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24/7/1947 tarihli ve 3/6177 sayılı kararla yerürlüğe konulmuş olan 
«Tababet uzmanlık belgeleri hakkındaki TUsok» ün 2, 3, 4, 5, 7, 8 re 
9 uncu maddeleriyle geçici maddesinin degiştir&meeine dair olup Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan 
Tüzüğün ilişik şekilde yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunun 
12/2/1949 tarihli toplantısında kararlaştırunnştır. 
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CUMHURBAŞKANİ 

tSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
S. GÜNALTAY 

Mnli SaYanma Bakam 
H. ÇAKIR 

MölE Eğitim Bakanı 
T. BANGUOĞLU 

G. »e Tekel Bakanı 
ör. F. Ş. BÜRGE 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. ERİM 

İçişleri Bakam 
E. ERİSİRCİL 

D«v4et Bakam 

N. SÜMER 

Dikleri, Bahaw V. 
Af. SÜMER 

Bayındırlık Bakanı 
§. AD ALAN 

Taran Bakam 
CORAL 

Eko. T« Ticaret Bakam 
C. S. BAHÍAS 

Ulaatraau Bakam 
Dr. t. SATİR 

Adalet Bakam 
F. SİRMEN 

Maliye Bakam 
i. R. AKSAL 

Sağ. ve S. Y. Bakam 
Dr.K.BAYİZlT 

Çalışma Bakanı 
R. S. SİRER 

Tababet uzmanlık belgeleri bakfcaMKak* Tü**g*n (2, 
3, 4, 5, 7, 8,9) uncu maddeleriyle geçte! maddesinin 

değiştirilmesin* dair TSoÜ* 

Madde 1 — 24/7/1947 tarih ve 3/617T dayıb kararname ile kaba! 
•htoan (Tababet uzmanlık belgeleri) hakkındaki tftzüğün (2, 3, 4, 5, 7, 

yazık şekilde değiştlrH-

tâbaratovar uzman-

8. 9) uncu maddeleriyle geçici maddesi 
» i ş t i r : 

Madde 2 — Türkiye'de tababete alt 
hfc kolları şunlardır : 

I - İç hastalıkları 
n - Genel Şlrürü 

m - Nöroşirurji 
TV - Ağız ve çene cerroMst (Steaaaaahj*) 
V - Çacuk eerrahlsi ve Ortapcü 

T i . :ifa<tm hastalıkları va 

VTI - Akıl ve sinir hastalıkları 
v m - Deri ve frengi kaatahkları 

IX - Kulak, boğaz ve burun hafftahkları 
X - Göz hastalıkları 

XI - Çocuk hastalıkları 
X H - Üroloji 

X r n - î j iyen 
XTV - Adli ve ruhi tababet 
X V - Bakteriyoloji ve lntani bastankter 

XVI - Parazitoloji 
X V n - Fizfkoterapi ve İdroterapi 

XVTII - Radyoloji 
XIX • Hayati ve tıbbi ve gudai ktaıya 
X X - Anatomi Patolojik 

X X I - Farmakodinami 
XXII - Genel sağlık uamanhğı 

X X m - İş hekimliği 
XXIV - Okul - spor hekimliği 

X X V - Fitizyoloji 

Madde 3 — Bu kollardan birinde uaman olmak ve bu uavanı at
mak için, Türkiye tıp fakülteleri klinik ve laboratuvarlansda veya S a ğ 
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul ve Can edilen hastane ve ku
rumlarda, türlü kollara göre, 8 İnci maddede belirtilen süre ü e asistanlık 
yapmak ve bundan sonra aamaahk imtihanına girerek kaz&amak lâzım
dır 

Uzmanlık belgeleri, Türkiye tip fakültelerinden veya Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca kabul ve i lân edilen hastane ve kurumlarca tan-
ahn ve Sağl ık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil edilerek verilir. 

Madde 4 — Asistan ohoak için sa şartlar MauaodTr: 
I - Memurlar Kanununda, memur olabilmek için kabul edilen şark

ları haiz bulunmak, 
n - Yabancı bilim dillerinden ingilizce, Fransızca, Almanca veya 

İtalyanca'dan birini, tababete alt kitap ve y a y ı m l a n kolayca okuyup an
layacak re Türkçeye çevirecek derecede bilmek ve bunun için yapnaeafc 
yabaacı dil imtihanım başarı ite vermek. (Evelce, au yabancı dulsrtn bi
rinden olmak üzere, Devlet dil imtihanlarına girip ta kaşanmış âkatian 
ha kayı t tan ayrık tutulur.) 

ÜZ - Yapılacak müsabaka lmtVhanmda başar» göstermek. 

Madde 5 — Her yı l Ocak ve Ağastoe aylarında flrtlyaaa gOre has
tane ve kurumlara alınacak asistanların sayısı , Sağl ık ve Sosyal Yardım 
gtokaaflıgmca filer s a t t ı k va sosyal yardan roadarmklsrins btr genelge Om 



Saiıife: 15742 8 MART 1949 

bUdirılir re keyfiyet Ankara ve îstantotti'da birer gazete ü e üçer defa 
ilan ediUr. 

Yabancı dil ve müsabaka İmtihanları son ilan tarihinden iki ay geç
medikçe yapılamaz. 

istekliler, son İlân tarihinden başlıyarafe en geç bir ay içinde bir 
dilekçe Ue Bakanlığa başvururlar ve bu dilekçelerine yukarki maddeye 
göre eklemeleri gereken belgelerin asıllarım veya onamlı birer örneklerini 
bağlarlar ve hangi yabancı dilden imtihan olmak İstediklerim de dilekçe
lerinde yazarlar. 

İsteklilerin dilekçe ve belgeleri Bakanlıkça incelenerek bunlardan 
belge ve durumları uygun görülenlere, bulundukları yerlere göre yabancı 
dil ve müsabaka imtihanlarının nerelerde ve hangi tarihlerde yapılacağı 
ea az on gün evvel bildirilir. 

Madde 7 — Asistanlar aşağıdaki esaslar gözetilerek tâyin olunurlar: 
A - Asistanlık hakkım kazanan istekliler, çalışmak istedikleri uz

manlık kollarının müsabaka lmtihanlarındakl başarı dereceleri sırasîy-
le ve ihtiyaca göre maaşlı veya ücretli veya maaşsız ve ücretsiz olarak 
tayin edilirler. 

Müsabaka imtihanlarmdakl basarı dereceleri eşit olanlardan, fa
kültelerden mezun oldukları yıl bakımından kıdemi fazla olanlar tercih 
edilir. Aynı yıl mezunu olanların s ıralan, kur'a ile belirtilir. 

Maaşlı veya ücretli asistanlıklarda münhal vukuunda maaşsız veya 
ücretsiz asistanlardan talip olanlar yukarda yazılı s ıraya göre bu mün-
hallere tercihan naklolunurlar. 

B - Asistanlık için yapılan son imtihanda kazanmış olanlarla daha ön
ceki devrede kazanarak sıraya girmiş ve fakat son imtihana girmemiş 
olanlar, bir arada sıraya konulurlar. Ancak bunlardan evvelâ başarı de
receleri yüksek olanlar ve başarı dereceleri eşit olanlardan da daha ön
ceki devrede kazanmış olanlar tercih olunur. 

C - Mecburi hizmeti olanlardan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının muvafakati ile ve uygun göreceği uzmanlık kollarında asistanlık 
haklarını kazananlar, - asistanlıkta geçirecekleri müddetler mecburi hiz
mete sayılmamak şartiyle - tâyin olunurlar. 

D - Asistanlık sürelerinin ilk devresinin geçirilmesi için belirtilen 
hastane, lâboratuvar ve diğer kurumlarda bulunduktan sonra en az asis

tanlık son yarısını geçirmek üzere imtihan jürilerinin verilebileceği has
tane, lâboratuvar ve diğer kurumlara tâyinleri, ilgililere bu kurumlara 
nakillerinden en az iki ay ünce tebliğ olunur. 

E - Asistanlık süresi, uzmanlık imtihanlarının yapılabilmesi için bir 
ay uzatılabilir ve ilgililerin asistanlıkla ilişikleri ondan sonra kesilir. 
Asistanlar, uzmanlık imtihanına girmek için asistanlıkla ilişikleri kesil
mek şartiyle gereği kadar mühlet istlyebillrier. 

F - Asistanlar, başka hiçbir vazife alamazlar. 
Madde 8 — Aslstaabfc süresi, iç hastalıkları, genel şirürji, nöroşi

rurji, ağız ve çene cerrahisi (Stomatoloji), çocuk cerrahisi ve ortopedi, 
kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, üroloji, ijiyen, bakteriyo
loji ve intanl hastalıklar, fitizyoloji kollarında üç yıl, akıl ve sinir hasta
lıkları, deri ve frengi hastalıkları, kulak, boğaz ve burun hastalıkları, 
göz hastalıkları, adli ve ruhi tababet, parazitoji, fizikoterapi ve idrote-
rapi, radyoloji, hayati ve tü»bi ve gıdai kimya, anatomi patolojik, farau»-
kodinamı, iş hekimliği, ok»l - spor hekimliği ve genel sağl ık uzmanlığı 
kollarında iki yıldır. 

Bu süreler içinde, bu esen kollardan başka devam edilecek yardımcı, 
dallar ve bunlara d e v a » »ikrelerl, Bakanlıkça yapılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

Madde 9 — Ankara ve İstanbul Üniversiteleri asistanları hakkın
daki hükümleri taşıyan 4988 sayılı Üniversiteler Kanununun 38 inci mad
desi hükümleri dışında kalan hususlarda bu tüzük hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde — Bu tüzüğün yayımından önceki tüzüklerle iktisap 
edilmiş olan haklar mahfuzdur. 

Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu tüzük, Resmî Gazete ile 
yayımlandığının ertesi gününden başlıyarak yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu tüzük hükümlerini, Millî Eği t im ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanları yürütür. 

No. •»ha 
î>ütlar 
Tertip 

İ lgi l i Bakanlar K a r a t * K a r a n 
8/C177 TababC uzmanlık belgeleri 

küyaa Bakaalar Kurala Kararı 
t&zfigu yârurl iğe 

Realnt 
Gazete 

âahife Safı 

UZ1 

İ LÂNLAR 
M . S. B. Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
X — Mütaahhit nam ve hesabına talibi zuhur etmiyen (3) ton sarı 

sabunlu kösele yeniden açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur. 
2 — İhalesi 12 Mart 1949 Cumartesi günü saat (10) da Komisyonda 

yapılacaktır. 
3 — Beher kilosunun (909) kuruştan hepsinin muhammen bedeli 

{27.000) lira olup geçici teminatı (2.025) liradır. 
4 — Evsaf, şartname ve numunesi her gün komisyonda ve İstanbul 

Levazım Amirliğinde görülebilir. 
5 — Evsaf ve şartname, latiyenlere (135) kuruş mukabilinde mak

buz karşılığı Komisyonda satılır. 
535 / 4-4 

1 — Etimesgut'ta kapalı zarf usuliyle elektrik ışık tesisatı yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli (37.795) lira (50) kuruş olup geçici teminatı 
,(2.835) liradır. 

2 — Eksiltmesi 14 Mart 1949 Pazartesi günü saat (16) da M. S. B 
binasında Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartname ve keşifleri 190 kuruş mukabilinde Ankara M. S. B. 
Satınalma Komisyonundan satın alınabilir. Ve İstanbul Lv. Amirliği 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

4 — İsteklilerin ihale gününden üç gün evvel Bakanlık inşaat Şu
besi Müdürlüğüne müracaat ederek en az on beş Bin liralık böyle bir îş 
yaptıklarına ve asgari iki veya üçüncü sınıf ehliyeti bulunduğuna dair 
bir vesika almaları lâzımdır. 

5 — Teklif mektuplarının 14/3/1949 Pazartesi günü saat 15 e kadar 
Komisyona vermeleri. 

591 /4-S 

1 —• Birinci eksiltmesine tally zuhur etmeyen mütaahhit nam ve 
ItUHilr^ıı As. Fab. 1ar İçin k i l en (14) liradan (1) ton kromlu kösele ye

niden açık eksiltme suretlyte satın alınacaktır. Muhammen bedeli (16.000) 
lira olup geçici teminatı (1.200) liradır. 500 kilodan aşağı olmamak üzere 
iki ayrı İstekliye ihale edilebilir. 

2 — Eksiltmesi 15 Mart 1949 Salı günü saat (15) te Ankara'da Ba
kanlık Satınalma Komsiyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğ
leden evvel İstanbul'da Harbiye'deki Levazım Amirliğinde vo Ankara'da 
Komisyonda görülebilir. 

625 / 4-3 

! Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından: 

* Bursa ilinin Orhaneli İlcesine bağlı Topuk ve Göynükbelen köyle-
ı rinde Pırasalık mevkiinde; 
\ Kuzeyi: Terce tepesine dikili beton kazıktan Sarıalan tepesi beton 
\ kazığına doğru hat, 
> Doğusu: Sarılan tepesi beton kazığından başlayıp Kumlugedık te

pesi ile Pırasalık kayalıkları tepesindeki beton kazıklardan geçerek Kü
çük Kara tepesindeki beton kazığa kırık hat, 

Güneyi: Küçük Kara tepesindeki beton kazıktan Topuk Köyü Muh
tar odası (köy odası) na doğru hat, 

Batısı: Topuk Köyü Muhtar odası (köy odası) ndan sınır başlangıcı 
olan Terce tepesindeki beton kazığa doğru hat, 

Sınırlariyle çevrüi (9Ö6) hektardan ibaret sahada İstanbul'da Bah-
çekapı'da Taşhan'da (Sazmaş) Sanayi ve Ziraat Makineleri Türk Anonim 

j Şirketi tarafından 11/3/1946 tarihli ve 121/9 numaralı ruhsatnameye müs-
ı teniden aramakla açığa çıkarılan krom madeninin 45 yıl »üre Ue Işletii-
i mesi imtiyazı adı geçen şirket uhdesine ihale kılınacaktır. 

Bu ihaleye itirazı olanların Maadin Nizamnamesinin 36 ve 37 uci 
maddeleri gereğince 8/3/1949 tarihinden İtibaren 2 ay içinde Ankara'da 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına veya mahallinde 11 Makamına bir dilek
çe ile başvurmaları ilân olunur. 

596/4-1 




