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Mütehassıs tabibler, kimyagerler ve sair sıhhiye memurlarının vesika,
ruhsatname ve şahadetnameleri tescil harçlarile para ile hasta hakan
hususî hastanelerin açılma ruhsatnameleri harçları hakkında kanun
(Resmî Gazete ile ti esir ve ilâm : 9/IV/W36

- Sayı : 3275)
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BİRÎNCÎ MADDE — Asistanlık müddetini bitirerek mütehassıs olan veya jür
heyetlerince mütehassıs olarak kabul edilen tabiblerle kimyagerlerin ihtisas vesi
kalanndan, küçük sıhhat memurları mektebi erinden çıkanlara verilen şahadetna
melerden, ebelere ve sünnetçilere verilen ruhsatnamelerden ve para il hasta bakar
hususî hastanelerin açılması için verilen ruhsatnamelerden bağlı cetveldeki teşci
harçları alınır.
ÎKİNCÎ MADDE — Birinci maddede yazılı meslek ve sanat erbabından vesi
ka, şahadetname ve ruhsatnamelerini kaybedenlere yeniden verilen bu kabîl vesika
lar bağlı cetveldeki harçların yarısına tâbidir. Ruhsatnamesini kaybeden dişçilere
yeniden verilen ruhsatnamelerden 10 lira harç alınır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümleri neşri tarihinden muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekilleri memurdur.
7 nisan 1936
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Tıb fakültesinden ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğinin kabul ve ilân ettiği hastaneler
le müessesatmdan ihtisas vesikası alan tabib ve kımjauerlerden \c teşkil olunan Jürice ih
tisas ve sınıflan tasdik olunan doktor ve kimya/gerlerden:
Birinci sınıf ihtisas vesikası harcı.
îkinci smıf ihtisas vesikası harcı.
Sıhhat memurları mektebinden şahadetname alan küçük sıhhat memurlarının şahadetname
lerînden.
Ebeler ve sünnetçilerin ruhsatnamelerinden,
Para ile hasta hakan hususî hastanelerden açılma ruhsatnamesi harcı:
Yirmi yataklıya kadar olanlardan.
Yirmiden ziyade yatağı olanlardan.
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