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Tababet ve İhtisas vesikalerı hakkında nizamname 
Madde 1 — Türkiye Tıp fakültesinden veya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tayin 

ve ilân edilecek müessesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya lâbo-
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ratuavnndan veri 'ip Türkiye Tıp fakültesince tasdik edilmiş olan ihtisas vesikaları aşağıda yazılı 
üç nevi ihtisasa şamildir: 

1 - Seririyat ihtisasları, 

2 - Lâboratuvar ihtisasları, 

3 - Hıfzıssıhha ihtisası, 

Madde 2 — Seririyat ihtisasları şimdilik dokuz şubeden mürekkeptir. 

1 - Emrazı dahiliye, 

2 - Emrazı hariciye (Operatörlük) 

3 - Emrazı akliye ve asabiye, 

4 - Emrazı Enfiye, Üzniye ve Hançereviye, 

5 - Emrazı ayniye, 

6 - Emrazı Ci ld iye ve Zühreviye, 

7 - Emrazı etfâl, 

8 - Fenni vilâde ve Emrazı Nisaiye, 

9 - Emrazı Bevliye, 

Madde 3 — Lâboratuvar ihtisasları şimdilik altı şubeden mürekkeptir. 

1 - Bakteriyoloji , 

2 - Teşrihi marazî, 

3 - K i m y a y i tıbbî, 

4 - Tababeti ruhiye ve adiiye, 

5 - Radyoloj i , 

6 - Hikemî tedavi. 

Madde 4 — Y u k a n k i maddelerde yazılı olan şubelerden Emrazı Dahiliye ve Hariciyede 

ihtisas sahibi olmak için bu şubelere ait Seririyat ve lâboratuvarlarda lâakal üç ve diğer şube

ler için ait oldukları seririyat ve lâboratuvarlarda lâakal ik i sene çalışmış olmak lâzımdır. 

Hıfzızsıhha ihtisası için mecmuu dört seneye baliğ olmak üzere Bakteriyoloji , Parazitoloji \e 

hifzızsıhha lâboratuvarlarında \e emrazı intaniye seririyatında çalışmış olmak şarttır. A n c a k 

Bakteriyoloji ve Parazitoloji ile meşgul olmuş olanlar için bu müddet üç seneye indirilir. 

Bu nizamnamenin neşrinden evel geçen müddetler de bu ihtisas müddetlerine dahildir. 

Madde 5 — Gerek Hastane \e gerek Lâboratuvarlarda daimî Asistan olarak kalan tabipler 

ile tabip diploması almazdan evel Türk Tıp Fakültesinde entern olarak çalışanlar hıfzızsıhha 
ihtisası için üç, dahiliye \e hariciye seririyatları için ik i ve diğer seririyat vs lâboratuvar ihtisas
ları için bir buçuk sene sonra mütehassıslık imtihanına girebilirler. 

Maddde 6 — Dördüncü ve beşinci maddelerde yazılı müddetleri ikmal eden namzetlerin 
liyakati ilmiyeleri bilimühan tesbit oluatir. İmtihanlar Tıp fakültesinde namzedin devam ettiği 
şube müderrisi veya muallimi ile fakülte meclisi tarafından müntahap diğer ik i müderristen 
mürekkep bir Jüri huzurunda icra edilir. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafından tayin ve 
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ilân edilecek diğer miiessesatta imtihan o müesseselere mensup seririyat veya lâboratuvarlar 

şefleri arasından intihap ve Vekâletçe tasvip edilen bir Jüri heyeti tarafından yapılır. 

İmtihanlar nazarî ve ame'î olup nazarî imtihanlar tahriridir. 

Madde 7 — Ecnebi memleketlerde maruf bir hastane veya lâboratuvardan alınmış olup 

dördüncü veye beşinci maddelerde yazılı müddetlere tevafuk eden vesikaların Türkiye Tıp Fakül

tesince tasdiki için nımezedin fakülte meclisince intihap edilecek iki hoca ile o ihtisas şubesi 

mualliminden mürekkep bir jüri huzuraıdı imtihanının icrası lâzımdır. 

Şukadarki Türkiye dahilinde herhangi bir şubede ihtisas şehadetnamesi almış mütehassısların 

fazla olarak şubei ihtisaslarına ait olmak üzere Avrupada maruf bir hastane veya lâboratuvardan 

aldıkları vesikalar bilâ imtihan tasdik edilir. 

Madde 8 — Tıp fakültesiyle Sıhhiye Vekâletince tayin ve ilân edilen müessesattan başka 

bir müessesenin seririyat veya lâboratuvarlarında dördüncü ve beşinci maddelerde gösterilen 

şerait dairesinde ikmali müddet eden namzetlerin ihtisas vesikaları Tıp fakültesince veya 

Vekâletçe tayin ve ilân olunan müessesattan biri tarafından tasdik edilmedikçe muteber olmaz, 

bu vesikaların tasdiki için namezetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince gösterilecek bir 

lâboratuvar ve seririyatta üç ay müddetle çalıştıktan sonra altıncı maddede zikredilen Jüri 

heyetleri muvacehesinde ait olduğu şubeye ait malûmattan imtihanlarının icrası lâzımgelir. 

Madde 9 — Bu nizamnamenin neşri tarihinde lâakal beş senedenberi bir müessesede 

müstemirren mütehassıslık etmekte olan ve ihtisas vesikasına malik olmıyan tabipler bu nizam

namenin meriyetinden itibaren bir sene zarfında müracaat ettikleri takdirde altıncı maddede 

muharrer Jüri Heyetleri tarafından kendilerinin de evrak ve vesaiki resmiyeleri ve mevcut 

ise aşari fenniyeleri ve ilmî ve amelî iktidarları tetkik olunduktan sonra şayanı kabul görülenlere 

bilâ imtihan ihtisas vesikası verilir. 

Madde 10 — İhtisas vesikaları namzedin liyakatine göre ya bir şubei tababette o şubeye 

ait bir seririyat veya lâboratuvarı müstakillen idare edebileceğini ve yahut o şubede mütehassıs 

olarak ya'nız serbest icrayı sanat eyleyebileceğini gösterir bir surette tertip olunur. 

Bu iki neviden başka suret ve muhteviyatta ihtisas vesikası ita edilemez. 

Madde 11 — Onuncu maddede zikredilen vesika 1 ardan birinci sınıfa dahil olanları hamil 
olmıyanlar bir müessesei resmiye veya hususiyede seririyat veya lâboratuvar şefliklerini idare 
edemezler. A n c a k serbest mütehassıslık vesikasını hamil olup ta üç sene müstemirren ihtisas 
dahilinde ça'ıştık'.annı ispat edenlere vekâletçe kendilerinin seririyat veya lâboratuvar mütehassıs
lığını ifa edebileceklerine dair vesika verilebilir. B 'r seririyat veya lâboratuvar mütehassıslığını 
ifa iktidarını gösteren vesikaları hamil olanlar bu vesikaların ait olduğu şubede mütehassıs 

olarak ta icrayi sanat hakkını haizdirler. 

Madde 12 — B u nizamnamenin mevkii meriyete vaz'ından mukaddem Tıp fakültesinden 

veya Gülhane tababeti askeriye tatbikat mektep ve seririyatından veya ecnebi memleketlerin 
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maruf bir hastana vs /a lâbora^uvarından bu nizamnamede musarrah müddetler zarfında usulü 

dairesinde verilmiş olan ihtisas vesikaları mer'i ve muteberdir. Başka taraflardan verilenlerin 

hükmü olmayıp bunların sahipleri dokuzuncu maddeye tevfikan müracaatla yeniden ihtisas 

vesikası almağa mecburdurlar. 

Madde 13 — Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanunun dokuzuncu 

maddesi m u c i b i n e tanzim o^nan ve Şjrayi Devletçe görülen bu n i z a m i m e neşri tarihinden 

muteberdir. 

Madde 14 — Bu nizamnamenin icrasına Sıhhat ve içtimaî Muavenet ve Maarif Veki l ler i 
memurdurlar. 

İ L A N L A R 

iktisat Vekâletinden : 

Balıkesir Vilâyetinin Taş karyesinde kâin 
olup Hükümet malı bulunan kükürt madeni, 

(1) İmtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren 
bir sene zarfında (125,000) lira sermaye ile 
teşkil olunacak Türk şirketine hukuku devre
dilmek ve şirketin teşekkülünden itibaren bir 
sene zarfında maden sahasının 1 — 5000 mik
yasında topoğrafik ve jeolojik haritası yapıla
rak neticesi bir raporla bildirilmek ve bu 
tetkikat neticesine nazaran imalât projeleri 
yapılıp vekâlete verilmek. 

(2) İkinci sene nihayetinde ihzari ameliyat 
bitmiş ve imalâta başlanmış olmak. 

(3) Üçüncü seneden itibaren senevî asgarî 
(2000) ton musaffa kükürt çıkarılmak ve işbu 
taahhüdatı teminen millî bankalardan birinin 
(5000) liralık teminat mektubu verilmek şartiyle 
taliplerine ihale edileceğinden taliplerin tem
muzun 15 inci pazarıesi günü saat 15 şe kadar 
azamî tekliflerini kapalı zarfla İktisat Vekâleti 
Maadin İşleri Umum Müdürlüğüne vermeleri. 

Devlet demir yolları ve limanları umumî 

idaresinden: 

İdaremize lüzumu olan « 100,000 » yüz 
bin ton maden kömürünün münakaşası 7 

temmuz 1929 pazar günü saat ( 16 ) da A n k a -

, rada Umumî İdare binasında icra edilecektir. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektup

larını ve teminatı muvvakkatlerini mezkûr 

I tarihte saat ( 15 ,30 ) a kadar Umumî İdare 

yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lâzımdır, 

j Talipler münakaşa şartnamelerini ( 250 ) kuruş 

mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 

Haydarpaşada, Haydarpaşa mağazasından te

darik edebilirler. 

§ 

Kayser i - Sivas hattı için altmış kilomet
relik malzemei ferşiye münakaşası 27 temmuz 
929 cumartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demir yolları umumî müdürlüğünde 

| icra edilecektir. Münakaşaya iştarak edecek
lerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakka-
telerini yevmi mezkûrde saat (16,30) a kadar 
umumî idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri 
lâzımdır. Talipler münakaşa şartnamelerini 
(20) lira mukabilinde A n k a r a malzeme daire
sinden Haydarpaşa mubayaat komisyonundan 
tedarik edebilirler. 


