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B Î R İ C İ MADDE — Muayyen ücret mukabilinde veya meccaneıı gidaî ve se
rirî taharriyat ve tahlilât yapılan veya maslî teamüller aranılan umuma mahsus bak
teriyoloji ve kimya laboratuarları, yapılacak tahlilât ve taharriyatm cinsine göre ih
tisas vesikasına malik ve Türkiyede icrayi sanate mezun tabib, baytar, eczacı veya
kimyagerler tarafından Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletinin müsaadesi is
tihsal edilmek suretile açılır.
İ K İ N C İ MADDE — Laboratuar açacak her mütehassıs mahallî sıhhiye ve mua
veneti içtimaiye müdüriyetine bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına atideki
evrak rabtedilir :
A - Nüfus tezkeresi, diploma, tıb fakültesinden verilmiş veya tasdik edilmiş ihti
sas vesikaları veya suretleri,
JB - Laboratuarların ismi, muvazzah adresi ve krokisi, iştigal edeceği tahlilâtm
envai ve tahlilâtm her nevine nazaran tesbit edilen ücretler mikdarı, laboratuarlar
da şerik veya memur sıfatile ifayi vazife edecek mütehassısların isimlerini, alâtı
nı ve edevatını ve eçhize müfredatını muhtevi beyanname.
ÜÇÜNCÜ MADDE — istida ve merbutatı sıhhiye müdüriyetince tedkik oluna
rak Sıhhiye ~ve muaveneti içtimaiye vekâletine gönderilir, şeraiti ânifeyi haiz
olanlara müsaade edilir ve ruhsatname verilir. Tarihi müracaattan itibaren
azamî bir ay zarfında muamele intaç olunarak sahibine tebliğ olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — îşbu kanunun neşrinden mukaddem hali faaliyette
olan ve ihtisas vesikasını hâmil bulunan laboratuar sahiblerinin vesikaları mute
berdir. Ancak bu laboratuarlar ashabı iki ay zarfında müsaade talebine ve bu ka
nımla tesbit edilen ahkâma ittibaa mecburdurlar.
B E Ş İ N C İ MADDE — Laboratuarlar m hususatı fenniyesinden ruhsatname sa
hibi mesuldür.
A L T I N C I MADDE — Laboratuarlar senede bir defa umumî teftişe tâbi oldu
ğu gibi lüzum görüldükçe de teftiş olunurlar. Laboratuarlar müdiri mesulü isbatı
hüviyet eden teftiş memurlarına defterleri ve laboratuarın umumî tahlilât ve taharriyata mahsus aksamını göstermeğe ve icab eden izahatı vermeğe mecburdur.
Y E D l N C l MADDE — Serirî ve gidaî tahlilât yapılan ve maslî teamüller ara
nılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuarlarının krokisi, muhtevi ola
cakları âlât ve eçhize ve bunların sureti muhafazaları ve muktazi defterlerle ne
suretle tutulacakları ve vasserman yapılan laboratuarların tâbi olacakları ahkâmı
mahsusa ve bu teamülün hangi usul ile icra olunacağı Sıhhiye ve muaveneti içtima
iye vekâletince bir talimatname ile tesbit olunur.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bir laboratuarın sahibi tarafından şeddi veya başka
bir mahalle nakli takdirinde Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdüriyetine malû
mat verlir.
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DOKUZUNCU MADDE — Mütehassıs olubda bilâmüsaade laboratuar açanın
laboratuarı, bu kanunda muharrer usul dairesinde müsaade istihsal edilinceye ka
dar, Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince kapatılır. Mütehassıs olmayıb da
bu kabîl laboratuar açanlardan veya müsaade ile açmış oldukları laboratuarlarını
mütehassıs olmayanlara terkedenlerden (50) liradan (200) liraya kadar hafif ce
zayı nakdî alınmakla beraber laboratuarı kapatılır.
Bu kanunun dördüncü maddesinde gösterilen laboratuar ashabından, alât ve
edevat ve sairesi noksan görülenlere, laboratuarlarının ikmali nevakısı için veri
len mühlet nihayetinde ikmal etmedikleri takdirde laboratuarları kapatılır ve ruh
satnamesi geri alınır.
ONUNCU MADDE — Fenne muvafık tahlilât icra kılınmadığı ve beyanname
sinde münderiç mevad ahkâmına riayet eylemediği veyahud işbu kanunun yedinci
maddesinde muharrer esasatı muhtevi talimatnameye muhalif hareket eylediği sa
bit olanlardan (50) liradan (200) liraya kadar cezayi nakdî alınır, tekerrürü ha
linde cezayi nakdî alınmakla beraber laboratuarı bir aydan fazla olmamak üzere
kapatılır, itiyadı sabit olanların ruhsatnamesi geri alınır.
ON BÎRlNCl MADDE — Dokuzuncu maddenin birinci fıkrasındaki sed ka
rarı müstesna olmak üzere laboratuarların kapatılması ve cezayi nakdî ahzi ve ruh
satnamenin istirdadı hakkında karar itası sulh mahkemelerine aiddir. Bu davalar,
mehakime tevdileri tarihinden itibaren on beş gün zarfında intaç olunur ve verilen
hükümler kabili temyiz değildir.
ON İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden on beş gün sonra muteber
dir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve muaveneti içtima
iye ve Adliye vekilleri memurdur.
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