtaç olduğu miktarda ebe yetiştir
mek kabil olacaktır, başka çare yoktur. 

REİS — Efendim maddede (Mezkûr Vekâletçe) 
şeklinde bir tashih yapılmıştır. Başka mütalaa var 
mı? 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Maddedeki 
(Şahadetnamenin) kelimesinde (nın) fazladır. 

REİS — Efendim madde (Bu şahadetname mez-
1 kûr Vekâletçe) suretinde tashih edilmiştir. Maddeyi 

bu tashih veçhile reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul olunmuştur, 

Madde 48. — Şahadetnarneli ebe bulunmayan 
yerlerde üç ay müddetle ihtisas vesikasına malik fen
ni velade mütehassısların müstahdem bulunduğu 
bir hastahanede ameliyat görerek ebelik vesikası 
alan ve bu vesikaların• Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletine tasdik ettiren ebelerin ettibbayı Tes
miyenin nezaretleri' altında icrayı sanat etmelerine 
müsaaîde olunur., 

DOKTOR REFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) 
(İstanbul) — Efendim; (Üç ay müddetle fıkrası mad
dedeki (... fenni velade mütehassızl'annın müstah
dem bulunduğu bir hastahanede) kelimelerinden son
ra ilâve edilecektir. Bir de Reis Beyefendi maddenin 
sonurida bir satır Idaha vardır, ki aslında unutulmuş
tur. O da şudur: (Ameliyat gördükleri müddetçe bun
ların ibate <ve 'iaşeleri hastahane idarelerince temin 
olunur.) 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Son cümlenin 
ilâvesini Adliye Encümeni de kabul ediyor efendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Bir sual 
soracağım efendim. Bu kanunun, neşri tarihinden iti
baren muteber olmasına göre ki bu hususta mevcut 
madde eğer kabul olunursa neşredildiği tarihte dip
lomalı ebe bulunmayan yerlerde diğer diplomasız 
ebelerin de ebelik etmesi caiz olmayacağından ora
ların ihtiyacı ne suretle tatmin edilecektir? Buna kar
şı ne ıgîbi bir tedbir düşünülüyor? Hiç olmazsa üç ay 
bir müddet verilmelidir, 

DOKTOR REFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) 
(İstanbul) — Efendim; bu mesele Adliye Encüme-

j niöde uzun uzadıya görüşüldü. 

72 — 
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REİS — Bu tashih şekline Adliye Encümeni ne ; 
diyor? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SADIK BEY | 
(Balıkesir) — Encümen kaibul ediyor. 

REİS — Baş'ka mütalaa yoktur. Maddeyi tashih , 
• veçhile reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el •-
(kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil- i 
mistir. 

'Madde 49. — İcrayı sanat eden şehedatnameli 
ebeler adedi ihtiyaca kâlfi olan mahallerde, 48 nci ;| 
maddede gösterilen ebeler icrayı sanat edemezler. İh- i 

i 
tiyaca kâfi şahadetnameli ebe bulunmayan yerlerde j 
ruhsatlı ebelerin icrayı' sanatta devam etmelerine ma- • 
halli sıhhiye müdürlerinin gösterecekleri lüzum üzeri- ; 
ne Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince mü
saade olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kaibul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Bir mahalde icrayı sanat etmek is- ; 
teyen ebeler azamî bir hafta zarfında isim ve hüvi
yetlerini, şahadetname veya vesika tarih ve numara
sını ve icrayı sanat edecekleri mevkii mübeyyin bir 
ihbarnameyi bulunduğu mahallin en büyük sıhhiye 
memuruna vermeye ve ikâmetgâhın tebdili veya di
ğer ıbir mahalle nakli halinde de en az yirmi dört saat 
evvel nakil keyfiyetini ihbar etmeye mecburdur. : 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul -eden- İ 
ler lütfen el 'kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el ' 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. : 

Madde 51. — Ebeler gebelerin muayenesiyle bun
ların hıfzıssıhatlerin© müteallik teda'birin ifasına ve 
doğumun teshiline ve bu esnade yapılacak basit ma
nevraların çocuk için lâzım gelen ilk tedbirlerin ifa- ; 
sına salândyettar iseler de her nevi alet vesaire tat
bik etmeleri memnu ve usreti avarız vilade vikayiin- i 
de behmehal "bir tabip davetine mecburdurlar. Her! 
ebe Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince ta- ; 
yin olunacak levazım ve edviyeyi doğum vekayiinde 
beraberinde bulunduracaktır. Ebeler çiçek aşısı tat
bik edebilirler, 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden- ; 
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. i 

Madde 52. — Ebelerin reçete yazmaları mem- \ 
nudur. İcrayı sanatları için lâzım gelen ve reçte ile \ I 
alınması mecburî olan mevaddı resmî etıbbanın re- = I 
çetesiyle eczahanelerden tedarik ederler. Etıbbayı res- I 
miye bu yolda vaki olan müracaatları sürat ve sühu- I 
letle ifaya mecburdurlar. I 

| REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın..s Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kaibul edilmiştir, 

Madlde 53. — Ecnebi memleketlerinde ve mahal-
I i hükümetlerince musaddak ebe mekteplerinde tahsil 

görerek şahadatname almış olan Türfce ebelerin alel
usul hüviyetleri tespit ve şahadatnameleri Sıhhiye ve 

I Muaveneti İçtimaiye Vekâletinde tasdik ve tescil edil
dikten sonra icrayı sanatlarına müsaade olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur, maddeyi tashih veçhile 
kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Madde 54. — Şahadatname veya vesikası olma
dığı halde ebeliği sanat İttihaz edenler bir haftadan 
üç aya kadar hafif hapis veya beş liradan elli liraya 
kadar halfif cezayı nakdî ile cezalandırılır. Bu suret
le icrayı sanattan mütevellit olmafk üzere cezayı müs-
telzim 'bir fiil ika edilmiş olduğu takdirde Türk Ce
za Kanununa tevfikan başkaca takibat yapılır. 

DOKTOR REFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) 
(İstanbul) — Efendim, Adliye Encümeninin noktai 
nazarı unutulmuş. 

REİS — O tashih 'bu maddede yapılacak mı efen
dim? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SADIK BEY 
(İstanbul) — Evet aynen. 

REİS — O halde Adliye Encümeninin teklif et
tiği tashih şudur «Cezalandırılır» kelimesinden son
ra «Bu suretle icrayı sanat neticesinde Türk Ceza 
Kanunu itibariyle daha ağır cezayı müstelzim bir fiil 
işlemiş olduğu takdirde o fiile mahsus ceza verilir» 

I cümlesini ilâve ediyoruz. Bu veçhile maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 55. — Bu kanunun 47, 49, 50, 53 ncü 
maddelerindeki şeraiti ifa etmemiş olan veya muvak
katen menedilmiş oldukları halde icrayı sanat eden 
ebeler beş liradan elli liraya kadar hafif cezayı nak
dîye mahkûm edilirler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. .A Kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Kırk sekizinci maddede zikredilen 
icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 52 
nci madde ahkâmına riayet etmeyen ebeler 'beş lira-

L dan elli liraya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalan-
I dirilir. 
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DOKTOR RBFİK BEY (SIHHİYE VEKİLİ) 
{Istaribul) — Efendim, maddenin başındaki (48) nci 
kelimesi; (51) noi olacak efendim. 

REİS — O suretle tashih ediyoruz. Tashih veçhi
le maddeyi 'kabul edenler lütfen el ikaldırsın.. .Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Ağır hapis veya beş seneden fazla 
hapis veya meslek ve sanatın suiistimali suretiyle iş
lenmiş bir fiilden dolayı ilki defa mahkemece meslek 
ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olan veya alenî 
ahval ve harekâtı iffet şilkenanesiyle efkârı nasıl ren
cide eden ve meslek haysiyetiyle gayri kabili telif 
vaz'ı ve tavırlan görülen veya icrayı sanata mani ve 
gayri kabili şifa bir marazı aklî 41e maluliyeti bilimu-
ayene anlaşılan ebeler Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye VdkâMinin teklifi ve Âli Divanı Haysiyetin 
'karariyîe icrayı sanattan men olunur ve şahadetna
me veya vesikası geri alınır. 

REİS — Mütalaa ydktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Fasıl - Sünnetçiler 
Madde 58. — Tabiplerden ve Sıhhiye ve 

Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından kuşat ve 
idare edilen küçük sıhhiye memur mekteplerinden 
mezun küçük sıhhiye memurlarından veya işbu mek
teplere muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun 
olup şahadetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletince tasdik ve tespit edilenlerden başka 
hiç kimse müsaadesiz sünnetçilik edemez. Anca'k la-
akal on seneden beri bu işle iştigal ettiğini resmî 
vesikalarla ispat eden ve ehliyet ve liyakati bilimti-
han telbeyyün eyleyen kimselerin kemafissabık icra
yı sanallarına müsaade ve ellerine Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince bir ruhsatname verilir,. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lültfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kaibul edinmiştir., 

Madde 59. — On seneden az bir müddetten beri 
sünnetç'iliik eden veya on seneden ziyade bir zaman
dan beri bu işle iştigal ettiğini vesaik ile ispat ede
meyen ^kimseler iki ay müddetle mütehassıs bir opera
törün bulunduğu bir ha'stahanede ameliyat gördük
ten sonra bilimtihan ehlıyefli tebeyyün ettiği takdir
de yedlerine Sıhhiye ve Muaiverieti İçtimaiye Vekâ
letince bir ruhsatname verilir. Ameliyat gördükleri 
müddet zarfında bu gabilerin ibate ve 'iaşeleri hasta-
hane İdarelerince temin olunur. 

I DOKTOR REFİK BEY {SIHHİYE VEKİLİ) 
(İstanbul) — Efendim üçüncü satırın nihayetinde (ilki 

j ay müdetle) kelimesini tayyederek dördüncü satırın 
(hastahanede) kelimesinden sonra (iki ay müddetle) 
cümles'inin konması suretinde maddenin tashihini ri
ca ediyorum, 

RESİS — Maddeyi bu teklif edilen tashih veç
hile kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Madde 60. — Bir mahalde sünnetçilik etmek üze
re yerleşmek isteyen kimse bir hafta zarfında isim 
ve hüviyetM ve vesaiki lâzimesini havi bir ihbarna
meyi mahallin en yüksek sıhhiye memuruna verme
ye ve başka bir yere nakil vukuunda 'keyfiyeti nakli 
ihbar etmeye mecburdur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Ruhsatsız ve müsaadesiz sünnetçi
lik edenler bir haftadan bir aya kadar hafif hapis ile 
cezalandırılır. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit ol
mak üzere cezayı müstelzim bir fasıl ika edilmiş ol
duğu takdirde Türk Ceza Kanununa tevfikan başkaca 
takibat yapılır. 

REİS — Adliye Encümeni bu maddeyi evvelki tek-
j lif gibi şu suretle «cezalandırılır» kelimesinden sonra 

«bu suretle icrayı sanat neticesinde Türk Ceza Kanu
nu itibariyle daha ağır cezayı müstelzim bir fiil iş
lenmiş olduğu takdirde o fiile mahsus ceza verilir» 
şeklinde tashihini Encümen teklif ediyor mu? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SADIK BEY. 
(Balıkesir) — Evet. 

REİS — Adliye Encümeninin tashih ettiği veçhile 
maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 62. — 60 ncı madde hükmüne riayet etme
yen sünnetçilerden beş liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif cezayi nakdî alınır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Fasıl — Hastabakıcı Hemşireler 
Madde 63. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve

kâletince musaddak hastabakıcı mekteplerinden me
zun veya resmî hastahanelerden verilmiş vesikaları ha
iz bulunmayan ve Türk olmayan kadınlar hastabakıcı-
lık sanatını ifa edemezler. Bu vesikalar muteber ol
mak için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 

j tasdik ve tescil edilmiş olmak lâzımdır. 

74 — 
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REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
"lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal-
•dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Hastabakıcılar bir tabibin nezareti 
altında hastalara bakmaya ve tabibi müdavi tarafın
dan tavsiye. edilen tedvi tedbirlerini icraya salâhiyat-
tar olup basit tahtelcilt şırıngalardan maada hiçbir 
-ameliyat icra edemezler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Bir mahalde icrayı sanat etmek iste
yen hastabakıcılar isim ve hüviyetleri ve vesikalarını 
havi bir ihbarnameyi en çok bir hafta zarfında mahal
lin en büyük sıhhiye memuruna vermeye ve ikamet
gâh tebeddülü veya başka bir yere nakil vukuu ha
linde yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli icbara mec
burdur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler; 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenlerler lütfen el kal-: 
dırsm... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Hastabakıcıların meslekî haysiyet 
ve menfaatlerini vikaye ve meslekî teavünü temin et
mek üzere şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir veya mütead
dit yurt teşkil etmeleri caiz olup bu yurtlar Sıhhiye 
ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin nezaret ve mu
rakabesi altında ve olbaptaki talimatnamelere tevfi
kan tesis olunurlar. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler] 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal-; 
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Salâhiyeti olmadığı halde hastaba-
kıcılık eden ve bu unvanı takınanlar beş liradan elli 
liraya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim bir 
sual. 

REİS — Buyurun. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evlerde hu-

susî olarak çalıştıracağımız hastabakıcılar da bu madf 
de mucibince ceza görecek mi? 

SIHHÎYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY — 
Efendim, bu madde hastabakıcılığı meslek ve sanat it
tihaz etmiş olanlar hakkındadır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfet 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Altmış dördüncü maddede göste
rilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya altmış 
•beşinci madde hükmüne riayet etmeyen hastabakıcı

lardan yirmi beş liraya kadar hafif cezayı nakdî alı
nır. İffetşîkânane alenî hal ve hareketleriyle halkın his
siyatını rencide eden hastabakıcı, hemşirelerin ruhsat
nameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti ta
rafından geri alınır. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Fasıl - Ahkâmı Umumiye 
Madde 69. — Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve 

ebeler bu kanunda tasrih edilmeyen vesair kavanin ve 
nizamat ile kendilerine tevdi edilmiş olan bilcümle 
vazaîfin ifasiyle mükelleftirler. 

REİS — Mütalat yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler ya
pacakları her nevi ameliye için hastanın, küçük veya 
tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde mu
vafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu 
muvafakatin tahrirî olması lâzımdır. (Veli veya va
sisi olmadığı veya bulunamadığı veya üzerinde ameliye 
yapılacak şahıs ifadeye muktedir olamadığı takdirde 
muvafakat şart değildir.) Hilâfında hareket edenlerden ^ 
alâkadarın şikâyetine bağlı olmak şartiyle on liradan 
iki yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî alınır. 

DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstan
bul) — Reis Beyefendi 70 nci maddenin ikinci satırın
daki (hastanın) kelimesinden sonra buraya bir (has
ta) kelimesi daha ilâve olunacak. 

REİS — Efendim maddenin ikinci satırındaki (her 
nevi ameliye, için hastanın, hasta küçük veya tahtı 
hacirde ise) suretiyle olacaktır. Yani (hasta) kelimesi 
unutulmuştur. Onu ilâve edeceğiz. Başka mütalaa yok
tur. Bu ilâve ile birlikte maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 71. — Tabipler, diş tabipleri dişçiler ve 
ebelerle, hastalar arasında ücret müdavattan dolayı 
vaki olacak ihtilâfatın mercii bu ihtilâfa mevzu teş
kil eden meblağ miktarı ne olursa olsun sulh mahke
meleridir. Yalnız iki sene mürurunda bu hak zail 
olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.'.. Kabul edilmiştir. 

Madde 72. — İcrayı sanat eden tabipler, diş ta
bipleri, dişçiler ve ebeler numunesi veçhile Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından tertip ve 

75 — 
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mahalli sıhhiye memurlarınca musaddak hastaların 
isim ve hüviyetlerini kayda mahsus bir protokol def
teri tutmaya mecburdurlar. Bu defterlerin kuyudu üc
retten mütevellit davalarda sahibi lehine delil ittihaz 
olunabilir. Şu kadar ki müstenidi iddia olan kaydın 

, hilafı vesair veya delaili mutaberei saire ile ispat edi
lebilir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Protokol defterlerinde tahrifat ya
pan ve mugayiri hakikat malumat derceylediği sabit 
olan tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler Ceza Ka
nununun (345) nci maddesi mucibince tecziye edilir
ler. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince lüzum görülecek mıntıkalarda ücurat ihti-
lâfatında mahkemelerce nazarı dikkate alınmak üzere 
asgarî ve azamî ücreti, müdavat tarifeleri tanzim edi
lebilir. 

Bu menatık etıbba odaları mıntıkaları hududiyle 
tahdit olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Tababet ve şuabatı sanatlarının ic
rasından mütevellit ceraimden mahkemelerin muvafık 
görecekleri mühtebirin rey ve mütalaasına müracaat 
hakkındaki serbestileri baki kalmak şartiyle Meclisi 
Âli Sı'hhinın mütalaası istifsar edilir. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Vefat eden tabip, diş tabibi, eczacı, 
dişçi, ebe, küçük sıhhiye memurları ve hastabakıcıla
rın diploma veya şahadetname veya ruhsatnameleri alı
narak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
müntehap bir heyet huzurunda iptal edildikten sonra 
ailelerine iade olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(Madde 77. — Türkiye'de mevzuatı kanuniyeye 
müsteniden hakkı müktesepleri tanınmış olan ecnebi 
tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler sanatlarını bu 
kanun ahkâmı dairesinde icra edebilirler. 
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REİS — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Kanunun meriyeti tarihinden iti
baren tababeti belediye icrasına dair olan 7 Rebiyül-
ahir 1278 tarihli nizamname ve bu kanuna muhalif 
olan bütün ahkâm mülgadır. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 

Madde kabul edilmiştir efendim. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim bir 

sual soracağım. Meclisi Âlîi Sıhhî her zaman müçtemi 
midir? 

DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim Meclisi Âlîi Sıhhînin daimî azası vardır 
ve icabederse toplanır... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — (75) nci mad
dede Meclisi Âlîi Sıhhînin mütalaasının istifsar edil
mesi mecburiyeti mahkemelere tahmil edilmiştir. 

DOKTOR REFİK BEY (Sıhhiye Vekili) (İstanbul) 
— Hayır efendim, serbestileri baki kalmak şartiyle... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim mad
dede (Meclisi Âlîi Sıhhînin mütalaası istifsar edilir) 
fıkrası mahkemelere bunu bir mecburiyet olarak tev
di ediyor. 

DOKTOR REFİK BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz okuyalım : (Tababet ve şuabatı sanatla
rının icrasından mütevellit ceraimde mahkemelerin mu
vafık görecekleri «mühtebir» lerin rey ve mütalaası
na müracaat hakkındaki serbestileri baki kalmak şar
tiyle Meclisi Âlîi Sıhhînin mütalaası istifsar edilir) 
diyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Demek ki her
hangi bir tabip hakkında ikame edilecek b'ir davada 
mahkeme Meclisi Âlîi Sıhhînin mütalaasını istifsar et
mek mecburiyetindedir. Meclisi Âlîi Sıhhi daimî su
rette müçtemi değil ise veyahut muvakkat surette iç
tima etmiş ise Q muhakemenin ne kadar zaman son
raya kalması çayı sual olur. Binaenaleyh; mademki 
bu madde kabul edilmiştir. Muhakemelerin uzun 
müddet muallakta kalmamasını temin edecek bir mad
denin kanuna ilâvesi zarurîdir zannediyorum. Meclisi 
Âliyi Sıhhî şu kadar zaman zarfında buna cevap ver
mek mecburiyetindedir demelidir. 

DOKTOR REFİK BEY (Devamla) — Efendim 
Meclisi Âli Sıhhînin bütün azası devlet merkezinde 
olmak nokta i nazarından her vakit ekseriyete haizdir 
ve her vakit toplanabilir. Hiçbir mahzur yoktur. 
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Ecnebiler hak
kında bir kayıt konmuştur. Bir ecnebi memleketimiz
de icrayı tababet edebilecek mi? 

DOKTOR REFİK BEY (Devamla) — Hayır efen
dim edemez. Efendim bu madde Lozan Muahede
sinin ikamet mukavelenamesinin (4) ncü maddesine^ 
tevfikan 1 Kânunusani 1923 tarihine kadar memleke
timizde hakkı müktesebi tanınmış olan 5 - 1 0 kişi 
hakkındadır, bunların haricinde hiçbir ecnebi tabip 
memlekette icrayı tababet edemez. 

Madde 79. — Bu kanunun tarihi meriyetinden ve 
nizamnamei mahsusun kabul ve tasdikinden sonra yar 
pılacak ilk odalarla divanı haysiyetler intihabatı Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tanzim ve 
idare olunur. 

REİS — Mütalaa yoktur efendim; maddeyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Efendim (80) 
nci madde makamına kaim olmak üzere bir takrir 
takdim ediyorum. 

REİS — Efendim (80) nci madde makamına ka
im olmak üzere Ahmet Saki Bey ve refiki tarafından 
bir takrir verilmiştir. Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddenin 80 nci madde olarak kabulünü 

teklif eyleriz. 
Madde 80. — Bu kanunda muharrer cezayı nakdî 

ve hafif hapis cezalariyle bir seneye kadar hapis ka
rarları sulh mahkemelerine ve diğer daha ağır ceza
yı müstelzim ef'al hakkındaki kararlar mahakimi asli
yeye aittir. 

Antalya Mardin 
Ahmet Saki İrfan Ferit 

SADIK BEY (Balıkesir) — Efendim esasını za
ten Encümen kabul ediyor ve bu teklifin de Encüme
ne gönderilmesini istiyorum efendim. 

REİS — Efendim bu teklifi Encümene veriyo
rum, diğer bir maddeyi de Encümene verdik, Encü
menden geldikten sonra onları müzakere ve kanunun 
heyeti umumiyesini o vakit reye arz edeceğiz. Şimdi 
vaktimiz de gecikmiştir. 

Cumartesi günü saat on dörtte içtima etmek üzere 
celseyi kapıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 15.55 

• »« 
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Sıra Numarası : 89 

TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR (1/33) NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE SIHHİYE VE ADLİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyetti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 

A^et 
6/1871 

9 Mayıs 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celitesine 
Tababet ve şuabaltının tarzı icrasına dair Sıhhiye 

ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Gelilesince tanzim 
edilen ve tcra Vekilleri Heyetinin 4 Mayıs 1927 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meefei Aliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihasİyle esbabı mucibe mazbata
sının musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade büyurülmasını rica eylerim efendim. 

'Başvekil 
ismet 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair 
Kanun Lâyihası Esbabı Mucibesi 

Mernleketimizde tababet sanatının icrası 7 Rebiyü
lahır 1277 tarihli nizamname ahkâmına tabi bulunmak
ta idi. Dört fasla munkasem on yeldi maddeden ibaret 
olan bu nizamname tababet mesleğinin fev'kelâde te-
rakkiyat ve inkişafa mazhar olması ve kapitülasyon
ların ijlıgajsiyle beynel'mli'lel ahkâmı cedideriin vaz edil
miş bulunması sebebiyle kalbil'iyeti tatbikîyesini ta
mamen kaybeylemİş olduğu gibi tıbbın tal'i şuabatı-
dişdi ve ebeler gibi hakkında bu sanatların halihazır 
inkişafına tevfik edilecek hiçbir hükmü ihtiva etmi
yordu. Bu noksanın devamı hükümetin murakabesi 
altında çalışması lâzım gelen ve sıhhati umumiyeye 
fevkelâde taallûku olan hu meslek erbabı hakkında 
bunların malik 'oldukları hukuk ve müteahhit oldukları 
vazaıifi gösteren ve tıp mesleğinin halihazır terak'ki-
siyle mütenasip olan yeni ahkâm vaz'ı icap etmekte 
idi. Bu noktai hazardan ve bütün mütemiddin miema-
likte muteber ve merî olan müşabihi ahkâm tetkik ve 
tetebbu edilerek tanzimi edilen yemi kanun ile Türk 
etîbbanın Lozan muahedei sulh'iyesi mucibince haiz 
'bulundukları hukuku milliye kanunen teyit edildiği 
gji'bi gerek tababet mesleğinin ve gerekse şuabatı ta-
lİyesinin mesleğin haysiyet ve şerefiyle mütenasip bir 
'surette icrası ve sıhhati umumiye noktai nazarından 
'tensiki gayes'i gözetilrnliştir. Başlılbaşına büyük bir 
Türk şubesi olan fenni cerrahînin-ehemmiyeti mah-
'süsası nazarı dikkate alınarak küçük ve müstacel cer
rahî ameliyeler müstesna olmak üzere diğer ameliyatı 

cerrahiyenin ancak bu şubede ihtisası tam sahibi bu
lunduğuna dair vesaiki haiz mütehassıs etübba tara
fından icrası mecburî kılınmıştır. Kezalik talim ve 
tedriste ve ihtisasa talluk eden unvanların yalnız ha
kîki ashabı tarafından istimaline müsaade edilip bu 
gibi unvanlardan adi reklâm vasıtası olmak mahiye
tinden kurtarılmıştır, 

İşbu kanun mucibince teşkil edilecek etıbba oda
ları vasıta'siyle etibbanın menefi ve haysiyetli mesileki-
yclerinin tamam'en muhafaza ve idamesi temin edil
miştir. Tali tıp şubelerinden dişçiliğe ait fasılda Da
rülfünun dişçi mektebi mezununun vazaif ve salahi
yetleri tayin ve teşkil edildiği gibi öteden beri bu sa
natla iştigaj eden dişçilerden sanatta vukuf ve meleke 
husulüne kâfi müddet m'eşigul olduğunu vesaikle is
pat edenlerle daha az müddet meşgul olup da ehliye
ti nli bilim tihan ispat eyleyenler kem akan İcrayı sanat
larına müsaade edilmek suretiyle mağduriye'tJtien vi
kaye edilmişlerdir. Kezalik ebeler, küçük sıhhiye me
murları, sünnetçiler ve hastabakıcı hemşirelerin vazaif 
ve salâhiyetleri ahkâmı mahsusa ile tayin ve tespit 
olunarak kavanini sıhhiyemiz arasında noksanı hisse
dilen ve sıhhati umumiye noktai nazarından vaz'ı lâ-
zvm gelen bütün ahkâm büyük bir kanun şeklinde tan
zim ve tedvin olunmuştur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 20.12.1927 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

Karar No. : 3 
Esas No. : 

Sıhhiye Encümeni Mazlbatası 
Riyaseti Cel'ileye 

Tababetve şuabatı sanatlarının icrasına dair olup 
encümenimize havale buyuruilan merbut kanun lâyi
hası tetkik ve mütalaa edildi. 

Tabalbet ve şuabatı mün'tbs'ibînin memleketimizde 
icrayı sanat edebilmeleri için ne gibi şeraiti haiz olma
maları ve hangi hususata riayetkar bulunmaları ve
saire hakkında lâzım gelen esasatı teyit ve tespit eden 
ve ayrıca meslekî haysiyet ve menfaatlere taalluk eden 
bilumum meseleleri rüyet ve teşkil edecekleri divanı 
r^'siyetler vasıtasİyle de meslekî âdaba riayetsizlik 
gösterenler için mücazatı inzibatiye tayin ve tertip ey-



lemeik salahiyetini haiz etıbba odaları ve bunların 
sureti teşkil vesairesi hakkında mühim hususa'tı ihtiva 
ed'en işbu kanun lâyihası esas itibariyle Encümenıimiz-
ce muvafık görülmüş ve yalnız berveehi ati sebepler 
dolaynsiyle bazı maddelerin tadil ve tayyı yeniden 
bazı maddelerin ilâvesi suretiyle kabulüne karar 
verilmiştir. 

Madde 1. — Madde mefhumunun daha sarih ve 
katî olması için tadil edilmişltir. 

Madde 3. — Maddenin üç cümlesi tabip diplo
masını haiz ve ilmi cerrahîde ihtisası olmayanlardan 
gayrı hiçbir kimsenin hiçbir ameliyei cerrahiye icra 
edemeyeceğini tazammun eden bir şekilde görülmüş 
ve halbuki fenni cerrahîden gayri onun şubeleri 
olan göz, kulak, vesaiir eehizeye ait hastalıklar üze
rinde bulgun ayrıca mütehassıslar yetiştiılmekte bu
lunmuş olmasına binaen fenn'i cerrahi şuabatına 
ihtisas sahibi bulunanlar dahi ameliyei cerrahiye ic
rasına salahiyattar bulunduklarım gösterir şekilde 
t a dil edilmiştir. 

Madde 11. — Delalet ettiği mana ve hükmün daha 
sarih ve vazıh olması için tedris Ve talim kaydı tıp 
tedris ve talimi suretiyle ve bu tedris ve talimde bu
lunanların usul ve n'izama tevfikan iktisap etmeleri 
lâzım gelen müderris muallim ve emsali sıfatlar ta
dat ve tespit edilmek ve dokuzuncu maddede zikre
dilen vesikalar bulunmadıkça yerine zikredilen vesi
kaları istihsal eyJem'emiş kaydı konulmak suretiyle 
tadil edilmiştir. 

Madde 12. — İhJtibar için davet olunurlar kaydı 
muhtebirlerin rey ve mütalaalarından tahriren de is
tifade edilebilmesi hususu nazarı dikkate alınarak 
muh'tehirlere sureti müracaat şeklinde tadil ve madde 
mefhumunun daha sarih ve k'atî olabilmesi için de 
madde metni takdim ve tehir suretiyle tashih edil-
ımiş'ti'ir. 

Madde 16. — Eitibba odaları teşekkül eden mahal
lerde kelimesi on beşinci maddede (hudut ve merkezi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tayin 
edilecek mıntıkalar) tâbiri kullanılmış olmasına bina
en muntlka kelimesine tebdil olunmuş ve odaların 
masarifi idariye ve kırtasiye vesairesi için de on se
kizinci maddenin fıkrai ahiresi tadil edlerek maddbi 
mua'ddileye Şon fıkra alarak ilâve olunmuştur. 

Madde 17. — Maddenin yalnız dda divanı haysi
yetlerinin salahiyeti cezaiyesine ait birinci cümlesi' 
alınarak on yedinci madde halinde ipka ve Oda heyeti 
idareleri ile divanı haysiyetlerinin intihabatına ait kı
sım da bittabi yeniden Ve on sekizinci madde olarak 
tespit ve ilâve olunmuştur. 

2 — . 

I Madde 18. — Maddenin fıkrai ahiresi tadilen on 
I altıncı maddeye ilâve edilmiiş olduğundan fıkrai ulası 
I da bittabi yeniden on dokuzuncu madde halinde tespit 
I ve ilâve olunarak on sekizinci madde tayyedilmişlilr. 

I Madde 19. — Oda divanı haysiyetlerinin verecek -
I leri cezaî kararlarından hangilerinim katî, hangilerinin 
I badetltasdik muteber olacağı Ve ÂK Divanı Haysiyet 
I azalan devrei intihabiyetleri ve Âli Divanı haysiiye-
I tin nerede teşekkül edeceği, ve o ad divanı haysiyet-
I leri tarafından verilen kararların temyizi esnasında 
I nazarı dikkate alınması lâzım gelen hususatı ihtiva 
I etmek üzere tadil ve yirmi ikinci madde olarak tan-
I zim kılınmıştır. 
I Madde 20. — Evsaf ve şeraiti kanuniyeyİ cami ol-
I mayan veya kendisine mevdu vazaifi ifadan imtina 
I eden veyahut bîtaraflığı muhil harekette bulunan dda 
I heyeti idareleri ile divanı haysiyetleri hakkında yapı-
I lacak muameleyi cezaiyeyi teyit etmek üzeer yeniden 
I tanzim ve ilâve olunmuştur. 

I Madde 21. — Odalar intiiha'batının netayicinde Sıh-
I h'iye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine malumat itası 
I lüzumunu teyiden yeniden tanzim ve ilâve olunmuş

tur. 
I Madde 23. — Lâyihai kanuniyedeki yirminci mad^ 
I de aynen. 
I Madde 24. — Büyük amel'iyelerin mevziî iptal his 
I ile de yapıldığı nazara alınarak Umumî iptali his ye-
I rine umumî veya mevziî iptali his tabiri ikame ve 
I maddenin son fıkrasında (ahvali müstacele bu hü-
I kümden müstesnadır) cümlesindeki vuzuh gayri kâfi 
I görülerek (mütehassıs bulunması veya celbi mümkün 
I olmayan mahallerde yapılması zarurî görülen ameli-
I yerlerle ahvali müstacelen ve fevkalâde bu hükümden 
I müstesnadır) suretinde tavzih ve tadil edilmiştir. 

Madde 33. — Ecnebi memleketlerdeki dişçi mek-
I teplerinden mezun Türk olan diş tabiplerinin memle-
I ketimizde icrayı sanat eddbiilmellerine müsaade için 
I evvelemirde mezun bulundukları mekteplerin mahallî 
I hükümetlerince tasdikli Ve aynı zamanda Türkiye Da-
I rüfünunu diş mektebine muâdil derecede olması möm-
I leketimizde icrayı sanata salaihiyâtitar d'iş tabiplerinin 
I aynı derecede tahsil Ve tedris görmüş olmalarını te-
I minen faideli bulunmuş ve bu suretle tadıl edilmişltir. 
I Madde 34. — Diplomasız icrayı sanat eden diş-
I çiilerd'en en az on seneden beri bu işle uğraştığını is-
I pat edenlere ruhsatname verilerek sanatlarını yapima-
I larına müsaade edilebilmesi için müsltemir ve müsta-
I kil olarak bu işle uğraşmış olmaları daha faideli gö-
I rüferek bu suretle tadil edilmiştir. 
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Madde 37. — Tabipler diş çekmeye ve diş etlerine 
ait 'her nevi hastalık1] an tedaviye mezun iselerde kay-
d'iyle tabiplerin dişler üzerinde iptidaî bir tedavi tat
biki salahiyeti meselâ bir diş çürüğüne tendirdiyot 
'kreozot veya herhangi bîr devayı koyabilmek hakkı 
kendierinden neze'dilm'iş olacağına binaen ta'b'ipler diş 
çekmeye dişler üzerinde 'ipt'Maî tedavi tatbikine diş 
etlerine art suretiyle tadil edilmliş'tlr. 

Maldde 50. — Madde'i mefhumunun daha sarih ve 
kaitî olması 'için birinci madde şeklinde tadil edilmiş
tir. 

Madde 54. — Diplomalı ebelerin her mahalde ih
tiyacına kâfi bir adet de 'bulunamayacağı nazara alı
narak tadil edilmiştir. 

Madde 64. — On seneden ziyade bir zamandan 
beri sünne'tç'ilik 'ile iştigal ettiğini vasaik ile ispat 
edemeyen kimselerim iki ay. müddette mütehassıs bir 
operatörün bulunduğu hastanede ameliyat igördükleri 
sırada hastane idarelerince •İbate ve iaşelerinin temıinfil 
daha ziyade rağbeti mucip olacağı düşünülerek mad
de sonuna bu husus da ilâve olunmuştur. 

Madde 73. — Hasta bakıcı hemşirelerden aleVİ 
ahval ve harekat iffeti ş'ikenanesiyle efkârı naşı ren-
c'ikie edenlerin hasta 'bakıcılıkla olan alâkalarının katı 
suretiyle tecziyeleri haysiyet ve menafimi meslekiyenin 
muhafazası noktai nazarından daha muvafık görül
müş ve madde sonuna IbU husus İlâve olunmuştur. 

M'a:dde 75. — Hasta, çokcük veya tahtı hacirde 
ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatini 
alırlar kaydı veTi veya vasisi olmaması veya ve'lli 
vasisi olupta o esnada 'bulunamaması veyahut üze
rinde acele yapılacak şâhsın ifadeyi muktedir olama
ması gibi hususatta nazarı itibara alınarak ilâve su
retiyle tâdil edilmiştir. 

Ma'dde 81. — Türk mekteplerinde tahsil edip şa
hadetname alan ecnebli tabiiyetindeki tabip, diş 'tabibi, 
dişçi ve ebelerin icrayı sanatları 'için verilecek müsaa
denin ledelicap istirdadı hususunun da teyidi daha 
f alidelıi görüllmüş ve bu husus madde Romuma ifâ ve oflpn-
muştur. 

Madde 84. — Yapılacak ilk odalar ve divanı hay
siyetler intihabatının Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti tarafından tanzim ve ilâvesi muvafık ve za
rurî görülmüş ve hususî bir mâdde'i muvaikkate halin
de tanzim ve ilâve olunmuştur. 

tşbu mazbatamızda zfıkri geçmeyen diğer madde-
'l'erden bir kısmı aynen kabul edilmiş ve bir kısmında 
yapılan tadilat mefhumun daha sarih bir surette ifa
desinden 'ibaret bulunmuş ve işbu tahsisat da muaddil 

rnevad arasında gösterilmiş olmakla Heyeti Umuni(i-
yen'in kararı veçhile Adliye Encümenine havale bu-
yurulmak üzere Riyaseti Celi'leye arz ve takdim kılındı. 

Sıhhiye ve Muaveneti Mazbata! Muharriri 
Içtlimaiye Encümeni; Reisi 'Erzurum 

'Martbul 
Hakkı Şinasi 

Kâtip Aza 
Aydın Müderris Doktor Refik 

Doktor Reşit Galip 
Aza Aza 

Manisa izmir 
Salim Enver 

Aza Aza 
Ha l t Mazhar Refet 

Aza . Aza 
Bursa Bolü 

Şefik Lütfi Emlin Cemal 
Kayseri Çorum 

Doktor Burhanettin Mustafa 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 8 . 3 . 1928' 

Adliye Encümeni 
33 Karar Numarası 
1/33 Esas Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Tababet ve şuabatı sanatlarının icrasına dair Sıh
hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince tanzim kı
lınan kanun lâyihası Sıhhiye Encümeni mazhatasiy-
le birlikte Sıhhiye Vekili Doktor Refik Beyefendi 
hazır oldukları halde Adliye Encümeninde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye tabip, diş tabipleri, dişçiler, 
ebeler, sünnetçilerle hastabakıcı hemşirelerin icrayı 
sanatlarına müteallik gerek mesleklerinin temini in
tizamı ve gerekse sıhhati âmmenin Vikayesini kâfil 
bir takım inzibatı ahkâmı muhtevi bulunması itiba
riyle bu baptaki Sıhhiye Encümeninin mütaalatıma 
iştirak ile mezkûr lâyihai kanuniye esas itibariyle 
şayanı kabul görülmüş ve bazı mevaddına ve bil
hassa ahkâmı cezaiyeye müteallik hususatta esasatı 
cezaiye ile mutabakatı temin için tadilâtı lâzime ic
ra ve tekerrür halinde Türk Ceza Kanununun hük
mü umumîsine ittiba zarurî bulunduğumdan bu hu
susta lâyihaya dere olunan mevad tayyedilmek sure
tiyle ahkâmı umumiyeye tevfiki keyfiyet edilmiştir. 
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Lâyihanın tadilât dairesinde kabulü Heyeti Umumi- I 
yeye arz olunur. I 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri I 
Manisa Kocaeli I 

/ Mustafa Fevzi Salahattin I 
Kâtip Aza I 

Balıkesir I 
Osman I 

Az!a Aza 
Konya Ankara I 

Musa Kâzım ihsan I 
Aza Aza I 

Muğla 
Ala Nazmi I 

Ecnebilerin hukuku mük- I 
tesebelerine dair olan 77 I 
nci maddenin kanuna der- I 
cine muhalifiz. I 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri. 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
,Aza 

Sinop 
Refik İsmail 

Aza 
Zonguldak 

Nazif 
I 

Hükümetin Tekil i 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair 
Kanun Lâyihası 

Birinci Fasıl : Tabipler 
Madde 1. — Türkiye Darülfünunun Tıp Fakül

tesinden talimatname! mahsusuna tevfikan icap eden 
devreli tahsiliyenin hitamından sonra verilmiş icazet
name sahibi ve Türk olmayanlar Türkiye Cumhuri
yeti dahilinde tababet icra ve herhangi suretle olur
sa olsun hasta tedavi edemez. 

Madde 2. — Yukardaiki maddede yazılı icazet
namenin muteber olması için icazetname sahibinin 
8 Teşrinisani 1339 tarihli ve 369 numaralı Kanun 
mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve ica
zetnamesinin Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letince tasdik ve tescil edilmiş olması lâzımdır. Taba
bet sanatını icra etmek isteyen «askerî tabipler de ica
zetnamelerini tasdik ve tescil ettirirler. Ancak hiz

meti mecburesinıi ifa eden tabipler hizmeti mecbu-
relerini ifa ettikleri müddetçe icrayı sanata mezun
durlar. 

Madde 3, — Yukarıki maddelerde zikredilen ta
bip icazetnamesi ve ilmi cerrahîde 'ihtisas sahibi ol
duğuna dair işbu kanunun tarifi dairesinde vesaiki 
lazımeyi haiz olmayan hiçbir kimse hiçbir ameliydi 
cerrahiye icra edemez. 

Cerrahî! sağire ait ameliyat bundan müstesnadır. 
îcazetnameli her tabip ve talimatnamesinde muhar
rer kısımlara münhasır kalmak şartiyle Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince kuşat ve idare edi
len mekteplerden mezun küçük sıhhiye memurları 
ile işbu mekteplere muadil tedrisat yapan mektep
lerden mezun olup icazetnameleri Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil edilen
ler bu nevi küçük ameliyeleri yapabilirler. Evsaf ve 
şeraiti bu kanunla tespit edilmiş olan sünnetçiler 
sünnet ameliyesini icra edebilirler. 

Madde 4. — Türkiye'de mevzuatı 'kanuniyeye 
müsteniden hakkı müktesebi tanınan ecnebi tabipler 
bu kanun ahkâmı dairesinde sanatlarını icra eder
ler. 

Madde 5. — Ecnebi memleketlerdeki tıp darül
fünunlarından mezun Türk tabipleri usulü dairesin
de hüviyetlerini tespit ettirdikten ve kanunu mah
susum mucibince hizmeti mecsurelerini ifa eyledik
ten sonra icazetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletince tasdik olunur. 

Madde 6. — Hususi muayenehane açarak veya
hut hanesinde muayenehane tesis ederek sanatını ic
ra etmek isteyen bir tabip hasta 'kabulüne başladı
ğından İtibaren azamî bir hafta içinde isim ve hü
viyetini; diploma tarih ve numarasını ve muayene
hane İttihaz ettiği mahal ile mevcut ise ihtisas vesi
kalarını mahallinin en büyük sıhhiye memuruna kay
dettirmeye mecburdur. Muayenehanenin nakli ha
linde işbu kayıt, yine azamî bir hafta zarfında tas
hih ettirilir. 

Madde 7. — Bir mahalde sanatını icra eden mu
kayyet bir tabip o mahalli terk ile başka bir yere 
gitmek arzu ettiği veya herhangi bir sebeple olursa 
ölsün muayenehanesini set ile icrayı sanattan sarfı 
nazar eylediği halde en az yirmi dört saat evvel ev
velce kayıt ve tescil edilmiş olduğu sıhhiye dairesine 
müracaatla kaydına işaret ettirir. 

Madde 8. — Münhasıran veya kısmen Türk me
mur ve müstahdem kullanan müessesatı umumiye 
ve hususiye ile Türk hastaları da tedavi eden her-



hangi bir müessesei hayriye ve sıhhiyede istihdam 
edilecek tabiplerin birinci ve ikinci maddelerde gös
terilen Vasıfları haiz olması şarttır. Dördüncü mad
dede zikr edilen ecnebi tabipler bu hükümden müs
tesnadır. 

Madde 9. — Türkiye'de icrayı tababet için bu 
kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumî su
rette hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak 
herhangi bir şubei tababette müstemiren mütehassıs 
olmak ve o unvanı ilân edebilmek için Türkiye Tıp 
Fakültesinden veya Sıhhiye Vekâletinden kabul edi
lecek müessesattan verilmiş veyahut memaliki ec-
nebiyede maruf bir hastahane veya laboratuvardan 
verilip Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtisas ve
sikasını haiz olmalıdırlar, 

Madde 10. — İhtisas vesikalarının sureti ahzı ve 
bu hususta merî olması lâzım gelen kavait işbu ka
nunun tarihi meriyetinden sonra Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince musaddak bir talimatname ile tayin olu
nur. 

Madde 11. — Usul ve nizamına tevfikan tarafı 
hükümetten verilmedikçe hiçbir tabibin talim ve ted
rise veya dokuzuncu maddede zikr edilen vesikaları 
bulmadıkça herhangi bir ihtisasa delalet eden unvan
lardan birini taşıması ve bu unvanları veya herhan
gi surette olursa olsun hakikate tevakuf etmeyen 
sıfatları ilân etmesi memnudur. 

Madde 12. — Türk mahkemelerinde rey ve mü
talaalarından istifade edilmek üzere yalnız bu kanun 
ile Türkiye'de icrayı tababet için salahiyet sahibi 
olan tabipler itibar için davet olunurlar. Etıbbanın 
daveti sebebiyle müstehak oldukları ücret ve tazmi
nat miktarları hakkında Sıhhiye ve Adliye vekâlet
leri müşterek bir talimatname tertip ederler. 

Madde 13. — İcrayı sanat etmek üzere bir ma-
lahde mukayyet olan herhangi bir tabibin bizzat 
dükkân ve mağaza açmak suretiyle herhangi bir ti
caret icra etmesi memnudur. Kanununa tevfikan 
müsaade almak suretiyle hususî hastahane küşadı ve
ya icrayı tababet hakkından feragat ve iki sene bir 
eczahanede ameliyat görmek şartiyle bir tabibin ec-
zahane idare etmesi bu hükümden müstesnadır. Bir 

-tabibin ikametgâhı müstesna olmak üzere mütead
dit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etme
si memnudur. 

Madde 14. — Bir şahsın ahvali bedeniye ve ak
liyesi hakkında rapor tanzimine münhasıran bu ka
nunla icrayı sanata salahiyeti olan tabipler mezun

dur. Türkiye'de icrayı sanat salahiyetini haiz olma
yan tabiplerin raporları muteber olamaz. 

Madde 15. — Hudut ve merkezî Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletince tayin edilecek mıntı
kalarda bile etıbba odası tesis olunur. Etibba oda
ları, tabiplerin menali ve haysiyeti mesleki yelerine 
taalluk eden bilumumun mesaili rüyet ve teşkil ede
cekleri divanı haysiyetler vasitasiyle adabı mesleki-
yeye riayetsizliği görülen tabipler ve dişçiler hakkın
da mücazatı inzibatiye tayin ve tabipler arasında, gö
rülen ihtilaf atı hal ve tesviye eder. 

Madde 16. — Etibba odaları teşekkül eden ma
hallerde işbu kanuna göre Türkiye'de icrayı sanat 
salahiyetini haiz bilumum etibbanın odalara dahil 
olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten is
tisnayı istilzam etmez. 

Madde 17. — Etibba odaları divanı haysiyetleri 
adabı meslekiyeye riayet etmeyen tabipler hakkında 
tahriren ihtar, meclis huzurunda tevbih ve bir haf
tadan altı aya kadar muvakkaten icrayı sanattan men 
suretiyle mücazatı intibahiye tayin edebilirler. Etib
ba odaları heyeti idareleri heyeti umumiye tarafın
dan müntehap üçden beşe kadar azadan müteşekkil
dir. Reislerini aralarından intihap ederler. Divanı 
haysiyet halinde içtima ederse yine heyeti umumiye 
tarafından müntehap iki aza daha ilâve edilir. Heye
ti idare ve divanı haysiyetler nısfından bir ziyade 
siyle içtima edebilir. Tesavii âra vukuunda reisin re
yi tercih olunur. 

Madde 18. — Odaların ve divanı haysiyetlerin 
sureti intihabı ve vazifeleri ve odaların masarifi ida
relerini korumak üzere azadan bir nispet dairesıinde 
alınacak ücret ile Sıhhiye Vekâletince tanzim olu
nan ve İcra Vekillerince musaddak bir talimatname 
ile tayin olunur.. 

Madde 19. — Divanı haysiyetlerin tahriri ihtar 
ve meclis huzurunda tevbih cezaları katidir. Muvak
katen icrayı sanattan men hakkında verilen karar
lar Ankara'da bulunan Âli Divan haysiyetin tasdi
kiyle muteber olur. Âli Divanı Haysiyet Sıhhiye Ve
kilinin intihap edeceği rüesayı memurini sıhhiyeden 
bir zatın riyasetinde Adliye Vekilinin inthap edece
ği bir mahkeme reisi ve Tıp Fakülteesi Meclisi mü
derrisini tarafından müntehap bir müderris ve üçü 
Sıhhiye Vekâleti erkânı memurininden veya sair me
murini sıhhiye arasından Sıhhiye Vekili tarafından 
intihap edilecek ve biri asker, ikisi sivil ve üçü ser
best olmak üzere icrayı sanat eden etıbbadan ve oda
lar tarafından intihap edilecek sekiz azadan müte
şekkildir. Âli Divanı haysiyet reisi ve azası üç sene-
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de bir tecdit olunur. Eski azanın yeniden intihabı ı 
caizdir. Mahallî divanı haysiyellerim kararlarının 
temyizi esnasında mahkûm tabibin şifahi veya tah
rirî müdafaat ve itirazatı telakki edileceği gibi diva
nı haysiyetin mutalaatı da nazarı dikkate alınır. 

Bu gibi kararların Âli Divanı haysiyete tebliği 
tarihinden itibaren azamî on gün zarfında ret veya 
tasdiki lâzım gelir. Âli Divanı haysiyet nısfından bir 
fazlasiyle içtima edebilir. Tesavii âra vukuunda rei
sin reyi tercih olunur. 

Madde 20. — Âli Divanı haysiyet karariyle mu
vakkaten icrayı sanattan men edilen tabip bu müd
det zarfında icrayı sanat edemez ve karar alakadar
larca malum olmak üzere münasip suretlerle ilân 
olunur. 

Madde 21. — Umumî iptali his ile yapılan bü
yük ameliyeler behemahal ihtisas vesikasının hamil 
olan bir operatör ile diğer bir tabip tarafından ya
pılmak lâzımdır. Ahvali müstacele bu hükümden 
müstesnadır. 

Madde 22. — İcrayı sanat eden tabipler hasta 
kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren 
ilânlar tertibine mezun olup sair suretle ilân reklam 
vesaire yapmaları memnudur. 

Madde 23. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan ic
rayı sanat salahiyeti olmayan herhangi bir tabip sa
natını icra eder ve hasta tedavi ederse elli liradan 
iki yüz liraya kadar hafif cezayı makniye mahkûm 
olur. Tekerrür halinde cezayı nakdî tazif edilmekle 
beraber icrayı sanattan men edildiği müddet tazif 
olunur. Daimî olarak memnu ise cezayı nakdî ile 
beraber bir aya kdaar hafif hapis cezası hükmolu-
nur. 

Madde 24. — İaa'zidbnamiösıi almadığı halde cesnri-' 
menfaat için olmasa dahi herhangi suretle olursa ol
sun hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan 
şahıs bir aydan altı aya kadar hafif hapis cezasiyie 
mücazat olunur ve icrayı sanatına mümanaat edilir. 
Tekerrürü halinde hapis cezası tazif edilmekle be
raber beş yüz liraya kadar cezayı ağır nakdî ahz edi
lir. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit olmak üze
re eşhası saire hakkında zarar vaki olduğu takdirde 
ahkâmı umumiye mucibince takibatı kanuniye ayrıca 
ifa kılınır. 

Madde 25. — Altıncı, yedinci, on birindi, on 
üçüncü, on altıncı, yirmi ikinci maddeler ahkâmına 
riayet etmeyen tabipler beş liradan yüz liraya kadar 
hafif cezayı nakdî ile cezalandirılır. Cürmün teker
rürü halinde ceza tazif olunur. 

Madde 26. — Beş seneden fazla ağır hapis veya 
müebbeten hidematı âmmeden memnuiyet veya mes
lek ve sanatı suiistimal suretiyle işlenmiş olan bir 
fiilden dolay iki defa mahkemece meslek ve sanatın 
tatili cezasiyie mahkûm olan veya icrayı sanat etme
sine mani bir marazı aklî ile malûl olduğu bilmua-
yene tebeyyün eden tabipler Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinin teklifi ve Âli Divanı haysiyet 
karariyle icrayı sanattan men olunur ve icazetname
leri geri alınır. Vatan aleyhine işlenmiş cürümler ha
riç olmak üzere siyasi ceraimden mütevellit mahkû
miyetler bu hükümden müstesnadır. 

ikinci Fasıl 
Dişçiler 

Madde 27. — Dişçilik sanatı dişler ve diş etleri 
ile esnanın tedavi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait 
ameliyelerin icrasına münhasırdır. 

Madde 28. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
dişçilik sanatı icra etmek ve diş tabibi unvanını ta
şıyabilmek için Türkiye Darülfünunu dişçi mekte-
bind en talımıatnaırıei mahsusasma tevfikan icap etten 
devrei tahsil'iyenin hitamından sonra icazetname Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve 
tescil olunmak lâzımdır. 

Madde 29. — Türkiye'de mevzuatı kanuniyeye 
müsteniden hakkı müktesebi tanınan ecnebi diş ta
bipleri ve dişçiler bu ikanunun hükümleri dairesinde 
sanatlarını ifa ederler. 

Madde 30. — Ecnebi memleketlerde mahalli hü
kümetlerince tasdikli dişçi mekteplerinden mezun ve 
Türk olan diş tabiplerinim alelusul hüviyetleri tespit 
olunduktan sonra diplomaları Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil ve icrayı 
sanatlarına müsaade olunur. 

Madde 31. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa
nat eden dişçilerden en az on seneden beri bu işle 
uğraştığı kanunun tarihi meriyetinden itibaren üç 
ay zarfında vesikalariyle ispat edenlerin eline Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince ruhsatna
me verilerek sanatlarını yapmalarıma müsaade edilir. 

Madde 32. — Dişçilik sanatını icra etmekte olup 
bu sanatla iştigal ettiği müddet on seneden az olan 
veya on seneden fazla bir zamandan beri dişçilik 
ettiğini vesaiki kâfiye ile ispat edemeyen diplomasız 
dişçiler bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay 
zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp Fakültesi 
dişçi mektebince imtihanı icra edilerek imtihamdla 
muvaffak olanların ellerine Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletince bir ruhsatname verilir ve sa
natlarını yapmalarına müsaade edilir. 



Madde 33. — 31 ve 32 nci maddelerde yazılı olan 
müsaadeli dişçiler diş tabibi ismi kullanmaya mezun 
olmayıp ancak dişçi ismimi taşıyabilirler. 

Madde 34. — Tabipler diş çekmeye ve diş etleri
ne «ait her nevi hastalıkları tedaviye mezun iselerde 
doğrudan doğruya dişçilik etmek isteyen ve o suretle 
icrayı sanat ettiğini ilân eden bir tabip behemaihal 
dişçi mektebince verilmiş bir ruhsatnameyi hamil 
olmalıdır. 

Ruhsatname bir sene müddetle dişçi mektebine 
devam ile tatbikat gördükten sonra bilimtiban ita 
olunur. 

Madde 35. — Diş tabipleri ve dişçiler eczahane-
ler kanununa mütef erri talimatnamede gösterilen 
mevadı reçete ile eczaneden alabilirler. Bu mevadın 
haricindeki maddeleri muhtevi reçete yazamazlar. 

Madde 36. — Bir mahalde sanatını icra etmek 
isteyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başla
dığından itibaren azamî bir hafta zarfında isim ve 
hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih ve numa-. 
rasını ve muayenehane ittihaz ettiği yeri o mahal
lin en büyük sıhhiye memuruna kayıt ettirmeye mec
burdur. Muayenehanenin nakli hainde bu kayıt tas
rih edileceği gibi başka bir şehir veya kasabada sa
natını icra etmek istediği halde en az yirmi dört sa
at evvel kayıt ve tescil edilmiş olduğu sıhhiye daire
sine müracaatla kaydına işaret ettirir. 

Madde 37. -T- On beşinci maddede zikredilen 
etibba odaları mıntıkalarındaki icrayı sanat eden ve
ya memur olan dişçiler oda intihabatına iştirake ve 
odalara dahil olmaya mecburdur. Mıntıka dahilin
deki icrayı sanat eden dişçi adedi onu mütecaviz 
olan yerlerde odaların divanı haysiyetlerine bir dişçi 
intihap olunur. 

i Madde 38. — Dişçiler hakkında tabipler için ol
duğu gibi mücazatı inzibatiye tertibine odalar diva
nı haysiyetleri salahiyettardır. 

Bu hususta tabipler hakkındaki ahkâm muteber
dir. Âli Divanı haysiyet karariyle muvakkaten icra
yı sanattan men edilen dişçiler bu müddet zarfında 
icrayı sanattan men ve keyfiyet alâkadarlara ilân 
olunur. 

Madde 39. — Usul ve nizamına tevfikan tarafı 
hükümetten ita edilmedikçe hiçbir dişçi veya diş ta
bibi talim ve tedrise delalet eden veya herhangi su
retle olursa olsun hakikata tevafuk etmeyen bir sa
nat veya unvanı ilân edemez. 

Madde 40. — tcrayı sanat eden dişçiler hasta 
kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini bildiren 

İlânlar tertibine mezun olup sair suretlerle, reklam 
yesaire yapmaları memnudur. 

Madde 41. — Diplomasız veya ruhsatnamesiz 
olarak cerri menfaat olmasa dahi dişçilik sanatını 
yapan ve herhangi suretle olursa olsun diş tedavisi 
vesair dişe ait müdahaleleri icra eden kimsenin icra
yı sanatına mümanaat edilmekle beraber on beş gün
den üç aya kadar hapis cezasiyle mücazat olunur. 
Tekerrürü halinde hapis cezası tazif edilmekle bera
ber beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdî ahz olu
nur. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit olmak üze
re eşhası saire hakkında zarar vaki olduğu takdirde 
ayrıca takibatı kanuniye ifa edilir, 

Madde 42. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan 
icrayı sanata salahiyeti olmayan herhanigiı bir diş ta
bibi veya dişçi veya tabip dişçilik ile meşgul olursa 
yirmi beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nak
dîye mahkûm olur. Tekerrürü halinde cezayı nakdî 
tazif olunmakla beraber icrayı sanattan men edildiği 
müddet bir misli temdit olunur ve müebbeden icra
yı sanattan memnu ise cezayı nakdî alınmakla bera
ber bir aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 43. — Bir diş tabibi veya dişçinin müte
addit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat et
mesi memnudur. 

Madde 44. — 27 nci maddede hududu gösterilen 
[icrayı sanat salahiyetini tecavüz eden aJelumum diş 
I tabipleri ve dişçiler veya 33, 35, 37, 39, 40 nci mad
de ahkâmına riayet etmeyen diş tabipleri ve dişçiler 
ilk defasında beş liradan elli liraya kadar hafif ceza
yı nakdî ile cezalandırılırlar. Cürmün tekerrürü ha-

; ünde ceza tazif olunur. 

27 nci maddedeki icrayı sanat hududunu tecavüz 
t eden diş tabipleri ve dişçiler bu fiillerinden dolayı 
t başkaca mücazatı mucip bir cürüm mevcut ise ayrı-
f ca takibat icra kılınır. 

(Madde 45. — Beş seneden fazla ağır hapis veya 
müebbeden hidematı âmmeden memnuiyet veya mes
lek ve sanatı suiistimal suretiyle işlenmiş olan bir 
fiilden dolayı iki defa rnahkernei aides'inde meslek 
ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olan veya icrayı sa-

[ nata mani bir marazı akli ile malul olduğu bürnuaye-
1 ne tebeyyün eden diş tabipleri ve diçşiller Sıhhiye ve 
j Muaveneti içtimaiye Vekâletinin teklifi ve Âli Di-
( vanı Haysiyet karariyle icrayı sanattan men olunur 

ve icazetname vie ruhsat nameleri geri alınır. 
Vatan aleyhine işlenmiş cürümler hariç olmak 

\ üzere siyasi ceraimden mütevellit mahkûmiyetler bu 
hükümden müstesnadır. 
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'Madde 46. — Diplomalı dişçilerin muayeniehane-
lerinde çalışan ve dişçilik etmeye salahiyeti olmayan 
eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi vesa'ir suretler
le müdahale yapması memnudur. Bu suretle salahi-
yetsiz kimselerin muayenehanelerinde dişçilik sana
tını icra etmesine müsaade eden diş tabipleri ve diş
çiler hakkında 44 ncü madde ahkâmı tatbik edilece
ği gibi müsaadesiz dişçilik edenler hakkında da 41 
nci madde ahkâmı tatbik olunur. 

Üçüncü Fasıl - Ebeler 
Madde 47. — Tıp fakültesi kabile mektebinden 

veya .Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti tara
fından kuşat ve idare edilen ebe mekteplerinden ta
limatnamesine teVfikan icap eden devrei tabisiliye-
nin ikmalinden sonra alınmış bir icazatnaîmeye malik 
olmayan hiçbir kimse Türkiye dahilinde ebelik ede
mez. 

Madde 48. — Bu icazetnemelerin meri olması için 
Sıhlhİye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinde tasdik 
ve tescil edilmiş olmasa lâzımdır. 

Madde 49. — İcazetna'meli ebe bulunmayan yer
lerde kâfi kabiliyet ve malumatı olduğu tahakkuk eden 
icazetnamesiz ebelerin bulundukları mahaldeki etibba-
yı resiniyenin nezareti altında icrayı sanat etmesine 
müsaade olunur. Şu kadar ki: Bu ebelerin üç ay müd
detle İhtisas vesikasına malik fenni velade mütehas
sıslarının müstahdem bulunduğu bir hastanede ame
liyat görerek bir vesika alması vie vesikasının Sıhhiye 
ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince tasdik edilmiş 
bulunması lâzımdır. 

Madde 50. — Yukariki maddede gösterilen ebe
lere verilen icrayı sanat müsaadesi bunların bulundu
ğu mahalde icazetnameli bir ebe gelerek icrayı sa
nata başlamasiyle birlikte sakıt olur. 

Madde 51. — Bir mahalde icrayı sanat etmek is
teyen ebeler azami bir hafta müddet zarfında isim ve 
hüviye'tleririi, icazetname veya vesika tarih ve numa
rasını ve icrayı sanat edeceği mevkii mahallin en bü
yük memuru sıhhisine kayit ve tescil ve ikametgâhı
nın tebdili veya diğer bir mahalle nakli halinde de en 
az yirmi dört saat evvel kaydını tashih ettirmeye rnec-
burdm-lar., 

Madde 52. — Ebeler gebelerin muayenesiyle bun
ların hıfzıssıhhatlerine müteallik tedabirin ifasına ve 
doğumun teshiline ve bu esnada yapılacak basit ma
nevraların ve çocuk için lâzım gelen ilk tedbirlerin 
ifasına Sialahiyattar iseler de her nevi alet vesaire tat
bik etmeleri memnu ve üsreti avarız velade vakayiin-
de behemahal bir tabip davetine mecburdurlar. Her 

ebe Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye vekâletince tayin 
olunacak levazım ve edviyeyi doğum vakayiinde be
raberinde bulunduracaktır. Ebeler çiçek aşısı tatbik 
edebilirler. 

Madde 53. — Ebelerin reçete yazmaları memnu
dur. icrayı sanatları için lâzım gelen ve reçete ile alın
ması mecburi olan mevaddı resmi etıbbamın reçete-
siyle eczanelerden tedarik ederler. Etıbbayı resmiye 
bu yolda vaki olan müracaatları sürat ve suhuletle 
ifaya mecburdurlar. 

Madde 54. — Türkiye'de mevzuatı kanuniyeye 
müsteniden hakiki müktesebi tanınan ecnebi ebeler bu 
kanunun ahkâmı dairesinde icrayı sanat ederler. 

Madde 55. — Ecnebi memleketlerinde ve mahal
li hükümetlerince musa'ddak ebe mekteplerinde tahsil 
görerek icazetname almış olan Türk ebelerin alelusul 
hüviyetleri tespit ve icazetnameleri Sıhhiye ve Mua
veneti içtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil edildikten 
sonra icrayı sanatlarına müsaade olunur. 

Madde 56. — Bu kanun ahkâmına göre icrayı sa
nat salâhiyeti olmadığı halde ebelik eden kimseler 
on beş günden üç aya kadar hafif hapis cezasiyle mü-
cazat olunur. Tekerrürü halinde hapis cezası tazif 
olunduğu gibi ayrıca iki yüz liraya kadar hafif cezayı 
nakdi alınır. .'Bu suretle icrayı sanattan mütevellit baş
kaca cezayı müstelzim bir fiil mevcut olduğu takdirde 
ayrıca takibatı kanuniye ifa olunur. 

Madde 57. — Bu kanun ahkâmına göre salahiye
ti haiz olmadığı halde icrayı sanat eden ebeler yirmi 
beş liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdiye mah
kûm olur. Tekerrürü halinde cezayı nakdi tazif edil
mekle beraber icrayı sanattan men edildiği müddet 
bir misli temdit olunur. Müebbet icrayı sanattan 
memnu olduğu halde cezayı nakdi alınmakla bera
ber bir aya kadar hafif hapis cezası hükmölunur. 

Madde 58. — Elli ikinci maddede zikredilen icra
yı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 53 ncü 
maddeler ahkâmına riayet etmeyen ebeler beş liradan 
elli liraya kadar hafif cezayı nakdi ile cezalandırılır, 
tekerrürü halinde ceza tazif olunur. 

Madde 59 — Beş seneden fazla ağır hapis veya 
meslek ve sanatın sui istimali suretiyle işlenmiş bir 
cürümden dolayı iki defa mahkemei aidesinde mes
lek ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olan ve aleni 
ahval ve harekâtı ififetşikenanesiylie efkârı naşı ren
cide eden ve meslek haysiyetiyle gayrı kabili telif et-
van ve vazıyetleri görülen ve icrayı sanata mani ve 
gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu bil-
muayene tebeyyün eden ebeler bulundukları mahal-
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fin etıbba odası divanı haysiyetin işarı ve Âli Divalı 
Haysiyetin karar'iyle icrayı sanattan men olunur ve 
icazetname ve ruhsatnamesi geri alınır. 

Dördüncü Fasıl - Sünnetçiler 
Madde 60. — Tabipler ile Sıhhiye ve Muavenejti 

İçtimaîye Vekâleti tarafından kuşat ve idare edilen 
küçük sıhhiye mekteplerinden mezun küçük sıhhiye 
memurlarından veya işbu mekteplere muadil tedrisat 
yapan mekteplerden mezun olup icazetnameleri Sıîı-
hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince tasdik ye 
tescil edilenlerden başka hiçbir kimse müsaadesiz 
sünnetçilik edemez. Ancak laakal on seneden beri b"u 
işle iştigali ettiğini vesikalarla ispat eden ve ehliyet 
ve liyakati bilirntihan tebeyyün eyleyen kimselerin ke-
mafi'ssabık icrayı sanat etmesine müsaade ve ellerine 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince bir ruh
satname verilir. 

(MİAIDDE 61. — On seneden az bir müddetten be
ri sürtne'tçililk eden veya on seneden fazla bir zaman
dan beri bu işle iştigal ettiğini vesaik ile ispait ede
meyen kimseler iki ay müddetle mütehassıs bir ope
ratörün bulunduğu bir hastanede ameliyat gördükten 
sonra bilîmtihan ehliyeti tebeyyün ettiği takdirde yeti" 
lerlne Sıhhiye Vekâletince bir ruhsatname verilir. 

•Madde 62. — Bir mahalde sünnetçilik etmek üze
re yerleşmek isteyen kümse azami bir hafta zarfınla 
İsim ve hüviyetini ve vesaik lâzımes'ini azami bir hşıf-
ta zarfında isim ve hüviyetini ve vesaiki lâzumesijni 
mahallin en büyük memuru sıhhisine kayıt ve tescil 
ve ikametgâh tebdili veya başka bir yere nakil vukuun
da kaydını tashih ettirir., 

(Madde 63. — Bilâ ruhsat ve müsaade sünnetçilik 
eden ktfmiseler bir haftadan bir aya kadar hafif hapis 
cezasiyle tecziye edilir. Tekerrürü halinde hafif hapis 
cezası tazif ve elli liraya kadar hafif cezayı nakdi alı
nır. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit olmak tile
re başkaca cezayı müstelzîm bir fiil mevcut oldujhı 
hakkında ayrıca takibatı kanuniye ifa kılınır. 

Madde 64. — '62 nci madde ahkâmına riayet etnte-
yen sünneteçiler beş liradan elli liraya kadar hafif 4e-
zayı nakdiye mahkûm olur. Tekerrürü halinde ceia-
yı nakdi tazif olunur. 

Beşinci Fasıl - Hastabakıcı Hemşireler 
'Madde 65. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve

kâletince musaddak hastabakıcı mekteplerinden mev
zun veya resmi hastanelerden verilmiş vesikaları h|iz 
olmayan kadınlar hastabakıcılık sanatını ifa edemez
ler. Bu vesikalar muteber olmak için Sıhhiye ve Mu
aveneti içitimaiye Vekâletinden tasdik ve tescil edil
miş olmak lâzımdır. 

Madde 66. — Hastabakıcılar bir tabibin nezareti 
altında hastalara bakmaya ve tabibi müdavi tarafın
dan taVsiye edilen tedavi tedbirlerini icraya salahi-
ya'ttar olup basit tahtelcUt şırıngalardan maada hiçbir 
ameliye icra edemezler. 

Madde 67. — Bir mahalde icrayı sanat etmek is
teyen hastabakıcılar isim ve hüviyetlerini ve vesaikini 
azami bir hafta zarfında mahallin en büyük memuru 
sıhhisine kayıt ve tescit ve ikametgâh tebdili veya 
başka bir yere nakil vukuunda bu kaydı en az yirmi 
dört saat evvel tashih ettirir. 

(Madde 68. — Hastabakıcıların menafii mesleki-
yelerini vikaya ve mesleki teavünü temin etmek üzere 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir veya müteattit yurt teş
kil etmeleri caiz olup bu yurtlar Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletinin müsaadesiyle ve ol bapta
ki ahkâma tevfikan tesis olunurlar, 

ıMadde 69. — Salahiyeti olmadığı halde hastaba
kıcılık eden ve bu unvanı takınanlar beş liradan elli 
liraya kadar hafif cezayı nakdi ile cezalandırılır. 

Madde 70. — 66 ncı maddede gösterilen icrayı 
sanat hududunu tecavüz eden veya 67 nci madde ah
kâmına riayet etemeyen hastabakıcılar beş liradan 
yirmi beş liraya kadar hafif cezayı nakdi ile mahkûm 
olurlar, 

Altıncı Fasıl - Ahkâmı Umumiye 
Madde 71. — Tabipler ve diş tabipleri ve ebeler bu 

kanunda tasrih edilmeyen ve Cumhuriyet kavanin ve 
nizamatiyle kendilerine tevdi edilen bilcümle vazaifi-
nin ifasiyle mükelleftirler. 

Madde 72. — Tedavi maksadiyle yapılacak her 
nevi tedabir için tabip veya dişçiler hastanın, hasta 
çocuk veya tahtı hacirde ise veli veya velisinin evvele
mirde muavafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahi-
yeler için bu muvafakatin tahriri olması lâzımdır. 
Hilâfında hareket edenler alâkadarın şikâyetine bağlı 
olmak şartiyle elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 
cezayı nakdi ile mücaza't olunurlar. Bu yüzden cis
men veya aklen zarar mevcut olduğu takdirde Ceza 
Kanununun 459 ncu maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 73. — Tabipler ve dişçiler ve ebelerle has
talar arasında ücreti müdavattan dolayı vaki olacak 
ihtilâfâtın mercii bu ihtilafa mevzu teşkil eden meb
lağ miktarı her ne olursa olsun sulh mahkemeleridir. 
Yalnız iki sene mürurunda bu hak zail olup bu da
valar alelumum hukuk davaları şartlarına tabi olur. 

Madde 74. — İcrayı sanat eden tabipler ve diş
çiler ve ebeler tahtı tedaviye aldıkları hastaların isim 
ve hüviyetlerini gösteren Sıhhiye ve Muavenet Ve-
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kâleti tarafından numunesi tertip edilmiş bir proto
kol ddfteri tutmaya mecburdurlar. Bu defterler kuyu-
du ücreti m'üdavatltan mütevellit İkame edilen dada
ların rüyetinde mahkemelerce mamülünbih olur. 

Madde 75. — Protokol defterlerin'de tahrifat 
yapan veya mugayiri hakikat malumat dere eylediği 
sabit olan tabip, dişçi ve ebeler Ceza Kanununun 355 
nci maddesi mucibince tecziye edilirler. 

Madde 76. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye'Ve
kâletince lüzum görülecek mıntıkalarda ücurat ihtdlâ-
fatrnda mahkemelerce nazarı dikkate alınmak üzere 
asgari ve azami ücreti .müdavat tarifeleri tanzim edile
bilir. 

iBu menatik etıbba odaları mıntıkaları hududiyle 
tahdit olunur. 

Madde 77. — Tababet ve şuabatı sanatlarının icra
sından mütevellit ceraimde mahkemelerin muvafık 
görüldüğü muhtebirin rey ve mütalaasına müracaatı 
hakkındaki serbestisi baki kalmak şartiyle Meclisi 
Âlii sıhhinin mütalaası istihsal edilmelidir. 

Maidde 78. — Türk mekteplerinde tahsil edip ica
zetname alan ecnebi tabiiyetindeki tabip, dişçi ve ebe
lerin icrayı sanatına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvi-
biyle müsaade olunabilir., 

Madde 79. — Vefat eden tabip, eczacı, dişçi, ebe, 
küçük sıhhiye memuru ve hastabakıcıların icazetna
meleri alınarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince müritehap bir heyet huzurunda iptal edil
dikten sonra ailelerine iade olunur. 

Madde 80. — Bu kanunun meriyeti tarihinden iti
baren tababeti belediye icrasına dair olan 7 rebiüla-
hlr 1278 tarihli nizamname ve bu kanuna muhalif 
olan bütün ahkâm mülgadır., 

Madde 81. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren 
bir ay sonra meridir. 

Madde 82. — Bu kanunun hükümlerinin icrasına 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maarif 
Vekilleri memurdur. 4 Mayıs 1927 

Başvekil 
ismet 

Mü'dafa'aıi Milliye 
Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan Bey hini 

İmzada bulunmamıştır 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüşttü 

M arif Vekili 
Mustafa Necati 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtiimaiye Vekili 
DokVor Refik 

Sıhhiye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ta
babet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta te
davi edebilmek, için Türkiye Darülfünunu Tıp Fa
kültesinden talimatnamei mahsusasına tevfikan icap 
eden devret tabsiliyenin hitamından sonra diploma sa
hibi olmak ve Türk bulunmak şarttır. 

Madde 2. — Yukarıdaki maddede yazılı diploma
nın muteber olması için diploma sahibinin 8 teşrinisa
ni 1339 tarihli ve 369 numaralı kanun mucibince hiz
meti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil 
edilmiş olması lâzımdır. Tababet sanatını icra etmek 
isteyen askeri tabipler de diplomalarını tasdik ve tes
cil ettirirler. Ancak hizmeti mecburelerini ifa eyle
dikleri müddetçe diplomaları alıkonulan tabipler bu 
müddet zarfında dahi icrayı sanata mezundurlar. 

'Madde 3. — Yukariki maddelerde zikredilen ta
bip diplomasını ve fenni cerrahi veya şuabatında ih
tisas sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dai
resinde vesaiki lazimeyi haiz olmayan hiçbir kimse 
hiçbir ameliyei cerrahiye icra edemez. Cerrahji sağire-
ye ait ameliyatı her tabip yapabilir. Sıhhiye ve Mu
aveneti içtimaiye Vekâleti tarafından açılan ve ida
re edilen mekteplerden mezun küçük sıhhiye memur
ları ve işbu mekteplere muadil tedrisat yapan mek
teplerden mezun olup şahadetnameleri Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil edi
lenler talimatnamelerinde yazılı olanlara münhasır 
kalmak şartiyle küçük ameliyeleri yapabilirler. Evsaf 
ve şeraiti bu kanunla tespit edilmiş olan sünnetçiler 
sünnet ameliyesini icra edebilirler. 

'Madde 4. — Türkiye'de mevzuatı kanun'iyeye 
müsteniden hakkı müktesepleri tanınan ecnebi tabip
ler sanatlarını bu kanun ahkâmı dairesinde icra eder
ler. 

Madde 5. — Ecnebi memleketlerdeki Tıp Darülfü
nunlarından mezun Türk tabipleri usulü dairesinde 
hüviyetlerini tespit ettirdikten ve kanunu mahsus mu
cibince hizmeti mecburelerini ifa eyledikten sonra 

.diplomaları Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letince tasdik olunur. 



Madde 6. — Hususi muayenehane açmak veya- f 
hut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sana-; 
tını icra eylemek isteyen her talbip hasta kabulüne 
başladığından iti bar en-en'çok bir hafta içinde isim ve, 
hüviyetini diploma tarih ve numarasını ve muayeneha- j 
ne ittihaz eylediği mahal ile mevcut İse fhtasas vesi-ı 
kalarını mahallin en büyük sııhhiye memuruna kay
dettirmeye ve muayenehanenin nakli halinde en az 
yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mecbur
dur. 

Madde 7. — Bir mahalde sanatını icra eden mu
kayyet bir tabip o mahalli terk eylediği veya herhan
gi bir sebeple olursa olsun muayene hanesini set ile* 
icrayı sanattan sarfı nazar ettiği takdirde en az yirmi; 
dört saat evvel evvelce kaydedilmiş olduğu sıhhiye 
dairesine müracaatla kaydına işaret ettirir. 

Madde 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

(Madde 9. — Türkiye'de icrayı tababat için bu ka
nunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumi surette 
hastalıkları tedavi hakkını haizidirler. Ancak herhan
gi bir şubei tababette müstemıiren mütehassıs olmak-
ve o unvanı ilân edebilmek için Türkiye Tıp FaScül- I 
tesinden veya Sıhhiye Vekâletince kabul ve ilân edile
cek müessesattan verilmiş veyahut ecnebi memle-, 
Iketlerin maruf bir hastane veya îaiboratuvarından I 
Verilip Tıp Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtisas ve
sikasını haiz olmalıdır. 

e i 
Madde 10. — İhtisas vesikalarının sureti ahzı ve I 

bu hususta meri olması lâzım gelen kâvait işbu kanu-i 
nun tarihi meriyetinden sonra Sıhhiye ve Muaveneti; I 
İçtimaiye Vekâletince tanzim ve icra Vekilleri Heye-i 
tince tasdik edilecek bir talâmatnaime ile tayin olunur. I 

Madde 11. — Usul ve nizamına tevfikan müder
ris, mua'llirn ve emsali sıfatları iktisap etmemiş veya 
dokuzuncu maddede zikredilen vesikalar istihsal eyle-
memiş bir tabibin tıp tedris ve talimine ve ihtisasa mü
teallik unvanları kullanması ve bunları veya hakikate 
teVavuk etmeyen sair sıfatları herhangi şekil ve su
retle ilân etmesi memnudur, i | 

ıMadde 12. — Mahkemelerce ihltibar için müra-f 
caat edilecek tabipler yalnız bu kanun i'le Türkiye'de I 
icrayı sanat salahiyetini haiz olanlardır. Muhtebirlere I 
sureti müracaat ve bunların müstehak olacakları üc- I 
ret ve tazminat miktarları hakkında Sıhhiye ve Ad- I 
liye Vekâletlerince müşterek bir talimatname tertipi 
olunur. I 

Madde 13. — İcrayı sanat etmek üzere bir ma-î I 
halde mukayyet olan herhangi bir tabibin bizzat dük-' 
kân ve mağaza açmak suretiyle' herhangi bir ticaret': | 

f etmesi memnudur. Kanununa tevfikan müsaade al
mak suretiyle hususi hastahane küşadı veya icrayı 
tababet hakkından feragat ve iki sene bir eczanede 
ameliyat görmüş olduğuna dair vesika ibraz şartiyle 
bir tabibin eczane açarak idare etmesi bu hükümden 
müstesnadır. Bir tabibin ikametgâhı müstesna olmak 
üzere müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı 
sanat etmesi memnudur. 

'Madde 14. — Bir şahsın ahvali bedeniye ve akli
yesi hakkında rapor tanzimine münhasıran bu kanunla 
icrayı sanata salahiyeti olan tabipler mezundur. Türk-

I kiye'de icrayı sanat salahiyetini haiz olmayan tabip
lerin raporları muteber olamaz. 

Madde 15. — Hudut ve merkezi Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletince tayin edilecek mıntıka-

I larda birer etibba odası tesis olunur., Etibba odaları 
tabiplerin mesleki haysiyet ve menfaatlerine taalluk 
eden bilumum meseleleri rüyet ve teşkil edecekleri 
divanı haysiyet vasıtasiyle mesleki âdaba riayetsizliği 

I görülen tabipler, dış tabipleri ve dişçiler hakkında in-
I zibati cezalar tayin ve tabipler arasında tabaddüis 
I eden mesleki ihtflâfatı hal ve tesviye eder. 

ıMadde 16. — Etibba odaları teşekkül eden mıntı
kalarda işbu kanuna göre Türkiye'de icrayı sanat sa
lahiyetini haiz bilumum etıbbamın odalara dahil ol
ması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten istis
nayı istilzam etmez. Odaların masarifi idareiye ve 

I kırtasiyesine ve divanı haysiyetlerine Âli Divanı Hay
siyet azasının hakkı huzur ve harcırahlarına tekabül 
etmek üzere odalar azalarından bir defaya mahsus 
olmak üzere bir duhuliye ve muayyen bir nispet dai
resinde aidatı seneviye alınır. 

Madde 17. — Etibba odaları d'ivanı haysiyetleri 
âdabı meslekiyeye riayet etmeyen tabipler hakkında 
tahriren ihtar meclis huzurunda tevbih ve bir hafta
dan altı aya kadar muvakkat icrayı sanattan men su
retiyle mÜcazatı intibah iye tayin edebilirler., 

I Madde 18. — Etibba odaları heyeti idareleri hej 

[ yeti umumiye tarafından iki sene için müntehap üç-
den beşe kadar azadan müteşekkildir. Reisli erini ara-

I larından reyi hafi ile intihap ederler, divanı haysiyet 
yine heyeti umumiye tarafından da kezalik iki sene 

I için evvelce müntehap iki azanın heyeti idareye il-
tihakiyle teşekkül eder. Heyeti idare ve divanı haysi
yetler nısfından bir ziyadesiyle içtima edebilirler, te-

I savii âra vukuunda reisin reyi tercih olunur. Ancak 
I divanı haysiyet azasından biriyle etıbbadan bir! ara

sında tahaddüs eden ihtilâfların veya divanı azasın-
I dan birine ait mesailin tetkiki esnasında meselede alâ-



kadar aza ve divanın kur'a ile taayyün edecek nısıf 
azası içtimaa iştirak etmeyerek yerlerine evvelce inti
hap edilmiş olan yedek azadan kura ile tefrik e'dile-
ceM'er ifayı vazife eyler. 

Madde 19. — Odalar heyeti idareleriyle divanı 
haysiyetlerin ve bunların yedek azalarının evsafı ve 
sureti intihabı ve vazifeleri azadan alınacak duhul'iye 
ve aidat ve divanı haysiyet azalarına verilecek hakkı 
huzur miktarları Sıhhiye Ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyet'ince tas'dik edi
lecek bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 20. — Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi cami ol
mayan veya kendisine mevdu vazaifi ifadan imtina 
eden veya bitaraflığı ve muhil hareketi görülen oda he
yeti idare ve divanı haysiyetleri Âli Divanı Heyet ka-
rariyle Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince 
fesih ve esbabı mucibesiyle oda mıntıkasında tamim 
ve intihabat tecdit olunur. 

Madde'21. — Oda intihaplarının hitamını mütea
kip bir hafta zarfında müntehap aza içtima ederek 
reislerini reyi hafi ile intihap ederler. Reis intihabın 
ne'tayiçini Ve aza, ile yedek azanın esamisini ve aldık
ları reyler adedini derhal Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye Vekâletine bildirir. 

Madde 22. — Divanı haysiyetlerin tahriri ihtar ve 
Meclis huzurun teVbih cezaları katidir. Muvakkaten 
icrayı sanattan men hakkında verilen kararlar Anka
ra'da bulunan Âli Divanı haysiyetin tasdikiyle mute
ber olur. Âli Divanı Haysiyet bervechi ati teşekkül 
eder: 

A) Sıhhiye Vekili tarafından müntehap rüesayı 
memurini sıhhiyeden bir reis ile vekâlet erkân memu
rininden veya sair memurini sıhhiye arasından inti
hap edilen üç tabip, 

B) Adliye Vekilli tarafından müntehap bir hâ
kim. 

C) Tıp Fakültesi Meclisi Müderrisini tarafın
dan müntehap bir müderris. 

D) ıB'iri asker ve diğer ikisi sivil olmak üzere oda 
tarafından müntehap üç tablip. ÂH divanı haysiyet
ler reis ve azası üç senede bir tesddit olunur. 

Eski azanın yeniden intihabı caizdir. Mahalli di
vanı haysiyetlerin kararlarının temyizi esnasında mah
kûm tabibin şifahi veya tahriri müdafaat ve itirazatı 
telakki edileceği gibi divanı haysiyetin mütalaatı da 
nazarı dikkate alınır. Bu gibi kararların divanı hay
siyete vürüdu tarihinden itibaren azami on gün zarfın
da ret veya tasdiki veya tadili lâzım gelir. Âli divanı 
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I haysiyet azasının nısfından bir fazlasiyle içtima ede-
I bilir. Tesavii ârâ vukuunda reisin reyi tercih olunur. 
I 'Madde 23. — Âli divanı haysiyet karariyie mu-
I vakkaten icrayı sanattan men edilen tabip bu müddet 
I zarfında icrayı sanat edemez. Memur etibbanın me-
I mııriye'tlerine müteallik vazifelerine halel gelmez. Ka-
I rar alakadarlarca malûm olmak üzere Sıhhiye ve Mu-
I aveneti içtimaiye Vekâletince münasip suretle ilân 
I olunur. 
i Madde 24. — Umumî veya mevziî iptali his ile 

yapılan büyük ameliyeler behemahal ihtisas vesikasını 
hamil olan bir mütehassıs ile beraber diğer bir tabip 
tarafından yapılmak lâzımdır. Mütehassıs bulunması 
veya celbi mümkün olmayan mahallerde yapılması 

I zarurî görülen ameliyeler ile ahvali müstacele ve fev-
I kalâde bu hükümden müstesnadır. 

Madde 25. — icrayı sanat eden tabipler hasta ka
bul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisas
larını bildiren ilânlar tertibine mezun olup diğer su
retlerle ilân, reklam vesaire yapmaları memnudur. 

Madde 26. — Diploması olmadığı halde cerri men
faat için olsa dahi herhangi suretle olursa olsun has
ta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs bir 
aydan altı aya kadar hafif hapis cezasiyle mücazat 
olunur ve icrayı sanata mümanaat olunur. Tekerrürü 
halinde hapis cezası iki kat olarak hükmedilmekle be
raber beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdî alınır. 
Bu suretle icrayı sanattan mütevellit olmak üzere eşha
sı saire hakkında zarar vaki olduğu takdirde ahkâmı 
umumiye mucibince takibatı kanuniye ayrıca ifa kı
lınır. 

Madde 27. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan ic
rayı sanat salâhiyeti olmayan herhangi bir tabip sana
tını icra eder ve hasta tedavi eylerse elli liradan iki 

I yüz liraya kadar hafif cezayı nakdîye mahkûm olur. 
Tekerrürü halinde cezayı nakdî taz'if edilmekle be
raber icrayı sanattan men edildiği müddet taz'if olu
nur. Daimî olarak memnu ise cezayı nakdî ile bera-

I ber bir aya kadar hafif hapis cezası hükmolunur. 

I Madde 28. — Altıncı, yedinci, on birinci, on 
I üçüncü, on altıncı, yirmi dördüncü ve yirmi beşinci 
I maddeler ahkâmına riayet etmeyen tabipler beş lira-
I dan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalandı-
I rılırlar. Cürmün tekerrürü halinde ceza iki kat ola-
I rak alınır. 
I Madde 29. — Beş seneden fazla ağır hapis veya 
I müebbet hidematı âmmeden memnuiyet veya meslek 
I ve sanatı suiistimal suretiyle işlenmiş olan bir fiil-
| den dolayı iki defa mahkemece meslek ve sanatın 
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tatili cezasiyle mahkûm olan veya icrayı sanat etme- j 
sine mani ve gayrı kabili şifa bir marazı aklî ile ma
lul olduğu bilmuayene tebeyyün eden tabipler Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin teklifi ve Âli 
Divanı Haysiyet karariyle icrayı sanattan men olu
nur ve diplomaları geri alınır. Vatan aleyhine işlen
miş cürümler hariç olmak üzere siyasî ceraimden mü-
tevellit mahkûmiyetler bu hükümden müstesnadır. 

«İkinci Fasıl - Diş Tabipleri ve Dişçiler» 
Madde 30. — Dişçilik sanatı dişlerin ve diş ede

riyle esnafın tedavi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait 
ameliyenin icrasına münhasırdır ve bu hususta Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince bir talimat
name tanzim olunur. 

Madde 31. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde diş
çilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek 
için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mek
tebinden talimatnamei mahsusasına tevfikan icap eden 
devrei tahsiliyenin hitamından sonra diploma almak 
ve diploma Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletin
ce tasdik ve tescil olunmak lâzımdır. 

Madde 32. — Türkiye'de mevzuatı kanuniyeye 
müsteniden hakkı müktesepleri tanınan ecnebi diş ta
bipleri ve dişçiler sanatlarını bu kanunun hükümleri 
dairesinde icra ederler. 

Madde 33. — Ecnebi memleketlerde mahalli hü
kümetlerince tasdikli ye Türkiye Darülfünunu Dişçi 
Mektebine muadil derecede dişçi mekteplerinden me
zun ve Türk olan diş tabiplerinin alelusul hüviyetleri 
tespit olunduktan sonra diplomaları Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve tescil ve icra- ' 
yi sanatlarına müsaade olunur. 

Madde 36. — (Lâyihanın 33 ncü maddesi başın
daki 31 ve 32 nci maddeler yerine 34 ve 35 nci mad
delerde denilmek suretiyle kabul edilmiştir.) 

Madde 37. — Tabipler diş çekmeye ve dişler üze
rine iptidaî tedavi tatbikine ve diş etlerine ait her 
nevi hastalıkları tedaviye mezun iseler de doğrudan 
doğruya dişçilik etmek isteyen ve o suretle icrayı sa
nat ettiğini ilân eden bir tabip be'hemahal dişçi mek-
tebince verilmiş bir ruhsatnameyi hamil olmalıdır. 
Ruhsatname b'ir sene müddetle dişçi mektebine devam 
ile tatbikat gördükten sonra bilimtihan ita olunur. 

Madde 38. — Diş tabipleri ve dişçiler eczaneler 
kanununa müteferri talimatnamede gösterilen mevad-
dı reçete ile eczaneden alabilirler. Reçete ile alınma
sı mecburî olup da salifüzzikir talimatnamede münde-
riç olmayan maddeleri muhtevi reçete yazamazlar. 

Madde 39. — Bir mahalde sanatını icra etmek is
teyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başladı
ğından itibaren azamî bir hafta zarfında isim ve hü
viyetini diploma veya ruhsatname tarih ve numarasını 
ve muayenehane ittihaz ettiği yeri o mahallin en bü
yük sıhhiye memuruna kaydettirmeye mecburdur. 
Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört sa
at evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur. 

Madde 40. — On beşinci maddede zikredilen etib-
ba odaları mıntıkalarında icrayı sanat eden veya me
mur olan diş tabipleri ve dişçiler oda intihabatına 
iştirake ve odalara dahil olmaya mecburdurlar. Mın
tıka dahilinde icrayı sanat eden dişçi adedi yirmiyi 
mütecaviz olan yerlerde odaların divanı haysiyetleri
ne bir diş tabibi aza intihap olunur. 

Madde 41. — Dişçiler hakkında tabipler için ol
duğu gibi mücazatı inzibatiye tertibine odalar divanı 
haysiyetleri salâhiyettardır. Bu hususta tabipler hak
kındaki ahkâm aynen caridir. Âli Divanı Haysiyet 
karariyle muvakkaten icrayı sanattan menedilen diş 
tabipleri ve dişçiler bu müddet zarfında icrayı sanat 
edemezler. Âli Divanı Haysiyet kararları alakadarlar
ca malum olmak üzere, Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletince münasip suretlerle ilân olunur. 

Madde 42. — Usul ve nizamına tevfikan iktisap 
edilmedikçe hiçbir diş tabibi veya dişçi talim ve ted
rise delalet eden veya herhangi suretle olursa olsun 
hakikate tevakuf etmeyen bir sıfat ve unvanı ilân 
edemez. 

Madde 43. — İcrayı sanat eden diş tabipleri ve 
dişçiler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saat
lerini bildiren ilânlar tertibine mezun olup diğer su
retlerle reklam vesaire yapmaları memnudur. 

Madde 34. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa
nat eden dişçilerden en az on seneden beri müste-
mir ve müstakil olarak bu işle uğraştığını kanunun ta
rihi meriyetinden itibaren üç ay zarfında resmî vesi
kalarla ispat edenlere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince ruhsatname verilerek sanatlarını yapmala
rına müsaade edilir. 

Madde 35. — Müstakil olarak dişçilik sanatını icra \ 
etmekte olup da bu sanatla iştigal ettiği müddet on \ 
seneden az olan veya on seneden fazla bir zamandan 
beri dişçilik ettiğini vesaiki kâfiye ile ispat edeme
yen diplomasız dişçiler bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp 
Fakültesi Dişçi Mektebinde imtihanı icra edilerek im
tihanda muvaffak olanlara Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletince bir ruhsatname verilir ve sanat-; 
larını yapmalarına müsaade edilir. 



Madde 44. — Diplomasız veya rühsatnamesiz ola
rak cerri menfaat için olmasa dahi dişçilik sanatını 
yapan ve herhangi suretle olursa olsun diş tedavisi 
ve dişe ait sair müdahaleleri icra eden kimsenin icra
yı sanatına mümanaat edilmekle beraber on beş gün
den üç aya kadar hapis cezasiyle mücazat olunur. Te
kerrürü halinde hapis cezası iki kat olarak hükmedil-
mekle beraber beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdî 
ahz olunur. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit ol
mak üzere eşhas hakkında zarar vaki olduğu takdir
de ayrıca takibatı kanuniye ifa edilir. 

Madde 45. — Bu kanunun ikinci faslı ahkâmına 
tevfikan icrayı sanata salâhiyeti olmayan herhangi 
bir tabip veya diş tabibi veya dişçi dişçilik sanatını 
icra ederse yirm'i beş liradan yüz liraya kadar hafif 
cezayı nakdîye mahkûm olur. Tekerrürü halinde ce
zayı nakdî iki kat hükmolunmakla beraber icrayı sa
nattan men edildiği müddet bir misli temdit olunur 
ve müebbeden icrayı sanattan memnu ise cezayı nak
dî alınmakla beraber bir aya kadar hafif hapis ceza
sı hükmolunur. 

Madde 46. — Aynen kabul edilmiştir. (Lâyihanın 
43 ncü maddesi). 

Madde 47. — Otuzuncu maddede hududu gösteri
len icrayı sanat salâhiyetini tecavüz eden alelumum 
diş tabipleri ve dişçiler 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 ncü 
maddeler ahkâmına riayet etmeyen diş tabipleri ve 
dişçiler ilk defasında beş liradan elli liraya kadar 
hafif cezayı nakdî ile cezalandırılırlar. Cürmün teker
rürü halinde ceza iki kat olarak hükmolunur. Otu
zuncu maddedeki icrayı sanat hududunu tecavüz eden 
diş tabipleri ve dişçilerin bu fiillerinden dolayı baş
kaca mücazatı mucip bir cürüm mevcut ise ayrıca ta
kibat icra kılınır. 

Madde 48. — Beş seneden fazla ağır hapis veya 
müebbeden hidematı âmmeden memnuiyet veya mes
lek ve sanatını suiistimal suretiyle işlenmiş olan bir 
fiilden dolayı iki defa mahkemei aideşince meslek ve 
sanatın tatili cezasiyle mahkûm olan veya icrayı sa
nata mani ve gayrı kabili şifa bir marazı aklî ile ma
lul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş tabipleri ve 
dişçiler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
teklifi ve Âli Divanı Haysiyet karariyle icrayı sanat
tan men olunurlar ve diploma ve ruhsatnameleri geri 
alınır. Vatan aleyhine işlenmiş cürümler hariç olmak 
üzere siyasî ceraimden mütevellit mahkûmiyetler bu 
hükümden müstesnadır. 

Madde 49 .— Diş tabipleri ve dişçilerin muayene
hanelerinde çalışan ve dişçilik etmeye salahiyetli ol-
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i mayan eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi vesair 
I suretlerle müdahale yapması memnudur. Muayeneha-
I nelerinde bu gibi salâhiyetsiz kimselerin dişçilik sana-
I tını icra etmesine müsaade eyleyen diş tabipleri ve 
I dişçiler hakkında 47 nci madde ahkâmı tatbik edilebi

leceği gibi dişçilik edenler hakkında da 44 ncü mad-
I de ahkâmı icra bulunur. 

Üçüncü Fasıl — Ebeler 
Madde 50. — Türkiye dahilinde ebelik sanatını 

I icra için Türk olmak ve Tıp Fakültesi kabile mekte-
I binden veya Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 

tarafından kuşat ve idare edilen ebe mekteplerinden 
I talimatnamesine tevfikan icabeden devrei tahsiliyenin 
I ikmâlinden sonra alınmış bir şahadetname sahibi bu

lunmak şarttır. 

I Madde 51. — Bu şahadetnamelerin merî olması 
için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tas
dik ve tescil edilmiş olması lâzımdır. 

Madde 52. — Şahadetnamen' ebe bulunmayan yer
lerde kâfi kabiliyet ve malumatı olduğu tahakkuk 

J eden şahadetnamesiz ebelerin bulundukları mahaldeki 
I etıbbayı resmiyenin nezareti altında icrayı sanat etme

lerine müsaade olunur. Şu kadar ki : Bu ebelerin üç 
ay müddetle ihtisas vesikasına malik fenni velade mü
tehassıslarının müstahdem bulunduğu bir hastahanede 
ameliyat görerek bir vesika almaları vesikalarının Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tasdik edil-

I miş bulunması lâzımdır. Ameliyat gördükleri müddet
çe bunların ibade ve iaşeleri hastane idarelerince te
min olunur. 

Madde 53. — İcrayı sanat eden şahadetnameli ebe
ler adedi ihtiyaca kâfi olan mahallerde 52 nci madde-

I de gösterilen ebeler icrayı sanat edemezler. İhtiyaca 
kâfi şahadetnameli ebe bulunmayan yerlerde ruhsatlı 
ebelerin icrayı sanatta devam etmelerine mahallin sıh-

I hiye müdürlerinin gösterecekleri lüzum üzerine Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince müsaade olu
nur. 

Madde 54. — Bir mahalde icrayı sanat etmek iste
yen ebeler azamî bir hafta müddet zarfında isim ve 
hüviyetlerini, şahadetname veya vesika tarih ve nu
marasını ve icrayı sanat edecekleri mevkii mahallin 
en büyük memuru sıhhîsine kaydettirmeyi ve ikamet
gâhın tebdili veya diğer bir mahalle nakli halinde en 
az yirmi dört saat evvel keyfiyeti nakli ihbara mec
burdurlar. 

I Madde 55. — Aynen kabul edilmiştir. (Lâyiha-
I nın 52 nci maddesi) 
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Madde 56. — Lâyihanın 53 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 57. — Türkiye'de mevzuatı kanuniyeye 
müsteniden hakkı müktesepleri tanınan ecnebi ebeler 
sanatlarını bu kanunun ahkâmı dairesinde icra eder
ler. 

Madde 58. — Lâyihanın (55) nci maddesindeki 
«icazetname» kelimeleri «şahadetname» kelimesiyle 
tebdil edilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Şahadetname veya vesikası olmadığı 
halde ebeliği sanat ittihaz eden kimseler on beş gün
den üç aya kadar hapis cezasiyle mücazat olunurlar. 
Tekerrürü halinde hapis cezası iki kat olarak hükme-
dilmekle beraber iki yüz liraya kadar hafif cezayı 
nakdî alınır. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit baş
kaca cezayı müstelzim bir fiil mevcut olduğu takdir
de ayrıca takibatı kanuniye icra kılınır. 

Madde 60. — Bu kanunun 51, 53, 54, 57 ve 58 
nci maddelerindeki şeraiti ifa etmemiş olan veya mu
vakkaten men edilmiş oldukları halde icrayı sanat 
eden ebeler yirmi beş liradan yüz liraya kadar ha
fif cezayı nakdîye mahkûm edilirler. Tekerrürü ha
linde cezayı nakdî iki kat hükmolunmakla beraber 
icrayı sanattan men edildikleri müddet bir misli teb
dil olunur. 

Müebbeden men edildikleri halde icrayı sanat eden
ler hakkında cezayı nakdî ile beraber bir aya kadar 
hafif hapis cezası hükmolunur. 

Madde 61. — Elli ikinci maddede zikredilen ic
rayı sanat hududunu tecavüz eden veya 55 nci ve 
56 nci maddeler ahkâmıma riayet etmeyen ebeler beş 
liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdî ile ceza
landırılırlar. Tekerrürü halinde ceza iki kat olarak 
hükmedilir. 

Madde 62. — Aynen kabul edilmiştir, (Lâyiha
nın 59 ncu maddesi) 

Dördüncü Fasıl - Sünnetçiler 
Madde 63. — Tabiplerden ve Sıhhiye ve Mua

veneti İçtimaiye Vekâleti tarafından ıküşat ve idare 
edilen küçük sıhhiye memur mekteplerinden mezun 
küçük sıhhiye memurlarından veya işbu mekteplere 
muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun olup şa
hadetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince tasdik ve tescil edilenlerden başka hiç kim
se müsaadesiz sünnetçilik edemez. Ancak laakal on 
seneden beri bu işle işjtiğal ettiğini resmî vesikalarla 
ispat eden ve ehliyet ve liyakati bilimtihan tebey-
yün eyleyen kimselerin kemafissâbık icrayı sanatla

rına müsaade ve ellerine Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletince bir ruhsatname verilir. 

Madde 64. — On seneden az bir müddetten beri 
sünnetçilik eden veya on seneden ziyade bir zaman
dan beri bu işle iştigal ettiğini vesaik ile ispat ede
meyen kimseler iki ay müddetle mütehassıs bir ope
ratörün bulunduğu bir hastanede ameliyat gördük
ten sonra bilimtihan ehliyeti tebeyyün ettiği takdir
de yedlerine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letince bir ruhsatname verilir. Ameliyat gördükleri 
müddet zarfımda bu gibilerin ibate ve iaşeleri has
tane idarelerince temin olunur. 

Madde 65. — Bir mahalde sünnetçilik etmek 
üzere yerleşmek isteyen kimse en çok bir hafta zar
fında isim ve hüviyetini ve vesaiki lâzimesinıi ma
hallin en büyük memuru sıhhîsine kaydettirmeye ve
ya başka bir yere nakil vukunda keyfiyeti nakli ih
bara mecburdur. 

Madde 66. — Ruhsatsız ve müsaadesiz sünnet
çilik eden kimseler bir hafdadan bir aya kadar ha
fif hapis ile cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde ha
fif hapis cezası iki kat olarak hükmedilmekle bera
ber dili liraya ikadar hafif cezayı nakdî dahi alınır. 
Bu suretle icrayı sanattan mütevellit olmak üzere 
başkaca cezayı müstelzim bir fiil mevcut olduğu tak
dirde ayrıca takibatı kanuniye ifa olunur. 

Madde 67. — 65 nci madde ahkâmına riayet et
meyen sünnetçiler beş liradan elli liraya kadar ha
fif cezayı nakdîye mahkûm olurlar. Tekerrürü ha
linde cezayı nakdî iki kat olarak hükmolunur. 

Beşinci Fasjl - Hastabakıcı Hemşireler 
Madde 68. — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 

Vekâletince musaddak hastabakıcı mekteplerinden 
mezun veya resmî hastahanelerden verilmiş vesika
ları haiz bulunmayan ve Türk olmayan kadınlar has-
tabakıcılık sanatını ifa edemezler. Bu vesikalar mu
teber olmak için Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletince tasdik ve tescil edilmiş olmak lâzımdır. 

Madde 69. — Aynen kabul edilmiştir. (Lâyina-
nın 66 nci maddesi) 

Madde 70. — Bir mahalde icrayı sanat etmek 
isteyen hasta bakıcılar isim ve hüviyetlerini ve vesi
kalarım en çok bir hafta zarfında mahallin en bü
yük memuru sıhhîsine kaydettirirler, ikametgâh te
beddülü veya başka bir yere nakil vukuunda en az 
yirmi dört saat evvel ihbara mecburdurlar. 

Madde 71. — Hastabakıcıların ımeslekî haysiyet 
ve menfaatlerini vikaye ve meslekî teavünü temin 
etmek üzere şahsiyeti hükmiiyeyi haiz bir veya mü-
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teaddit yurt teşkil etmeleri caiz olup bu yurtlar Sıfa- -
hiiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin nezaret ve 
murakabesi altında ve ol baptaki talimatnamelere 
tevfikan tesis olunurlar. 

Madde 72. — Aynen kabul edilmişıtirİ. (Lâyina-
nın 69 ncu maddesi) 

Madde 73. — 69 ncu maddede gösterilen icrayı 
sanat hududunu tecavüz eden veya 70 ncd madde 
ahkâmına riayet etmeyen hasta bakıcılar beş liradan 
25 liraya kadar hafif cezayı nalktiî ile mahkûm olur
lar. İffetşikenane alenî hal ve hareketleriyle halkın 
hissiyat ve efkârını rencide eden hastabakıcı hemşi
relerin ruhsatnameleri mahalli etıbba odaları divanı 
haysiyetlerinin iş'ari ve Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâletinin karariyle istirdat olunur. -

Altıncı Fasıl - Ahkâmı Umumiye 
Madde 74. — Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve 

ebeler bu kanunda tatbik edilmeyen vesair kavanin 
ve nizamat ile kendilerine tevdi edilmiş olan bil
cümle vazaifin ifasiyle mükelleftirler. 

Madde 75. — Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler 
yapacakları her nevi ameliye için hastanın - hasta 
çoculk veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin - ev
velemirde muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cer-
rahiyeler için bu muvafakatin ıtahr-irî olması lâzum-
dır. (Velî veya vasisi olmadığı veya 'bulunamadığı 
veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muk
tedir olamadığı takdirde muvavakat şart değildir). 
Hilâfında hareket edenler alâkadarın şikâyetine bağ
lı olmak şartiyle elli liradan iki yüz liraya kadar ha
fif cezayı nakdî ile cezalandırılırlar. Bu yüzden cis
men veya aklen zarar husule geldiği takdirde ceza 
kanununun 459 ncu maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 76. — Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler 
ve ebelerle hastalar arasında ücreti müdavattan do
layı vaki olacak ihtilâfın mercii bu ihtilâfa mevzu 
teşkil eden meblağ miktarı her ne olursa olsun sulh 
mahkemeleridir. Yalnız iki sene mürurunda bu hak 
zail olup bu davalar alelumum hukuk davaları şart
larına tâbi olur. 

Madde 77. — İcrayı sanat eden tabipler, diş ta
bipleri, dişçiler ve ebeler numunesi veçhile Sıhhiye 
ve Muavenetti İçtimaiye Vekâleti tarafından tertip ve 
mahalli sıhhiye memuriyetince alelusul tasdik edil
miş olup itahıtı tedaviye aldıkları hastaların isim ve 
hüviyetlerini kayda mahsus bir protokol defteri tat
maya mecburdurlar. Bu defterler kuyudu, ücreti mü
davattan mütevellit davaların niyetinde mahkeme
lerce mamulün bih olur. 

Madde 78. — Protokol defterlerinde tahrifat ya
pan veya mugayiri hakikat malumat dere eylediği 
sabit olan tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler 
ceza kanununun (345) nci maddesi mucibince tezci-
ya edilirler. 

Madde 79. — Aynen kabul edilmiştir. (Lâyiha
nın 76 nci maddesi) 

Madde 80. — Tababet ve şuabatı sanatlarının ic
rasından 'mütevellit ceraimde mahkemelerin muvafık 
görecekleri muhtebirin rey ve mütalaasına müracaat 
hakkındalki serbestileri baki kalmak şartiyle Meclisi 
Âlü sıhhînin mütalaası istihsal edilir. 

Madde 81. — Türk mekteplerinde tahsil edip 
diploma veya şahadetname alan ecnebi tabiiyetinde
ki tabip, diş tabibi, ve ebelerin icrayı sanatına Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin teklifi İc
ra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile müsaade olunabile
ceği gibi bu müsaade yine Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti
nin karariyle istirdat edilebilir. 

Madde 82. — Vefat eden tabip, diş tabibi, ecza
cı, dişçi, ebe, küçülk sıhhiye memurları ve hastaba
kıcıların diploma veya şahadetname veya ruhsatna
meleri alınarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince müntehap bir heyet huzurunda iptal edil
dikten soma ailelerine iade olunur. 

Madde 83. — (Lâyihanın 80 nci maddesi) aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 84. — (Muvakkat madde) bu kanunun 
tarihi meriyetinden ve talimatnamei mahsusun ka
bul ve tasdikinden sonra yapılacak ilk" odalar ve di
vanı haysiyetler intihabatı Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletince tanzim ve idare olunur. 

Madde 85. — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren merîdir. 

Madde 86. — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maarif 
Vekilleri memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadli 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ta

babet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta 
tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fa
kültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulun
mak şarttır, 

Aynen, 
Aynen, 
Madde 4. — Tayyedilmiştir. 
Madde 4. — Beşinci madde aynen 
Madde 5. — Altıncı madde aynen 
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Madde 6. — Yedinci madde aynen 
Madde 7. — Sekizinci madde aynen 
Madde 8. — Dokuzuncu madde aynen 
Madde 9. — İhtisas vesikalarının sureti ahzı ve 

bu hususta merî olması lâzım gelen kavait işbu ka
nunun tarihi meriyetinden sonra Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince tanzim edilecek bir ni
zamname ile tayin olunur. 

Madde 10. — On birinci madde aynen 
Madde 11. — On ikinci madde aynen 
Madde 12. — On üçüncü madde aynen 
Madde 13. — On dördüncü madde aynen 
Madde 14. — On beşinci madde aynen 
Madde 15. — On altıncı madde aynen 
Madde 16. — On yedinci madde aynen 
Madde 17. — On sekizinci maddıe aynen 

Madde 18. — Odalar heyeti idareleriyle divanı 
haysiyetlerin ve bunların yedek azalarının evsafı ve 
sureti intihabı ve vazifeleri azadan alınacak duhuli
ye ve aidat ve divanı haysiyet 'azalarına verilecek 
hakkı huzur miktarları Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye Vekâletince tanzim edıilecek bir nizamname 
ile tayin olunur. 

Madde 19. — Yirminci madde aynen 
Madde 20,. — Yirmi birinci madde aynen 

Madde 21. — Divanı haysiyetilerin tahrirî ihtar 
ve meclis huzurunda tevbih cezaları katidir. Muvak
katen icrayı sanattan men hakkında verilen karar
larda Ankara'da bulunan Âli Divanı Haysiyetin tas
dikiyle muteber olur. Âli Divanı Haysiyet bervecbi 
ati teşekkül eder: 

A) Sıhhiye Vekâleti Müsteşarının riyasetinde 
vekâlet erkânu memurininden veya sair memurini 
sıhhiye arasından intihap edilecek üç tabip. 

B) Adliye Vekili tarafından itihap edilecek hâ
kimler sınıfından bir zat. 

C) Tıp Fakültesi Meclisi Müderrisini tarafından 
ımüntehap bir müderris. 

D) Biri asker ve diğer ikisi sivil olmak üzere 
odalar tarafından müntehap üç tabip. 

Âli Divanı Haysiyet reis ve azası üç senede bir 
tecdit olunur. Eski azanın yeniden İntihabı caizdir. 

Mahalli divanı haysiyetlerin kararlarının temyizi 
esnasında mahkûm tabibin şifahî veya tahrirî mü-
dafaat ve itirazatı kabul edileceği gibi divanı haysi
yetin mütalaatı da hazarı dikkate alınır. Bu gibi 
kararların divanı haysiyete vümdü tarihinden itiba
ren azamî bir ay zarfında ret veya tasdiki veya ta
dili lâzım gelir. Âli Divanı Haysiyet azasının nısfın-

. | dan bir fazlasiyle içtima edebilir. Tesavii âra vu-
1 kuunda reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 
f Madde 22. — Yirmi üçüncü madde aynen 

I; Madde 23. — Yirmi dördüncü madde aynen 
i Madde 24. — Yirmi beşinci madde aynen 
i Madde 25. — Diploması olmadığı halde cerri 

menfaat için olmasa dahi herhangi suretle olursa ol-
ı sun hasta tedavi edene veya tabip unvanını takman 
; şahıs bir aydan aliı aya kladar hapis ve yirmi beş li-
| raya kadar ağır cezayı nakdî ile mücazat olunur. Bu 
I suretle icrayı sanattan mütevellik olmak üzere ceza

yı müstelzim bir fiil ika edilmiş olduğu takdirde 
Tüık ceza kanununa tevfikan başkaca takibat yapı
lır. 

Madde 26. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan 
icrayı sanat salahiyeti olmayan veya her ne suretle 
olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir ta-

; bip slanatını icra ederse yirmi beş liradan iki yüz li-
; raya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalandırılır. 

Madde 27. — Beşinci, altıncı, onuncu, on ikin
ci, on beşinci, yirmi üçüncü ve yirmi dördüncü 
maddeler ahkâmına riayet etmeyen tabipler beş li
radan yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî ile ceza
landırılır. 

ı Madde 28. — Ağır hapis veya beş seneden faz-
| la hapis veya müebbeden hiıdematı âmmeden mem-
f nuiyet veya meslek ve sanatı sui istimal suretiyle iş-
! lcnmiş bir fiilden dolayı iki defa mahkemece meslek 

ve sanatın tatili cezasiyile mahkûm olan veya icrayı 
sanat etmesine mani ve gayrı kabili şifa bir marazi 
aklî ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden ta-

: bipler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
j teklifi ve Âli Divanı Haysiyet karariyle icrayı sa-
L nattan men olunur ve diplomaları geri alınır, 

i Madde 29. — Dişçilik sanatı; dişlerin ve diş et-
| leriyle esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına 
i ait ameliyelerin icrasına münhasırdır. 
i Madde 30. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
; dişçilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıya-
; bilmek için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu 
! Dişçi Mektebinden diploma almak lâzımdır. 
i 32 nci madde tay. 
t Madde 31. — 33 ncü madde aynen 
p Madde 32. — Hali hazırda diplomasız icrayı sa-
İ nat eden dişçilerden en az on senedenberi müstemi-
;. ren ve münhasıran bu işle iştigal ettiğini bu kanunun 
j tarihi meriyetinden itibaren üç ay zarfında resmî 
I vesikalarla ispat edenlere Sıhhiye ve Muaveneti Iç-
| timaiye Vekâletince ruhsatname verilerek sanatlarını 
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yapmalarına [müsaade edilir. Bu sanatla iştigal ettiği 
müddet on seneden az olan, veya on seneden fazla 
bir zamandan beri dişçilik ettiğini vesaiki kâfiye ile 
ispat edemiyen diplomasız dişçler bu kanunun neşri 
llarihinden itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri 
takdirde Tıp Fakültesi Dişçi mektebince imtihanı 
icra edilerek ihrazı muvaffakiyet edenlere Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından bir ruh
satname verilir ve sanatlarını yapmalarına müsaa
de edilir. 

Madde 33. — Otuz ikinci maddede yazılı olan 
müsaadeli dişçiler diş tabibi unvanı kullanmaya me
zun olmayıp ancak dişçi ismini taşıyabilirler. 

Madde 34. — Otuz yedinci madde aynen 
Madde 35. — Otuz sekizinci madde aynen 

Madde 36. — Bir mahalde sanatını icra etmek 
isteyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başla
dığından itibaren azamî bir hafta zarfında isim ve 
hüviyetini diploma veya ruhsatname tarih ve numa
rasını ve muayenahane ittihaz ettiği yeri havi bir 
ihbarnameyi o mahallin en büyüık sıhhiye memuruna 
vermeye mecburdur. Muayenahanenin nakli halinde 
en az yirmi dört saat evvel nakil keyfiyetini ihbar 
edecektir. 

Madde 37. — Kırkıncı madde aynen 

Madde 38. — Diş tabipleri ve dişçiler hakkında 
tabipler için olduğu gibi müeazatı inzibatiye tertibi
ne odalar divanı haysiyetleri salahiyatıtardır. Bu hu
susta tabipler hakkındaki ahkâm aynen caridir. Âli 
Divanı Haysiyet karariyle muvakkaten icrayı sanat
tan men edilen diş tabipleri ve dişçiler bu müddet 
zarfında icrayı sanat edemez. Âli Divanı Haysiyet 
kararları alakadarlarca malum olmak üzere Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından müna
sip suretlerle ilân olunur. 

Madde 39. — Kırk ikinci madde aynen 
Madde 40. — Kırk üçüncü madde aynen 
Madde 41. — Diplomasız veya ruhsatnamesiz 

olarak cerri menfaat için olmasa dahi dişçilik sana
tını yapan ve herhangi suretle olursa olsun diş te
davisi ve dişe ait sair müdahaleleri icra eden kim
senin icrayı sanatına mümanaat edilmekle beraber 
on beş günden üç aya kadar hapis oezasiyle müca-
zaat olunur. Bu suretle icrayı sanattan mütevellit ol
mak üzere cezayı müsıtelzinı bir fiil ika edilmiş ol
duğu takdirde Türk Ceza Kanununa tevfikan baş
kaca takibat yapılır. 

Madde 42. — Bu kanunun ahkâmına tevfikan 
icrayı sanata salahiyeti olmayan veya her ne suretle 

olursa olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir ta
bip veya diş tabibi veyahut dişçi dişçilik sanatı icra 
cdeıse on liradan yüz liraya kadar hafif cezayı nak
dî ile mahkûm edilir. 

Maldde 43. — Bir diş tabibi veya dişçinin mü
teaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat 
etmesi memnudur. 

Maldde 44. — Yirmi dokuzuncu maddede hudu
du gösterilen icrayı sanat salahiyetini tecavüz eden 
veya 33, 35, 36, 37, 39, 40 ncı maddeler ahkâmına 
riayet etmeyen diş tabipleri veya dişçiler beş 'lira
dan elli liraya kadar hafif cezayı nakdî ile cezalan
dırılırı 

Madde 45. — Ağır hapis ve beş seneden fazla 
hapis veya müeebbeden hidematı âmmeden anıemnu-
iyet veya meslek ve sanatı sui istimal suretiyle işle
miş olan bir fiilden dolayı iki defa mahkemece mes
lek ve sanatın tadili cezasiyle mahkûm olan veya 
icrayı sanata mani ve gayrı kabili şifa bir marazı 
aklî ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş 
tabibi ve dişçiler Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâletinin teklifi ve Âli Divanı Haysiyet karariyle 
icrayı sanattan men olunur ve diploma veya ruhsat
nameleri geri alınır. 

Madde 46. — Diş tabipleri ve dişçilerin muaye
nehanelerinde çalışan ve dişçilik salahiyeti olmayan 
eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi vesair suret
lerle müdahale yapması memnudur. Muayenehane
lerinde bu gibi salahiyetsiz kimselerin dişçilik sana
tım icra etmesine müsaade eyleyen diş tabipleri ve 
dişçiler hakkında 44 ncü madde ahkâmı tatbik edi
lir. 

Madde 47. — Türkiye dahilinde ebelik sanatını 
icra için Türk olmak ve tıp fakültesi kabile mekte
binden veya Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti tarafından kuşat ve idare edilen ebe mekteple
rinden bir şahadetname sahibi bulunmak ve bu şa
hadetnamenin Vekâleti müşarünileyhaca tasdik ve 
tescil edilmiş olmak lâzımdır. 

Elli birinci madde tay 
Madde 48. — Şahadetnamenin ebe bulunmayan 

yerlerde üç ay müddetle ihtisas vesikasına malik 
fenni velade mütehassıslarının müstahdem bulundu
ğu bir hastanede ameliyat görerek ebelik vesikası 
alan ve bu vesikalarını Sıhhiye ve Muavenetti İçti
maiye Vekâletine tasdik ettiren ebelerin etıbbayı 
resmiyenin nezaretleri altında icrayı sanat etmele
rine müsaade olunur. 
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Madde 49. — İcrayı Sanat eden şahadetnamesi 
ebeler adedi ihtiyaca kâfi olan mahallerde 48 nca 
maddede gösterilen ebeler icrayı sanat edemezleıj. 
İhtiyaca kâfi şahadetnameli ebe bulunmayan yerler}-
de ruhsatlı ebelerin icrayı sanatta devam etmelerin^ 
mahalli sıhhiye müdürlerinin gösterecekleri lüzum 
üzerine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
müsaade olunur. 

Madde 50. — Bir mahalde icrayı sanat etmei 
isteyen ebeler azamî bir hafta zarfında isim ve hür 
viyetlerini, * şahadetname veya vesika tarih ve numa*-
rasını ve icrayı sanat edecekleri mevkii mübeyyia 
bir ihbarnameyi bulunduğu mahallin en büyük sıh

hiye memuruna veraıeye ve ikametgâhın tebdili veya 
diğer bir mahalle nakli hailinde de en az yirmi dört 
sanat evvel nakli keyfiyeti ihbar etmeye mecbur
dur. 

Madde 51. — Sıhhiye Vekâleti teklifinin 52 ncİ 
maddesi aynen 

Madde 52. — Sıhhiye Vekâleti teklifimin 53 ncü 
maddesi aynen 

57 nci madde aynen 
Madde 53. — Ecnebi memleketlerinde ve mahal

li hükümetlerince musaddak ebe mekteplerinde tah-
sil görerek şahadetname almış olan Türk ebeleri© 
alelusul hüviyetleri tespit ve şahadetnameleri Sıhbiı-
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tasdik ve 
tescil edildikten sonra icrayı sanatlarına müsaade 
olunur. 

Madde 54. — Şahadetname veya vesikası olma
dığı halde ebeliği sanat ittihaz edenler bir haftadan. 
üç aya kadar hafif hapis veya beş liradan elli liraya 
kadar hafif cezayı nlaıkdî ile cezalandırılır, Bu suret
le icrayı sanattan mütevellit oiimak üzere cezayı müsh 
telzim bir fiil ika edilmiş olduğu takdirde Türk Ce
za. Kanununa tevfikan başkaca takibat yapılar. 

Madde 55. — Bu ıkanunun kırk yedinci, 49, 5C|, 
53 ncü maddelerindeki şeraiti ifa etmemiş olan veya 
muvakkaten men edilmiş oldukları halde icrayı sfa<-
nat eden ebeler beş liradan elli liraya kadar hafif 
cezayı nakdîye mahkûm edilirler. 

Madde 56. — Kırk sekizinci maddede hükmedi
len icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 
52 nci madde ahkâmına riayet etmeyen ebeler beş 
liradan elli liraya kadar hafif cezayı nakdî ile cezai-
landırıilır. 

Madde 57. — Ağır hapis veya beş seneden flazli 
hapis veya meslek ve sanatın suiistimali suretiyle 
işlenmiş bir fiilden dolayı iki defa mahkemece mes

lek ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olan veya 
alenî ahval ve harekâtı iffetşikenanesiyle efkârı naşı 
rencide eden ve meslek haysiyetiyle gayri kabili te
lif vaz ve tavırları görülen veya icrayı sanata mani 
ve gayri kabili şifa bir marazı aklî ile maluliyeti' bl-
muayene anlaşılan ebeler Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletinin teklifi ve Âli Divanı Haysiyetin 
karariyle icrayı sanattan men olunur ve şahadetna
me veya vesikası geri alınır. 

Madde 58. — 63 ncü madde aynen 
Madde 59. — 64 ncü madde aynen 
Madde 60. — Bir mahalde sünnetçilik etmek 

üzere yerleşmek isteyen kimse bir hafta zarfında 
isim ve hüviyetini ve vesaiki lâzimesini havi bir ih
barnameyi mahallin en büyük sıhhiye memuruna 
vermeye ve başka bir yere nakil vukuunda keyfiyeti 
nakli ihbar etmeye mecburdur. 

Madde 61. — Ruhsatsız ve müsaadesiz sünnet
çilik edenler bir haftadan bir aya kadar hafif hapis 
ile cezalandırılır, bu suretle icrayı sanattan müte
vellit olmak üzere cezayı müstelzim bir fiil ika edil
miş olduğu takdirde Türk Ceza Kanununa tevfikan 
başkaca takibat yapılır. 

Madde 62. — 60 nci madde hükmüne riayet et
meyen sünnetçilerden beş liradan yirmi beş liraya 
kadar hafif cezayı nakdî alınır. 

Madde 63. — 68 nci madde aynen 
Madde 64. — 69 ncu madde aynen 

Madde 65. —• Bir mahalde icrayı sanat etmek is
teyen hastabakıcılar isim ve hüviyetleri ve vesikala
rını havi bir ihbarnameyi en çok bir hafta zarfında 
mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeye ve 
ikametgâh tebeddülü veya başka bir yere nalkid vu
kuu halinde yirmi dört saat evvel1 keyfiyeti nakli ih
bara mecburdur. 

Madde 66. — 71 nci madde aynen 
Madde 67. — 72 nci madde aynen 
Madde 68. — Atmış, dördüncü maddede gösteri

len icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya altmış 
beşinci madde hükmüne riayet etmeyen hastabakıcı
lardan yirmi beş liraya ifaadar hafif cezayı nakdî alı
nır. 

İffetşikenane alenî hal ve hareketleriyle halikın 
hissiyatını rencide eden hastabakıcı hemşerilerin 
ruhsatnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâleti tarafından geri alınır. 

Madde 69. — 74 ncü madde aynen 
Madde 70. — Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler 

yapacakları her nevi ameliye içim hastanın küçük 
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veya tahtı hacizde ise veli veya vasisimin evvelemir
de muvafakatini alırlar. Büyük ameliyei cerrahiye-
ler için bu muvafakatin tahrirî olması lâzımıdır. (Ve
li veya vasisi olmadığı veya bulunamadığı veya üze
rinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir ola
madığı takdirde muvafakat şart değildir) hilâfında 
hareket edenlerden alâkadarın şikâyetine bağlı ol
mak şartiyle on liradan iki yüz liraya kadar hafif 
cezayı nakdî alınır. 

Maldde 71. — Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve 
ebelerle hastalar arasında ücreti mudavattan dolayı 
vaki olacak ihtilâfın mercii bu ihtilâfa mevzu teşkil 
eden meblağ miktarı ne olursa olsun sulh mahke
meleridir. Yalnız ilki sene mürurunda bu hak zail 
olur. 

Madde 72. — İcrayı sanat eden tabipler, diş ta
bipler, dişçiler ve ebeler numunesi veçhile Sıhhiye 
ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti tarafından tertip 
ve mahalin sıhhiye memurlarınca musaddak hasta
ların isim ve hüviyetlerini kayda mahsus bir proto
kol defteri tutmaya mecburdurlar. Bu defterlerin 

kuyudu ücretten mütevellit davalarda sahibi lehine 
delil ittihaz olunabilir. Şu kadar ki müstenidi iddia 
olan kaydın hilafı vesaik veya delalilli muteberei sai
re ile ispat edilir. 

Madde 73. — 78 nci madde aynen 
Madde 74. — 79 ncu madde aynen 
Madde 75. — 80 nci madde aynen 
81 nci madde tay. 
Madde 76. — 82 nci madde aynen 
Madde 77. — Türkiye'de mevzuatı kanuniyeye 

müsteniden hakkı müktesepleri itanınımış olan ecne
bi talbipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler sanatla
rını hu kanun ahkâmı dairesinde icra edebilirler. 

Madde 78. — 83 ncü madde aynen 
Madde 79. — Bu kanunun tarihi meriyetinden 

ve nizamnamei mahsusun kabul ve tasdikinden son
ra yapılacak iş odalarla divanı haysiyetler intihaba-
tı Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletince tan
zim ve idare olunur. 

Madde 80. — 85 nci madde aynen 
Madde 81. — 86 nci madde aynen. 


