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Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Teşkilât ve memurin kanununun 53 ncü
maddesinin değiştirilmesine dair kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilânı : 7/IV/1941

- Sayı : 4778)

No.
3990

Kabul tarihi
2-IV-1941

B Î R Î N C Î MADDE — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti TeşkU
lât ve memurin kanununun 53 neîi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Hastanelerle diğer sıhhî müesseseler mütehassıslıklarına, kanun ve nizam
namesine uygun olarak ihtisas vesikası almış ve ihtisas vesikaları usulen vekâ
letçe tasdik ve tescil edilmiş olanlar tayin edilir.
Tıbbî kimya ihtisası için hekim olmak şart değildir. Hastanelerle diğer sıh
hî müesseselerin mütehassıslıklarına tayin edileceklerin ihtisas yapmak için ça
lıştıkları asistanlıklar müddeti hariç olmak üzere en az dört sene Devlet sıhhî
hizmetlerinde vazife görmüş veya serbest tabiplik yapmış olmaları şarttır.
Şu kadar ki herhangi bir münhale yukarıda zikredilen evsafı haiz mütehas
sıs bulunamadığı takdirde dört sene Devlet sıhhî hizmetlerinde vazife görmeden
veya serbest tabiplik yapmadan ihtisas vesikası almış ve usulen vekâlete tasdik
ve tescil ettirmiş olan diğer tabiplerin de mütehassıslığa tayinleri caizdir. An
cak bunların tayin ve tahvil edilecekleri mütehassıslık hizmetlerinde dört sene
mecburî hizmeti taahhüt etmiş bulunmaları da şarttır.
Bu şekilde mecburî hizmet taahhüdü ile mütehassıslığa tayin olunanlar, mu
ayyen olan müddetin hitamından evvel vazife ifasından imtina ederlerse müte
baki müddet kadar Devlet sıhhî hizmetlerinde mütehassıs sıfatile istihdam oluna
mazlar.
9 - V I -1936 tarih ve 3017 numaralı kanunun 53 ncü maddesi ile bu tarihten
evvel yetişmiş mütehassıslara ve asistanlara verilmiş olan hukuk mahfuzdur.
İ K Î N C l MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya
venet vekili memurdur.
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