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Tablo I — Grup ihtisası için gerekli öğretim'süreleri ve 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F, ÖZDİLEK 

Milî! Sa. Bakanı 
M . ALANK.UŞ 

Devlet Bakanı 

S. ULAY 

İçişleri Bakanı 
M, ZEYTÎNOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
A . TAHTAKILIÇ Prof.M.GÖKDOĞAN 

GÜm ve Tekel Bakanı 
F. AŞKIN 

Sanayi Bakanı 
İ. SOYAK 

Tarım Bakanı 
O. TOSUN 

Derlet Bakanı 
H. MUMCUOGLU 

Dışişleri Bakanı 

S. SARPER 

Ticaret Bakanı 
M . MAYDUR 

Ulaştırma Bakanı 
0. MERSİNLİ 

Adalet Bakanı 
21. TÜZEMEN 

Maliye Bakanı 
K. KURDAŞ 

Sa. ve So- Y. Bakanı 
R. ÜNER Çalışma Bakanı 

Basın Yayın re Turizm Bakanı İmar ve îskân Bakanı 

Tababet İhtisas Tüzüğü 

Madde 1 — Tababet veya onunla i lg i l i bir dalda ihtisas belgesi a l 
mak, bu Tüzük hükümlerine bağlıdır. 

Madde 2 — Tababet veya onunla i l g i l i Üniversite sonrası eğitim 
i k i ana bölüme ayrılmıştır : . 

A ~ T I P ve Ş İ R Ü R J İ A L A N I N D A İHTİSAS, 

B — Y A R D I M C I ve T E M E L T I P B İ L İ M D A L L A R I N D A İHTİSAS. 

Tıp ve Şirürji alanında ihtisas üç safhada yapılır : 

a - G R U P İHTİSASI S A F H A S I : B u safhada Tıp Fakültesi mezun
larına i k i yıllık eğitim ile iç hastalıkları, şirürji ve genel sağlık grup
larında ihtisas kazandırılır. Grup ihtisası yapmak için gereken eğitim 
süreleri ile alınacak ünvanlar tablo I de gösterilmiştir. 

alınacak unvanlar 

Sıra 
N o . 

Grup sertifikası 
adı 

Gerekl i 
diploma 

E n kısa asis
tanlık ve eği

t i m süresi Alınacak ünvan 

1 İç Hastalık, grupu Tıp 2 yıl Mütehassıs 

2 Şirürji grupu Tıp 2 yıl Mütehassıs 

3 Genel sağlık grupu Tıp 2 yıl Mütehassıs 

b - TıP ve CERRAHININ 
İHTISAS SAFHASI : 

M U H T E L İ F DALLARıNDA ÖZEL 

Grup ihtisasına dayanan ve daha dar bir sahada özel mütehassıs 
yetiştiren eğitim safhasıdır. Grup ihtisasını tamamlayanlar arasından 
seçilenler bu safhadaki eğitime alınırlar, Özel ihtisas yapmak için ge-
reken belgelerin bir numaralı tablodaki sıra numaraları, en kısa eğitim 
süresi ve alınacak unvanlar tablo II de gösterilmiştir. 

Tablo ıı — Özel İhtisas dalları için gerekli diploma ve belgeler 
ile en kısa eğitim süreleri ve alınacak unvanlar 

Sıra 
N o . 

Gerekli bel
gelerin Tab-

özel ihtisas dalının lo ı de sıra 
adı No. 

E n kısa 
asistanlık 
ve eğitim 

süresi Alınacak ünvan 

4 Çocuk Sağ. ve Has. 
» » » » 

1 
3 

2 yıl 
3 yıl 

Çocuk Sağlığı ve H a s -
talıkları Mütehassısı 

5 F i z i k Tedavi ve 
Hidroterapi 

1 veya 8 2 yıl F i z i k Tedavi ve H i d r o 
terapi Mütehassısı 

6 Deri ve Zührevi 
Hastalıklar 

1 veya 3 2 yıl Der i ve Zührevi Hasta
lıkları Mütehassısı 

7 İç Hastalıkları 1 
3 

2 yıl 
S yıl 

İç Hastalıkları Müte
hassısı 

8 İntan Hast . ve 
Mikrobiyolo j i 

» » » » 

1 
3 

2 yıl 
3 yıl 

İntan Hastalıkları ve 
Mikrobiyolo j i Mütehas
sısı 

9 Radyoloj i 1,2 veya 3 2 yıl Radyoloji Mütehassısı 

10 R u h ve Sinir Hast. 
» » » > 

1 veya 3 2 yıl 
3 yıl 

R u h ve Sinir Hastalık
ları Mütehassısı 

R. ÓZAL C , BABAN 

C. TALAS 
Cakpaa Bıkun 
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Gerekli bel- En kısa 
gelerin Tab- asistanlık 

Sıra Özel ihtisas dalının lo I de sıra ve eğitim 
No. adı No. süresi Alınacak ünvan 

11 Göğüs Hastalıkları 1 2 yıl Göğüs Hastalıkları Mü
» » 3 3 yıl tehassısı 

12 Çocuk Şirürjisi 2 2 yıl Çocuk Şirürjisi Müte-
3 S yıl hassısı 

13 Doğum ve Kadın 2 2 yıl Doğum ve Kadın Has
Hastalıkları talıkları Mütehassısı 

» » > » 3 3 yıl 

14 Genel Şirürji 2 2 yıl Genel Şirürji Mütehas-
» » 3 3 yıl sısı 

15 Göz Hastalıkları 2 2 yıl Göz Hastalıkları Müte-
> > 3 3 yıl hassısı 

16 Kulak-Burun-Bo- 2 2 yıl Kulak - Burun - Boğaz 
ğaz Hastalıkları Hastalıkları Mütehassısı 

> » 3 3 yıl 

17 Ortopedi ve Troma- 2 2 yıl Ortopedi ve Tromatoloji 
toloji Mütehassısı 

3 3 yıl 

13 Üroloji 2 2 yıl Üroloji Mütehassısı 
> 3 3 yıl 

e - İLERİ İHTİSAS S A F H A S I : Tıp ve şirürji alanındaki dallar
dan birisinde ihtisas kazanmış olanlar arasından seçilenler daha dar bir 
alanda ileri ihtisas yapmak üzere eğitime tabi tutulurlar, ileri ihtisas 
dallarında mütehassıs olabilmek için gereken belgelerin II sayılı tablo
daki sıra numaraları en kısa eğitim süresi ve alınacak unvanlar tablo 
I H de gösterilmiştir. 

Tablo III — İleri ihtisas dalları, eğitim sûreleri, gerekli 
belgeler ve alınacak unvanlar 

Sıra 
No. 

Gerekli bel
gelerin Tab-

ileri ihtisas dalınınlollde sıra 
adı No. 

En kısa 
asistanlık 
ve eğitim 

süresi Alınacak ünvan 

19 Allerji 4 veya 6 veya 2 yıl 
7 veya 8 

Allerji Mütehâsısı 

20 Beslenme ve Meta
bolizma Hastalık. 

• 4 veya 7 2 yıl Beslenme ve Metaboliz
ma Hastalıkları Müteh. 

21 Endokrinoloji 4 veya 7 2 yıl Endokrinoloji Mütehas
sısı 

22 Gastroenteroloji 4 veya 7 2 yıl Gastroentroloji Müte-
hassısı 

23 Geriyatri 7 2 yıl - Geriyatri Mütehassısı 

24 Hematoloji 4 veya 7 
veya 8 

2 yıl Hematoloji Mütehassısı 

25 Kardiyoloji 4 veya 7 2 yıl Kardiyoloji Mütehassısı 

26 Romatoloji 4 veya 5 veya 2 yıl 
7 veya 8 

Romatoloji Mütehassısı 

27 Radyoterapi 9 2 yıl Radyoterapi Mütehassısı 

28 Çene Şirürjisi ve 12 veya 14 
Plâstik Şirürji veya 16 

2 yıl Çene Şirürjisi ve Plâs
tik Şirürji Mütehassısı 

29 Göğüs Şirürjisi 12 veya 14 2 yıl Göğüs Şirürjisi Müte
hassısı 

30 Nöroşirurji 
> 

12 veya 14 
10 

3 yıl 
4 yıl 

Nöroşirurji Mütehassısı 

YARDIMCI ve T E M E L TIP BİLİM D A L L A R I N D A İHTİSAS : 
Bu bölümde grup ihtisası yoktur, Özel ihtisas bir safhada yapılır. Mik
robiyoloji dalında özel ihtisas yapanlar daha dar bir alanda ileri ihtisas 
yapabilir. 

a - Anesteziyoloji ile yardımcı ve temel tıp bilimlerinde özel ihti-
sas : 

Bu bölümde ihtisas yapmak için gereken diploma veya belgelerin 
I, II ve IV sayılı tablolardaki sıra numaraları, alınacak unvanlar ile adlî 
tıp anesteziyoloji, klinik-lâboratuvar ve patalojik-anatomi dallarında 
ihtisas yapacaklardan evvelce bu ihtisas ile ilgili bir sahada ihtisas bel
gesi almış olanların geçirmesi icap eden en kısa eğitim süreleri tablo 
IV de gösterilmiştir. 

Tablo IV — Yardımcı ve temel tıp bilim dallarında ihtisas yapmak 
için gerekli diploma ve belgeler- ile en kısa eğitim süreleri ve 

alınacak ünvanlar 

Gerekli 
diploma 

veya belge
lerin Tablo- En kısa 

Sıra Özel ihtisas dalınınlardaki sıra eğitim 
No. adı No. süresi Alınacak ünvan 

31 Adlî Tıp Tıp Diploması 
10 veya 34 
veya 37 

3 yıl 

1 yıl 

Adlî Tıp Mütehassısı 

Adlî Tıp Mütehassısı 

32 Anesteziyoloji Tıp Diploması 
2 veya 3 

3 yıl 
2 yıl 

Anesteziyoloji Mütehas
sısı 

33 Farmakoloji Madde 3 gere
ğince 3 yıl 

Farmakoloji Mütehassısı 

34 Klinik LâboratuvarTıp Diploması 
37 veya 38 
veya 39 

4 yıl 

2 yıl 

Klinik - Lâboratuvar 
Mütehassısı 

35 Ortodonti Diş Tabibi 2 yıl Ortodonti Mütehassısı 

36 Pedodonti Diş Tabibi 2 yıl Pedodonti Mütehassısı 

37 Patalojik-Anatomi Tıp 
1, 2 veya 3 

3 yıl 
2 yıl 

Patolojik Anatomi Mü-
hassısı 

38 Tıbbî Biyokimya Madde 3 gere
ğince 3 yıl 

Tıbbî Biyokimya Müte
hassısı 

39 Mikrobiyoloji Madde 3 gere
ğince 3 yıl 

Mikrobivoloji Mütehas
sısı 

b - Mikrobiyolojide ileri ihtisas : Mikrobiyoloji alanına giren ileri 
ihtisas dallarında mütehassıs olabilmek için gereken belge, en kısa eği-
tim süresi ve kazanılacak ünvanlar Tablo V de gösterilmiştir. 

Tablo V — Mikrobiyoloji alanında ileri ihtisas için gerekli 
eğitim süreleri ve belgeler 

Evvelce alın
mış olması 

Sıra 
No. 

gereken bel
ileri ihtisas dalları gelerin sıra 

adı No. 

En kısa 
eğitim 
süresi Almacak ünvan 

40 Bakteriyoloji 8 veya 39 1 yıl Bakteroyoloji Mütehas. 

41 İmmünoloji 8 veya 39 1 yıl immünoloji Mütehassısı 

42 Viroloji 8 veya 39 1 yıl Viroloji Mütehassısı 

43 Entemoloji 8 veya 39 1 yıl Entemoloji Mütehassısı 

44 Mikoloji 8 veya 39 1 yıl Mikoloji Mütehassısı 

45 Parazitoloji 8 veya 39 1 yıl Parazitoloji Mütehassısı 

Madde 3 — Yukarıdaki dallardan mikrobiyoloji mütehassısı olmak 
üzere Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Şubesi 
mezunları, klinik-biyokimya ve farmakoloji mütehassısı olmak üzere 
Tıp ve Veteriner Fakülteleriyle, Eczacı Okulu ve Fakülteleri ile Fen Fa
kültesi Kimya veya Biyoloji Şubesi mezunları asistan olarak tâyin edi
lebilirler. Ortodonti ve pedodonti asistanlığına tâyin edilebilmek için diş 
tababeti okulu veya fakültesi mezunu olmak lâzımdır. 

Madde 4 — ikinci maddede adı geçen dallardan devam edilmesi 
gereken klinik, lâboratuvar ve kurslar ve bunların süreleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Tıp Fakülteleri ve Akademiler tarafından ha
zırlanacak yönetmelikler ile tâyin ve tesbit olunur. 

Ancak, iç hastalıkları grupunda iki yıllık süresinin iç hastalıkla
rında altı ayında çocuk sağlığı ve hastalıklarında geçirilmesi şarttır. 
Geri kalan 6 aylık süre için asistanlar devam edecekleri klinik, lâboratu-
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var ve kursları kendileri seçerler. Şirürji grupunda da 1 yıl genel şirür-
jide, 6 ay doğum ve kadın hastalıkları kliniğinde geçirilir. Geri kalan 
6 aylık süre İçin asistanlar devam edecekleri klinik, lâboratuvar ve kurs
ları kendileri seçerler. 

Genel sağlık grupunda iki senelik müddetten 8 er ayın iç hastalık
ları ile genel şirürji ve 4 ayın da tahsisen doğum kliniğinde geçirilmesi 
şarttır. Geri kalan 4 aylık devre için devam edilecek yerler asistanlar 
tarafından seçilir. 

Klinik-lâboratuvar ihtisasını yalnız tıp diplomasını haiz olanlar 
yapabilir. Bu ihtisas süresinin 2 yılının patoloji-anatomide, bir yılının 
mikrobiyolojide, 1 yılının klinik-biokimyada geçirilmesi lâzımdır. 

Madde 5 — İç hastalıkları grupu, şirürji grupü ve genel sağlık 
grupu ihtisas belgesi alanlar hastanelerle doğumevlerine mütehassıs, 
mütehassıs muavini veya başasistan olarak tâyin edilemezler. 

Madde 6 — İkinci maddede yazılı grup ve dallardan ihtisas bel
gesi alabilmek için Türkiye Tıp Fakülteleri klinik, enstitü veya lâbora-
tuvarlannda veyahut Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul ve 
ilân edilen hastane, doğumevleri, enstitü, akademi veya lâboratuvarlarla. 
yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul ve tâyin olunacak 
sair Bakanlıklar, İktisadi Devlet Teşekkülleri vesair kurum ve teşek
küller bağlı sıhhi müesseselerde veya Gülhane Askerî Tıp Akademlsi'nde 
2 nci maddede gösterilen süreler kadar asistanlık yaptıktan sonra usu
lüne göre yapılacak imtihanı kazanmış olmak şarttır. 

Gruplar ile diğer dallara alt ihtisas belgeleri, Türkiye Tıp Fakül
teleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı veya Gülhane Askerî Tıp Aka-
demisi'nce tâyin edilen jüriler tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre 
ilgili müesseselerce tanzim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından tescil edilerek verilir. 

Türkiye Tıp Fakülteleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi hariç, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilâtı ile yukarıda zikredilen sair 
teşekküllere bağlı müesseselerden herhangi birinde hangi grup ve dal
lardan tam veya yarı süre ile asistan yetiştirileceği ve tam süre ile asis
tan yetiştiren klinik, enstitü ve lâboratuvar şeflerinde bulunması gere
ken vasıflar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelik ile tâyin edilir. 

Madde 7 — Asistanlığa tâyin edilebilmek için lâzım gelen şartlar 
aşağıda gösterilmiştir: 

A — Memurin Kanununda memur olabilmek için kabul edilen 
şartları haiz bulunmak, 

B — Grup ihtisası asistanlığına tâyin için meslekî imtihan vermek, 
diğer ihtisas dalları için ise yabancı dil i m t i h a n ı n ı kazanmış olmak. 

C — Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 
bulunmamak. 

Madde 8 — Asistanlık maaşlıdır. Asistanlar yalnız asistan kadro-
lanna tâyin olunurlar. Başka bir kadro tahsis edilmek suretiyle asistan
lık yapılamaz. Fahrî asistanlık yalnız yabancı uyruklulara tahsis edil
miş olup şartlan 19 uncu maddede gösterilmiştir. 

Madde 9 — Asistanlığı kabul sınavları senede en az bir defa ol
mak üzere Ankara'da yapılır. Sınav açılacağı gün ve yer bütün illere 
bildirilir. Keyfiyet ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayınlanan gün
lük gazetelerle üç defa ilân edilir. İmtihanlar ilân tarihinden iki ay 
sonra yapılır. İstekliler son ilân tarihinden sonra en geç bir ay içinde 
Bakanlığa bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçelere 7 nci madde
deki şartlan tesbit eden belgelerin asıl veya tasdikli suretleri bağlanır. 
İstekliler hangi daldan veya hangi yabancı düden imtihan olmak iste
diklerini açıkça belirtirler. İsteklilerden şartları haiz olanlara (Sınava 
giriş fişi) gönderilir. Şartlan haiz olmıyanların belgeleri kendilerine 
3i.de olunur. Üniversiteler tıp fakülteleri, asistanlarını Üniversiteler Ka-
Iknu Gülhane Askerî Tıp Akademisi kendi Kanun ve Tüzüğü, Adalet 
Bakanlığı Adlî Tıp asistanlarını kendi hazırlıyacağı yönetmelik hüküm-
• n e göre alırlar. 

Madde 10 — Gurup ihtisas belgesi almak için asistan olacaklar 
test usulü ile yalnız meslekî sınava tabi tutulurlar. Başarı için sorula
n a % 70 'ini doğru cevaplandırmak şarttır. Başaranlar aşağıdaki sıraya 
göre tâyin olunurlar : 

A — Bakanlık Tâyin Yönetmeliğinde belirtilen mahrumiyet yer
lerinde en az S yıl çalışmış bulunanlar, 

B — Mahrumiyet bölgelerinde asgari 2 yıl çalışmış olanlarla, baş
ka yerlerde en az t yıl çalışmış olanlar, 

C — A ve B fıkralan dışında kalanların sırası, aldıklan notlara 
göre tesbit olunur. 

D — Evvelce başka grupta ihtisas belgesi alanlar, 

E — A, B, C veya D fıkralannda yazılı olanlardan aynı durum
da bulunanların sıralarında mezuniyet tarihleri esastır. 

Madde 11 — Özel dallardan asistan olacaklar İngilizce, Fransız
ca, Almanca, İtalyanca veya Rusça dillerinden birinden sınava tabî 
tutulurlar. Başarı için 10 puan üzerinden 7 puan almak şarttır. Başa
ranlar aşağıdaki sıraya göre tercih edilerek tâyin olunurlar : 

A — Grup İhtisas belgesi aldıktan sonra en az 2 yıl sahasında ça-
lışmış olanlar, 

B — Grup İhtisas belgesi almadan evvel tâyin yönetmeliğinde be-
lirtilen mahrumiyet yerlerinde en az 3 yıl çalışmış bulunanlar, 

C — A ve B fıkraları haricinde kalanların sırası yabancı dil sı
navında aldıklan nota göre tesbit olunur, 

D — Evvelce başka bir daldan ihtisas yapanlar, 
E — A, B, C veya D fıkralarında yazılı olanlardan aynı durumda 

bulunanların sıralarında mezuniyet tarihleri esastır. , 
Madde 12 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı asistanlık kad-

rolarını her yıl teşkilâtın ihtiyacını gözönüne alarak tertip ve ilân eder. 
Tesbit edilen kontenjanın haricinde hiç bir dala, her ne isim altında 
olursa olsun, ilâve kadro tahsisi yapılamaz. 

Madde 13 — Mecburî hizmetli olanlar bu hizmetlerini yapmadık
ça asistanlığa kabul edilmezler. Ancak ihtiyaç görülen dallar için fa
külteleri pekiyi veya iyi derece ile bitirenler arasında Bakanlıkça seçi
lecek yeni mezunlar asistan olarak tâyin edilebilmek üzere sınavlara 
iştirak ettirilir. Bu gibiler mecburi hizmetlerini mütehassıs olarak Ba
kanlığın tâyin edeceği yerlerde ifa ederler. 

Madde 14 —- İleri ihtisas şubelerine tâyinler sınavsız olarak ya
pılır. Tâyin için asistanın yanında çalışacağı klinik şeflerinin inhası 
şarttır. 

Madde 15 — Sınavları bitirip de kadro yetmezliği sebebiyle tâyini 
yapılamıyanların haklan mahfuzdur. Sırası gelip de tâyin edildikleri halde 
vazifeye belli süre içinde başlamıyanların sıralan aynı devrenin sonuna 
alınır. Bu gibiler ikinci defa tâyin edildikleri vazifeyi de kabul etme
dikleri takdirde asistanlık haklannı kaybederler. 

Madde 16 — Asistanların çalıştıkları müesseselerdeki mesai tarz-
Ian bu müesseselerin çalışma şekillerini tesbit eden tüzük veya yö
netmelikler İle tâyin edilir. 

Hastane ve diğer sıhhi müesseselerde servis ve lâboratuvar şefleri 
tarafından yanlarında çalışan asistanlann görevlerine bağlılık, çalış
ma, meslekî bilgi ve teknik yeterliklerinin dereceleri ve karekterleri 
hakkında 6 ayda bir hastane baştabipliklerine veya müessese müdür
lerine gizli olarak birer not verilir. Bu notlara hastane baştabipleri 
veya müessese müdürleri tarafından kendi mütalâa ve kanaatlan ek
lenerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilir. Bir defa aleyh
te not alan asistanın vazife yeri değiştirilir. İkinci defa aleyhte not al
dığı takdirde hizmet süresi ne olursa olsun, asistanlıkla ilişiği kesilir. 
Bu şekilde vazifelerine son verilen asistanlar bu ihtisas şubesinde hiç 
bir suretle asistan olamazlar. Tıp fakülteleri ile Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi asistanlan için kendi mevzuatı hükümleri bu bakımdan da 
uygulanır. 

Madde 17 — Klinik şefleri ve hastane baştabiplerinin birlikte gös
terecekleri lüzum üzerine ve asistanın muvafakati ile asistanlık süre-
leri en çok bir yıl uzatılabilir. Bu süre içinde asistanlar maaşlarını alır
lar. 

Madde 18 — Sınava sevk edildikleri halde başarı gösteremeyen
lerin asistanlıkla İlişikleri kesilmez. Bu gibiler altı aydan önce yeniden 
sınava kabul olunmazlar. İkinci defa muvaffakiyet gösteremiyenlerin 
her türlü hakları sakıt olur. 

Madde 19 — Türkiye'de grup ihtisası, özel ihtisas veya ileri ihti-, 
sas yapmak isteyen yabancı tabiiyetindeki tabipler ve bu Tüzüğün 3 
üncü maddesinde zikredilen okul mezunları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı ile ve tıp fakültelerine bağlı sağlık müesseselerine veya Gülhane 
Askeri Tıp Akademisine fahrî asistan olarak kabul edilebilirler. 

Fahrî asistan olabilmek için alâkalıların mezun oldukları tıp fa
külteleri vesair fakülte ve okullardan aldıklan diploma veya tasdikli 
suretlerini veya fotokopilerini ibraz etmeleri ve Türçeye yeter derecede 
vâkıf olmaları şarttır. Bunlara maaş ve ücret verilemez. Bunlara bura 
verilebilir ve hastanede iaşe ve ibate edilebilir. Bunların çalıştıkları 
müesseselerdeki mesaileri sadece meslekî sahaya inhisar eder. Gire
cekleri ihtisas dalında muayyen müddeti geçirerek yapılan imtihanda 
muvaffak olan yabancı asistanlara usulü veçhile ihtisas belgesi verilir. 
Bu belgelerdeki imzalar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik 
olunur. 
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Madde 20 — Yabancı memleketlerin tanınmış hastane veya sıhhi 
müesseselerinde asistanlık veya ihtisas yapmış olan tababet veya onunla 
i lg i l i dallar mensupları tarafından ibraz edilen belgeler Sağlık ve Sos
ya l Yardım Bakanlığınca tetkik ve aşağıda yazılı şartlarla muamele 
görüp tescil edilmedikçe muteber değildir. 

A — Yabancı memleketlerde alınıp ibraz edilen ihtisas belgelerinin 
gösterdiği devam süreleri grup belgesi almak için muhtelif kl iniklerde 
hizmet görmek şartı aranmaksızın geçirilmesi i k t i z a eden müddet de na
zarı i t ibara alınarak bu Tüzüğün ik inc i maddesinde aynı ihtisas dalları 
için tesbit olunan müddetlere tevafuk ettiği veya bu sürelerden fazla 
bulunduğu takdirde, alâkalı ehliyetini ispat etmek üzere Türkiye* Tıp F a 
kültelerinde bir imtihana tabi tutulur. 

B — Yapılacak sınav için bu ihtisas dalları i le i l g i l i k l i n i k veya 
lâboratuvarların profesörü veya bulunmadığı takdirde doçenti ile fakül
teler profesörler kurulu tarafından seçilecek diğer i k i profesör veya i k i 
doçentten müteşekkil beş kişilik bir jüri seçilir. Fakültelerde, akademi
lerde veya diğer teşekküllerde yapılacak ihtisas sınavı için i lg i l i kürsü, 
enstitü, lâboratuvar veya k l in ik bulunmadığı takdirde, jüıiler bu dala 
yakın olan dalların üyelerinden aynı şekilde seçilir. İmtihanda başaran
ların ihtisas belgeleri fakültelerce tanzim edildikten sonra Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tescil edilir. 

C — Türkiye'de bir tıp şubesinden ihtisas belgesi alan kimseler, 
biîâhara aynı daldan yabancı memleketlerin tanınmış bir hastane veya 
diğer sağlık müesseselerinden ik inc i bir ihtisas belgesi aldıkları takdirde, 
i lgi l i ler hiç bir imtihana tabi tutulmadan bu vesikalar tıp fakültelerince 
tasdik edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından sicilline 
işaret olunur. 

D — Devam süreleri ik inc i maddedeki ihtisas şubeleri için kabul 
edilen maddelerden noksan olduğu ve 9 uncu madde gereğince yapılacak 
asistanlık imtihanını kazandığı takdirde bakiye müddetleri üniversiteler, 
tıp fakülteleri veya akademiler k l in ik ve lâboratuvarlarında veya Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gösterilecek hastane veya diğer sıhhi 
müesseselerde tamamlandıktan sonra, B fıkrasında gösterilen jüri tara
fından imtihana tabi tutulurlar. 

Yabancı memleketlerden dönen ve orada geçirdikleri asistanlık sü
releri sayılanlar için hususi olarak 9 uncu maddede bildirildiği şekilde 
imtihan açılır. 

E — Yabancı memleketlerin tanınmış ihtisas vermeğe yetk i l i has
tane veya sıhhi müesseselerinden alınmış grup ihtisası; özel ihtisas ve 
i ler i ihtisas dışındaki belgeler Bakanlıkça tetkik ve tasvip edildiği tak
dirde bu belgelerde gösterilen müddet, bu Tüzüğün ik inc i maddesinde 
aynı ihtisas dalları için kabul edilen müddetlere mahsup edilir. Alâka
lılar ihtisaslarının mütebaki kısmını Türkiye üniversiteler kliniklerinde 
veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastane veya müessese
lerde veya Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ikmal edilerek bu Tüzük 
gereğince asistanlar hakkında tanzim edilen sınav usullerine tabi tu
tulurlar. 

F — İhtisas yapmak üzere Türkiye'de asistanlığa başlıyanlardan 
dış memleketlerden birine giderek asistanlık süresini orada tamamladık
larına dair ibraz ettikleri belgeler tıp fakültelerince kabul edilenler ve 
bu suretle bu Tüzük gereğince geçirmeleri icap eden müddetleri ve çe-
şitli çalışma safhalarını bitirmiş olanlar Türkiye'de asistanlık yaptıkları 
teşekküllerin asistanları gibi muamele görürler. 

Madde 21 — Asistanların kanuni ve sıhhi mezuniyetleri senede 
ceman bir ayı geçtiği takdirde bir aydan fazlası asistanlık müddetinden 
sayılmaz. 

Madde 22 — Grup ihtisası, özel ihtisas ve i ler i ihtisas belgelerinin 
şekil ve muhtevası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek tipe 
göre i lg i l i müesseselerce tesbit olunur. Bunların haricinde belge tanzim 
olunamaz. 

İhtisas belgesi alanlar, belgelerinde yazılı esaslar dâhilinde sanat 
icrasına yetkil idirler . 

Özel ihtisas veya i ler i ihtisas belgeleri almış bulunanlar, kendi 
dallarında kl inik ve lâboratuvarları idare etmeğe yetkil idirler. Grup i h 
tisas belgesi alanlar hastane ve doğumevlerinde k l in ik idaresine memur 
edilemezler. 

Madde 23 — Asistanlığa giriş için yapılacak meslek ve yabancı di l 
sınavları, nazari ve amelî ihtisas imtihanlarının ne suretle yapılacağı ve 
jürilerin teşkil tarzı ayrı bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 24 — Türkiye tıp fakülteleri ve Gülhane Askerî Tıp Akade
misi asistanlarının seçilme ve tâyinlerine vesair bilcümle hususlara mü-
taal l ik muameleler bu kurumların özel mevzuatına göre yapılır. 
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Madde 25 — Millî Eğitim ve Tarım Bakanlıkları müesseselerinde 
kendi usul ve mevzuatlarına göre ihtisas yapmış olan bakteriyolog, pa-
razitoloğ, besin kimyası ve anatomi-pataloji mütehassıslarının ihtisas 
belgeleri, talepleri halinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca teşkil 
olunacak jüri önünde sınav vermek şartı ile, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tescil edilebilir. B u şekilde ihtisasları tescil edilen bakteri
yolog, parazitoloğ, besin kimyası ve anatomi-pataloji mütehassısları 
hastanelerde istihdam edilemezler. 

Madde 26 — Asistanlık imtihanını kazananlardan isteyenler fahrî 
olarak bir müesseseye tâyin edilebilirler. 

Bunların tâyin ve maaşa naki l ler i bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Bunların dışında kalan işlemler için bu Tüzük hükümleri uygulanır. 

Geçici madde 1 — B u Tüzüğün yayımından önceki tüzüklerle elde -

edilmiş olan haklar mahfuzdur. 

Geçici madde 2 — B u Tüzüğün yayımı tarihinden önce f i i len asis
tanlığa başlamış olanların asistanlıkları, bu Tüzük ile yürürlükten k a l 
dırılan 28/12/1955 tar ih ve 4/6379 sayılı kararname ile yürürlüğe konul
muş bulunan tüzük hükümlerine tabidir. 

Geçici madde 3 — B u Tüzüğün yayımı tarihinden evvel asistanlığa 
başlamış olup da bu Tüzük ile ihdas edilmiş, olan alâkalı yeni ihtisas 
dallarından herhangi birinde ihtisas yapmak isteyenlerin talepleri, hiçbir 
sınava tabi tutulmaksızın kabul edilir. Ve evvelce geçirmiş oldukları sü
reler hesaba katılır. 

Geçici madde 4 — Yürürlükten k a l k a n tüzük hükümlerine göre 
(Akıl ve sinir hastalıkları) ihtisası yapmış olanlar (Ruh ve sinir hasta
lıkları) . (Bakteriyoloji ve intani hastalıklar) ihtisası yapmış olanlar 
(İntan hastalıkları ve mikrobiyoloji) mütehassısı sayılırlar. 

Geçici madde 5 — B u Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte f i i len fahrî 
asistanlık yapanlar kendilerine kadro tahsis edilinceye kadar asistan
lıklarına devam ederler. (Yaş haddine uğramış olanlar hariç) . 

Geçici madde 6 — B u Tüzüğün yayımı tarihinde mütehassıs unva-
nını kazanmış olanlardan herhangi bir i leri ihtisas dalında en az 10 yıl 
araştırma, etüd yapmış ve bu sahada bilimsel yayınları olanlardan i ler i 
ihtisas belgesi almak isteyenlerin evrakı ve çalışmaları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca kurulacak bir komite tarafından tetkik edilerek 
uygun görülenlere i leri ihtisas belgesi veri l ir . K a d r o yetmezliği dolayı-
siyle anezteziyoloji'de asistan olarak görevlendirilmiş fakat f i i len bu 
ihtisas için gereken müddeti asistan gibi çalışarak doldurmuş oldukla-
rını i l g i l i kürsü veya k l i n i k şeflerinin verdiği ve fakülte dekanlıkları 
veya hastane başhekimleri tarafından tasdik edilmiş belgelerle ispat et
miş olanlar anesteziyoloji ihtisas İmtihanına girebilirler. 

Madde 26 — 28 Aralık 1955 tar ih ve 4/6379 sayılı kararname ile 
yürürlüğe konulan «Tababet İhtisas Tüzüğü» yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 27 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince hazırlanan bu Tüzük 
Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 28 — B u Tüzük hükümlerini Adalet, Millî Savunma, Millî 
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Çalışma ve Sanayi 
Bakanları yürütür. 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — İstanbul Güzel Sanatlar Akademis i Resim öğretmeni ve R 
ve H e y k e l Müzesi Müdürü H a l i l Dikmen' in, münhal bulunan 1500i 
kadro maaşlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne, a lmakta olduğu 
l i ra maaşla naklen tâyini uygun görülmüştür. 

2 — B u kararın icrasına Millî Eğitim B a k a m memurdur. 
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