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TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA 

DAİR KANUN
(1)

 

 

Kanun Numarası : 1219 

Kabul Tarihi : 11/4/1928 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3    Cilt : 9 Sayfa : 126 

 

 

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara 
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 

 

 
BİRİNCİ FASIL 

Tabipler 

Madde 1 – (Değişik: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) 

Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek 

için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır. 

Madde 2 – Yukarki maddede yazılı diplomanın muteber olması için diploma sahibinin 8 Teşrinisa-

ni1339 tarih ve 369 numaralı kanun mucibince hizmeti mecburesini ikmal etmiş ve diplomasının Sıhhiye ve  

Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmiş olması lazımdır. Tababet sanatını icra etmek istiyen 

askeri tabipler de diplomalarını tasdik ve tescil ettirirler. Ancak hizmeti mecburelerini ifa eyledikleri müddet-

çe diplomaları alıkonulan tabipler bu müddet zarfında dahi icrayı sanata mezundurlar. 

Madde 3 – Yukarki maddelerde zikredilen tabip diplomasını ve fenni, cerrahi veya şuabatında ihtısas 

sahibi olduğuna dair işbu kanunun tarifleri dairesinde vesaikı lazimeyi haiz olmıyan hiç bir kimse hiç  bir 

ameliyei cerrahiye icra edemez. Cerrahii sağireye ait ameliyat ile sünneti her tabip yapabilir.(2) (Ek cümle: 

2/1/2014–6514/20 md.) Ancak, olağanüstü ve istisnai hâllerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan 

kimseler tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Sıhhiye ve 

Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından açılan ve idare edilen mekteplerden mezun küçük sıhhiye memurları 

ve işbu mekteplere muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun olup şahadetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilenler talimatnamelerinde yazılı olanlara munhasır kalmak şartiyle 

küçük ameliyeleri yapabilirler. (Mülga son cümle: 2/1/2014–6514/20 md.)(2)   

(Ek fıkra: 21/6/2005 – 5371/ 7 md.) Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakan-

lığınca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla acil tıp teknikerleri ile verilecek gerekli eğitimleri 

başarıyla tamamlamak kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığında görevli sağlık astsubayları (…)(2) hastaya müdahale edebilir, bu hususta lazım gelen iş ve 

işlemleri yapabilirler. Hastane öncesi acil tıbbi yardım veren personel özel tip kıyafet giyer.(2)(3) 

 

 
—————————— 
(1) 25/1/1956 tarih ve 6643 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle  bu kanunun etıbba  odaları hakkındaki 

hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle  bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “ameliyat” ibaresi “ameliyat ile sünneti” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında geçen 

“ile acil tıp teknisyenleri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.  

(3) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “acil tıp teknikerleri” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ile verilecek gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamak kaydıyla Türk S i-

lahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sağlık 

astsubayları” ibaresi eklenmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.  
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(Ek: 27/12/1993 - 3954/1 md.; Değişik fıkra: 2/1/2017-KHK-680/25 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7072/24 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerince yetiştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı 

veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tertiplenen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler de birliklerinde görev 

yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere küçük sıhhi işlemleri yapmaya yetkilidirler. 

(Ek: 27/12/1993 - 3954/1 md.) Yukarıdaki fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Sa-

vunma Bakanlığınca altı ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösteri-

lir. 

(Ek fıkra: 2/1/2014–6514/20 md.; Değişik fıkra: 2/1/2017-KHK-680/25 md.; Aynen kabul: 

1/2/2018-7072/24 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri muharip unsurlarından, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil 

Güvenlik Komutanlığı operasyonel unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Baş-

kanlığının merkez ve taşra teşkilatı personelinden görevlendirilen ve ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar, 

görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine ulaşıncaya 

kadar acil tıbbi müdahaleleri yapmaya yetkilidir. Söz konusu personelin yetki ve sorumlulukları ile bu fıkra-

nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca 

müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. 

Madde 4 – (Değişik: 7/6/1935 - 2764/1 md.)(1) 

Yabancı memleketlerin tıp fakültelerinden izinli hekimlerin Türkiye'de hekimlik edebilmeleri için 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıb Fakültesi Profesörler Meclisinden seçilmiş bir jüri 

heyeti tarafından hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarının Türkiye Tıp Fakültesi ders programının ve 

öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir fakülteden bütün sınaç devreleri geçirilerek alınıp alınmamış olduğu 

araştırılır. Bu şartlarda alınmış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın-

ca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yapmalarına izin verilir. Bu şartlara uygun olarak alınma-

mış diplomaların iyeleri Tıp Fakültesi Profesörleri Meclisince seçilmiş bir jüri heyeti karşısında Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir sınaç geçirilir. 

Bu sınacın şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Kültür Bakanlıkları tarafından beraberce kararlaştırılır. Ancak 

Türkiye Tıb Fakültesi öğretim süresine ve ders programlarına göre okumamış olanlar eksiklerini tamamlamak 

üzere Tıb Fakültesinde okuduktan ve staj gördükten sonra sınaca girerler. Sınacları başaranların sanat yapma-

larına usulüne göre izin verilir. 

Madde 5 – Hususi muayenehane açmak veyahut evinde muayenehane tesis eylemek suretiyle sanatı-

nı icra eylemek istiyen her tabip hasta kabulüne başladığından itibaren en çok bir hafta içinde isim ve hüviye-

tini, diploma tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz eylediği mahal ile mevcut ise ihtısas vesikalarını 

mahallin en büyük sıhhiye memuruna kaydettirmeğe ve muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat 

evvel keyfiyeti nakli ihbara mecburdur. 

Madde 6 – Bir mahalde sanatını icra eden mukayyet bir tabip o mahalli terkeylediği veya her hangi 

bir sebep ile olursa olsun muayenehanesini set ile icrayı sanattan sarfı nazar ettiği takdirde en az yirmi dört 

saat evvel evvelce kaydedilmiş olduğu sıhhiye dairesine müracaatla kaydına işaret ettirir. 

Madde 7 – Münhasıran veya kısmen Türk memur ve müstahdem kullanılan müessesatı umumiye ve 

hususiye ile Türk hastaları da tedavi eden her hangi bir müessesei hayriye ve sıhhiyede istihdam edilecek 

tabiplerin birinci ve ikinci maddelerde gösterilen vasıfları haiz olması şarttır. Yetmiş yedinci maddede zikredi-

len ecnebi tabipler bu hükümden müstesnadır. 

Madde 8 – Türkiye'de icrayı tababet için bu kanunda gösterilen vasıfları haiz olanlar umumi surette 

hastalıkları tedavi hakkını haizdirler. Ancak her hangi bir şubei tababette müstemirren mütehassıs olmak ve o 

unvanı ilan edebilmek için Türkiye Tıp Fakültesinden veya Sıhhıye Vekaletince kabul ve ilan edilecek mües-

sesattan verilmiş ve yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuvarından verilip Türkiye Tıp 

Fakültesince tasdik edilmiş bir ihtısas vesikasını haiz olmalıdır. 

Madde 9 – (Mülga: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) 

 
 
—————————— 

(1) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nin 58 inci maddesiyle bu maddenin birinci cümlesindeki “Türk 

hekimlerinin” ibaresi “hekimlerin” şeklinde değiştirilmiştir. 
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 Madde 10 – Usul ve nizamına tevfikan müdderis, muallim ve emsali sıfatları iktisap 

etmemiş veya sekizinci maddede zikredilen vesikaları istihsal eylememiş bir tabibin tıp tedrisi ve 

talimine ve ihtısasa mütaallik unvanları kullanması ve bunları veya hakikata tevafuk etmiyen sair 

sıfatları her hangi şekil ve suretle ilan etmesi memnudur.  

 Madde 11 – Mahkemelerce ihtibar için müracaat edilecek tabipler yalnız bu kanun ile 

Türkiye'de icrayı sanat salahiyetini haiz olanlardır. Muhtebirlere sureti müracaat ve bunların 

müstahak olacakları ücret ve tazminat miktarları hakkında Sıhhiye ve Adliye Vekaletlerince 

müşterek bir talimatname tertip olunur. 

 Madde 12 – (Değişik: 17/1/1949 - 5304/1 md.)(1)  

 Sanatını icra etmek üzere bir mahalde kayıtlı olan herhangi bir tabibin bizzat dükkan ve 

mağaza açmak suretiyle her türlü ticaret yapması memnudur. 

 (Değişik ikinci fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.; Değişik: 2/1/2014-6514/21 md.) Tabipler, 

diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv-

vetleri Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 36 ncı maddesi ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında 

mesleklerini icra edebilir:(1) 

 a) Kamu kurum ve kuruluşları.  

 b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum 

ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversi-

teleri.  

 c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık 

kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan 

vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.  

 (Değişik üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.)Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 

mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden 

fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu maddenin uygulanması bakımından Sosyal 

Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf 

üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi kapsamında kabul edilir. Mesleği-

ni serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik 

Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da 

hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. (Değişik dördüncü cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimle-

ri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle aylık otuz saati 

geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal 

olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. (Ek cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) Tabipler, iş yeri 

hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi 

çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini yapabilirler. Bu maddenin uygulama-

sına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

–––––––––––––– 

(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinden 

önceki bölümü metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.  
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 Madde 13  – Bir şahsın ahvali bedeniye ve akliyesi hakkında rapor tanzimine munhasıran 

bu kanunla icrayı sanata salahiyeti olan tabipler mezundur. Türkiye'de icrayı sanat salahiyetini 

haiz olmıyan tabiplerin raporları muteber olamaz. 

 Madde 14 – Hudut ve merkezi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tayin edile-

cek mıntakalarda birer etıbba odası tesis olunur. Etıbba odaları tabiplerin mesleki haysiyet ve 

menfaatlerine taallük eden bilümum meseleleri rüyet ve teşkil edecekleri divanı haysiyetler vası-

tasiyle mesleki adaba riayetsizliği görülen tabipler, diş tabipleri ve dişçiler hakkında inzibati 

cezalar tayin ve tabipler arasında tahaddüs eden mesleki ihtilafatı hal ve tesviye eder. 

 Madde 15 – Etibba odaları teşekkül eden mıntakalarda işbu kanuna göre Türkiye'de 

icrayı sanat salahiyetini haiz bilümum etıbbanın odalara dahil olması mecburidir. Memuriyet bu 

mecburiyetten istisnayı istilzam etmez. Odaların idariye ve kırtasiyesine ve divanı haysiyetlerle 

ali divanı haysiyet azasının hakkı huzur ve harcırahlarına tekabül etmek üzere odalar azalarından 

bir defaya mahsus olmak üzere bir duhuliye ve muayyen bir nispet dairesinde aidatı seneviye 

alınır. 

 Madde 16 – Etıbba odaları divanı haysiyetleri adabı meslekiyeye riayet etmiyen tabipler 

hakkında tahriren ihtar, meclis huzurunda tevbih ve bir haftadan altı aya kadar muvakkat icrayı 

sanattan meni suretiyle mücazatı intibahiye tayin edebilirler. 

 

 Madde 17 – Etıbba odaları heyeti idareleri heyeti umumiye tarafından iki sene için mün-

tahap üçten beşe kadar azadan müteşekkildir. Reislerini aralarından reyi hafi ile intihap ederler. 

Divanı haysiyet yine heyeti umumiye tarafından da kezalik iki sene için evvelce müntahap iki 

azanın heyeti idareye iltihakiyle teşekkül eder. Heyeti idare ve divanı haysiyetler nısfından bir 

ziyadesiyle içtima edebilirler. Tesavii ara vukuunda reisin reyi tercih olunur. Ancak divanı hays i-

yet azasından biriyle etibbadan biri arasında tahaddüs eden ihtilafların veya divan azasından 

birine ait mesailin tetkikı esnasında meselede alakadar aza ve divanın kur'a ile taayyün edecek 

nısıf azası içtimaa iştirak etmiyerek yerlerine evvelce intihap edilmiş olan yedek azadan kur'a ile 

tefrik edilecekler ifayı vazife eyler. 

 Madde 18 – Odalar heyeti idareleriyle divanı haysiyetlerin ve bunların yedek azalarının 

evsafı ve sureti intihabı vazifeleri azadan alınacak duhuliye ve aidat ve divanı haysiyet azalarına 

verilecek hakkı huzur miktarları Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince tanzim edilecek bir 

nizamname ile tayin olunur. 

 Madde 19 – Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi cami olmıyan veya kendisine mevdu vezaifi 

ifadan imtina eden veyahut bitaraflığı muhil hareketi görülen oda heyeti idare ve divanı haysiye t-

leri Ali Divanı Haysiyet karariyle Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince fesih ve esbabı 

mucibesiyle oda mıntakasında tamim ve intihabat tecdit olunur. 

 Madde 20 – Oda intihaplarının hitamını mütaakıp bir hafta zarfında müntahap aza içtima 

ederek reislerini reyi hafi ile intihap ederler. Reis intihabın netayicini ve aza ile yedek azanın 

esamisini ve aldıkları reyler adedini derhal Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletine bildirir. 

 Madde 21 – Divanı haysiyetlerin tahriri ihtar ve meclis huzurunda tevbih cezaları katidir. 

Muvakkaten icrayı sanattan meni hakkında verilen kararlarda Ankara'da bulunan Ali Divanı 

Haysiyetin tasdikıyle muteber olur. Ali divanı haysiyet berveçhi ati teşekkül eder. 
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 A) Sıhhiye Vekaleti Müsteşarının riyasetinde Vekalet erkanı memurininden  veya sair 

memurini sıhhiye arasından intihap edilecek üç tabip, 

 B) Adliye Vekili tarafından intihap edilecek hakimler sınıfından bir zat, 

 C) Tıp Fakültesi Meclisi Müderrisini tarafından müntahap bir müderris, 

 D) Biri asker ve diğer ikisi sivil olmak üzere odalar tarafından müntahap üç tabip. 

 Ali Divanı Haysiyet reis ve azası üç senede bir tecdit olunur. Eski azanın yeniden intihabı 

caizdir. Mahalli divanı haysiyetlerin kararlarının temyizi esnasında mahküm tabibin şifahi veya 

tahriri müdafaat ve itirazatı kabul edileceği gibi divanı haysiyetin mütalaatı da nazarı dikkate 

alınır. Bu gibi kararların divanı haysiyete vürudu tarihinden itibaren azami bir ay zarfında ret veya 

tasdikı veya tadili lazım gelir. 

 Ali Divanı Haysiyet, azasının nısfından bir fazlasiyle içtima edebilir. Tesavii ara vukuun-

da reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

 Madde 22 – Ali Divanı Haysiyet karariyle muvakkaten icrayı sanattan menedilen tabip, 

bu müddet zarfında icrayı sanat edemez. 

 Memur etıbbanın memuriyetine mütaallik vazifelerine halel gelmez. Karar alakadarlarca 

malüm olmak üzere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince münasip suretlerle ilan olunur. 

 Madde 23 – Umumi veya mevzii iptali his ile yapılan büyük ameliyeler behemehal ihtısas 

vesikasını hamil olan bir mütehassıs ile beraber diğer bir tabip tarafından yapılmak lazımdır. 

Mütehassıs bulunması veya celbi mümkün olmıyan mahallerde yapılması zaruri görülen ameliye-

ler ile ahvali müstacele ve fevkalade bu hükümden müstesnadır. 
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 Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtısasla-

rını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. 

 Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.)  

Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya 

tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 Madde 26 – (Değişik: 23/1/2008-5728/23 md.)  

Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanat salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun icra-

yı sanattan memnu bulunan bir tabip sanatını icra ederse, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar 

idarî para cezası verilir. 

 Madde 27 – (Değişik: 23/1/2008-5728/24 md.)  

5, 6, 10, 12, 15, 23 ve 24 üncü maddeler ahkamına riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Lirasından bin 

Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

 Madde 28 – (Değişik: 23/1/2008-5728/25 md.) (1) 

Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş 

olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı 

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan-

dırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştır-

ma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm 

olmamak gerekir.  

İcrayı sanat etmesine mani ve gayrıkabili şifa bir marazı aklı ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün 

eden tabipler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı sanattan 

menolunur ve diplomaları geri alınır. 

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/5 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/5 md.) Millî Savunma Bakan-

lığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi nam ve hesabına tıp fakültelerinde okuyan tabip subaylardan 

yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, 

kalan yükümlülük süresince hekimlik mesleğini icra edemezler. 

 İKİNCİ FASIL 

 Diş tabipleri (…) (2) 

  

 Madde 29 – (Değişik: 11/12/2010-6088/1 md.)  

Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan 

ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve 

rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir. 

Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş 

hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine 

sahip olmak şarttır. 

 Madde 30 – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde dişçilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek 

için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mektebinden diploma almak lazımdır. 

––––––––––– 
(1) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan  “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 

2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 

(2) 11/12/2010 tarihli ve 6088 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fasıl başlığında yer alan “ve dişçiler” 

ibaresi çıkarılmıştır. 
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 Madde 31 – (Değişik: 7/6/1935 - 2764/2md.) 

 Yabancı memleketlerdeki diş hekim mekteplerinden izinli Türk diş hekimlerinin Türki-

ye'de sanatlarını yapabilmeleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıb 

Fakültesi Profesörler Meclisinden ve Diş Hekimi Mektebi profesörlerinden seçilmiş bir jüri heyeti 

tarafından hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarının Türkiye Diş Hekimi Mektebi ders prog-

ramının ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir mektepten bütün sınaç devreleri geçirilerek 

alınıp alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartlarda alınmış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilip 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yapmaları-

na izin verilir. Bu şartlara uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri Diş Hekimi Mektebi 

profesörleri karşısında ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bu-

lunduğu  halde  teori ve pratikten bir sınaç geçirirler. Bu sınacın şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

Kültür Bakanları tarafından beraberce kararlaştırılır. Ancak Türkiye'de Diş Hekimi Mektebi Ders 

programlarına ve öğrenim süresine göre okumamış olanlar eksiklerini tamamlamak üzere Diş 

Hekimi Mektebinde okuduktan ve staj gördükten sonra sınaca girerler. Sınaçları başaranların 

sanat yapmalarına usulüne göre izin verilir. 

 Madde 32 – (Mülga: 11/12/2010-6088/2 md.) 

 Madde 33 – (Mülga: 11/12/2010-6088/2 md.) 

 Madde 34 – Tabipler diş çekmeğe ve dişler üzerine iptidai tedavi tatbikına ve diş etlerine 

ait her nevi hastalıkları tedaviye mezun iseler de doğrudan doğruya dişçilik etmek istiyen ve o 

suretle icrayı sanat ettiğini ilan eden bir tabip behemehal Dişçi Mektebince verilmiş bir ruhsatna-

meyi hamil olmalıdır. Ruhsatname bir sene müddetle Dişçi Mektebine devam ile tatbikat gördük-

ten sonra bilimtihan ita olunur. 

 Madde 35 – Diş tabipleri ve dişçiler Eczaneler Kanununa müteferri talimatnamede göste-

rilen mevaddı reçete ile eczanelerden alabilirler. Reçete ile alınması mecburi olup da salifüzzikir 

talimatnamede münderiç olmıyan maddeleri muhtevi reçete yazamazlar. 

 Madde 36 – Bir mahalde sanatını icra etmek istiyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata 

başladığından itibaren azami bir hafta zarfında isim ve hüviyetini, diploma veya ruhsatname tarih 

ve numarasını ve muayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en büyük sıhhi-

ye memuruna vermeğe mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat evvel 

nakil keyfiyetini ihbar edecektir. 

 Madde 37 – (Mülga: 11/12/2010-6088/2 md.) 

 Madde 38 – (Mülga: 11/12/2010-6088/2 md.) 

 Madde 39 – Usul ve nizamına tevfikan iktisap edilmedikçe hiç bir diş tabibi veya dişçi 

talim ve tedrise delalet eden veya her hangi surette olursa olsun hakikate tevafuk etmiyen bir sıfat 

ve unvanı ilan edemez.  

 Madde 40 – İcrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçiler hasta kabul ettikleri mahal ile mua-

yene saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle reklam ve saire yapmaları 

memnudur. 
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 Madde 41 – (Değişik: 23/1/2008-5728/26 md.) 

Kişisel çıkar amacı olmasa bile diplomasız olarak diş hekimliği mesleğine ilişkin herhangi bir mua-

yene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açanların meslek icraları durdurulur. 

Bu kimseler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

 Madde 42 – (Değişik: 23/1/2008-5728/27 md.)  

Bu Kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanata salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun ic-

rayı sanattan memnu bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sanatını icra ederse beşyüz Türk 

Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Madde 43 – Bir diş tabibi veya dişçinin mütaaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi 

memnudur. 

 Madde 44 – (Değişik: 23/1/2008-5728/28 md.)  

29 uncu maddede hududu gösterilen icrayı sanat salahiyetini tecavüz eden veya 33, 35, 36, 37, 39 ve 

40 ıncı maddeler ahkamına riayet etmeyen diş tabipleri veya dişçilere yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına 

kadar idarî para cezası verilir. 

 Madde 45 – (Değişik: 23/1/2008-5728/29 md.) (1) 

Diş hekimliği mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine 

karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına 

mahkûm olmamak gerekir. 

İcrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazı akli ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş 

tabibi ve dişçiler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı 

sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır. 

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/6 md.) Millî Savunma Bakan-

lığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi nam ve hesabına diş hekimliği fakültelerinde okuyan diş 

hekimi subaylardan yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak 

ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük süresince diş hekimliği mesleğini icra edemezler. 

 Madde 46 – Diş tabipleri ve dişçilerin muayenehanelerinde çalışan ve dişçilik etmek salahiyeti 

olmıyan eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi ve sair suretlerle müdahale yapması memnudur. Muayenehane-

lerinde bu gibi salahiyetsiz  kimselerin dişçilik sanatını icra etmesine müsaade eyliyen diş tabipleri ve dişçiler 

hakkında "44" üncü madde ahkamı tatbik edilir. 

 ÜÇÜNCÜ FASIL 

 Ebeler 

 Madde 47 – (Değişik: 2/1/2014-6514/22 md.) 

 Türkiye’de üniversitelerin ebelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarından mezun 

olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında ebelik ile ilgili bir 

okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere ebe unvanı 

verilir.  

 (Ek fıkra: 27/3/2015-6639/1 md.) Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak 

uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar.  

 (Ek fıkra: 27/3/2015-6639/1 md.) Ebeler meslekleri ile ilgili olan özellik arz eden birim ve alanlarda 

belirlenecek esaslar çerçevesinde yetki belgesi alırlar. Yetki belgesi alınacak eğitim programlarının düzen-

lenmesi, uygulanması, koordinasyonu, belgelendirme ve tescili, kredilendirme ve yetki belgelerinin iptali gibi 

hususlar ile uzman ebelerin ve yetki belgesi alanların görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

 Madde 48 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

__________________ 

(1) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan  “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 

2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 
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 Madde 49 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Madde 50 – Bir mahalde icrayı sanat etmek istiyen ebeler azami bir hafta zarfında isim 

ve hüviyetlerini, şahadetname, vesika tarih ve numarasını ve icrayı sanat edecekleri mevkii mü-

beyyin bir ihbarnameyi bulunduğu mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeğe ve ikametgahın 

tebdili veya diğer bir mahalle nakli halinde de en az yirmi dört saat evvel nakli keyfiyeti ihbar 

etmeğe mecburdur. 

 Madde 51 – Ebeler gebelerin muayenesiyle bunların hıfzıssıhhatlerine mütaallik tedabirin 

ifasına ve doğumun teshiline ve bu esnada yapılacak basit manevraların ve çocuk için lazım gelen 

ilk tedbirlerin ifasına salahiyettar iseler de her nevi alet ve saire tatbik etmeleri memnu ve sureti 

avarızı velade vekayiinde behemahal bir tabip davetine mecburdurlar. Her ebe Sıhhiye ve Muave-

neti İçtimaiye Vekaletince tayin olunacak levazım ve edviyeyi doğum vekayiinde beraberinde 

bulunduracaktır. Ebeler çiçek aşısı tatbik edebilirler. 

 Madde 52 – Ebelerin reçete yazmaları memnudur. İcrayı sanatları için lazım gelen ve 

reçete ile alınması mecburi olan mevaddı resmi etıbbanın reçetesiyle eczanelerden tedarik ederler. 

Etıbbayı resmiye bu yolda vakı olan müracaatları sürat ve suhuletle ifaya mecburdurlar. 

 Madde 53 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Madde 54 – (Değişik: 23/1/2008-5728/30 md.) 

 Diploma veya belgesi olmadığı hâlde ebeliği sanat ittihaz edenlere, fiilleri suç oluşturma-

dığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 Madde 55 – (Değişik: 23/1/2008-5728/31 md.) 

Bu Kanunun 47, 49, 50 ve 53 üncü maddelerindeki şeraiti ifa etmemiş olan veya muvak-

katen menedilmiş oldukları hâlde icrayı sanat eden ebelere yüz Türk Lirası idarî para cezası ver i-

lir. 

 Madde 56 – (Değişik: 23/1/2008-5728/32 md.) 

51 inci maddede zikredilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 52 nci madde-

ler ahkamına riayet etmeyen ebelere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 Madde 57 – (Değişik: 23/1/2008-5728/33 md.)  

İcrayı sanata mani ve gayrikabili şifa bir marazı akli ile maluliyeti bilmuayene anlaşılan 

ebeler, Sağlık Bakanlığının teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla icrayı 

sanattan menolunur ve şahadetname veya vesikası geri alınır. 
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 DÖRDÜNCÜ FASIL 

 Sünnetçiler 

 Madde 58 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Madde 59 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Madde 60 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Madde 61 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)  

 Madde 62 – (Mülga:2/1/2014-6514/26 md.) 

  

 BEŞİNCİ FASIL 

 Hastabakıcı hemşireler 

 Madde 63 – Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince musaddak hastabakıcı mektep-

lerinden mezun veya resmi hastanelerden verilmiş vesikaları haiz bulunmıyan ve Türk olmıyan 

kadınlar hastabakıcılık sanatını ifa edemezler.Bu vesikalar muteber olmak için Sıhhiye ve Mua-

veneti İçtimaiye Vekaletince tasdik ve tescil edilmiş olmak lazımdır. 

 Madde 64 – (Mülga: 25/2/1954 - 6283/13 md.) 

 Madde 65 – Bir mahalde icrayı sanat etmek istiyen hastabakıcılar isim ve hüviyetleri ve 

vesikalarını havi bir ihbarnameyi en çok bir hafta zarfında mahallin en büyük sıhhiye memuruna 

vermeğe ve ikametgah tebeddülü veya başka bir yere nakil vukuu halinde yirmi dört saat evvel 

keyfiyeti nakli ihbara mecburdur. 

 Madde 66 – Hastabakıcıların mesleki haysiyet ve menfaatlerini vikaye ve mesleki tea-

vünü temin etmek üzere şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir veya mütaaddit  yurt teşkil etmeleri caiz 

olup bu yurtlar Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin nezaret ve murakabesi altında ve 

olbaptaki talimatnamelere tevfikan tesis olunurlar. 

  Madde 67 – (Değişik: 23/1/2008-5728/36 md.) 

Salahiyeti olmadığı hâlde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk Lirası 

idarî para cezası verilir. 

 Madde 68 – (Değişik: 23/1/2008-5728/37 md.) 

64 üncü maddede gösterilen icrayı sanat hududunu tecavüz eden veya 65 inci madde 

hükmüne riayet etmeyen hastabakıcılara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

  

 ALTINCI FASIL  

 Ahkamı umumiye 

 Madde 69 – Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler bu kanunda tasrih edilmiyen ve sair 

kavanin ve nizamat ile kendilerine tevdi edilmiş olan bilcümle vezaifin ifasiyle mükelleftirler. 

           Madde 70 – (Değişik: 23/1/2008-5728/38 md.) 

Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük 

veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerra-

hiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı 

veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değil-

dir.) Hilafında hareket edenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.  

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir. 
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 Madde 71 – Tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler hastalar arasında ücreti müdavattan 

dolayı vakı olacak ihtilafatın mercii bu ihtilafa mevzu teşkil eden meblağ miktarı ne olursa olsun 

sulh mahkemeleridir. Yalnız iki sene mürurunda bu hak zail olur. 

 Madde 72 – İcrayı sanat eden tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler numunesi veçhile 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından tertip ve mahalli sıhhiye memurlarınca mu-

saddak, hastaların isim ve hüviyetlerini kayda mahsus bir protokol defteri tutmağa mecburdurlar. 

Bu defterlerin kuyudu ücretten mütevellit davalarda Sahibi lehine delil ittihaz olunabilir. Şu kadar 

ki müstenidi iddia olan kaydın hilafı vesaik veya delaili muteberei saire ile ispat edilebilir. 

           Madde 73 – (Değişik: 23/1/2008-5728/39 md.) 

           Protokol defterlerinde tahrifat yapan ve mugayiri hakikat malumat derceylediği sabit olan 

tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin 

hükümlerine göre cezalandırılır. 

 Madde 74 – Sıhhiye ve Muaveneti İştimaiye Vekaletince lüzum görülecek mıntakalarda 

ücurat ihtilafatında mahkemelerce nazarı dikkate alınmak üzere asgari ve azami ücreti müdavat 

tarifeleri tanzim edilebilir. 

 Bu menatık etıbba odaları mıntakaları hududiyle tahdit olunur. 

 Madde 75 – (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin  3/6/2010 tarihli ve E.: 2009/69, K.: 

2010/79 sayılı Kararı ile.) 

 Madde 76 – Vefat eden tabip, diş tabibi, eczacı, dişçi, ebe, küçük sıhhiye memurları ve 

hastabakıcıları diploma veya şahadetname veya ruhsatnameleri alınarak Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekaletince Müntahak bir heyet huzurunda iptal edildikten sonra ailelerine iade olunur. 

 Madde 77 – Türkiye'de mevzuatı kanununiyeye müsteniden hakkı müktesepleri tanınmış 

olan ecnebi tabipler, diş tabipleri, dişçiler ve ebeler sanatlarını bu kanun ahkamı dairesinde icra 

edebilirler. 

 Madde 78 – Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren tababeti belediye icrasına dair olan 

7 Rebiülahir 1278 tarihli nizamname ve bu kanuna muhalif olan bütün ahkam mülgadır. 

 Madde 79 – Bu kanunun tarihi meriyetinden ve nizamnamei mahsusun kabul ve tasdikın-

dan sonra yapılacak ilk odalarla divanı haysiyetler intihabatı Sıhhiye ve Muaveneti İçt imaiye 

Vekaletince tanzim ve idare olunur. 

 Madde 80 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

 Ek Madde 1 – (20/5/1933 - 2182 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmüolup, ek 

madde haline getirilmiştir.) 

 Ankara Nümune Hastanesinde vazife görmek ve dışarıda hekimlik etmemek ve hizmet 

müddetleri beş yılı geçmemek şartiyle beş ecnebi mütehassıs tabip getirilir. 

 Ek Madde 2 – (11/12/1933-2351 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek 

madde olarak numarası teselsül ettirilmistir.) 

 İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi üçüncü dahili hastalıklar ve seririyatında ve birinci 

harici hastalıklar ve seririyatında, göz hastalıkları ve seririyatında, kulak, boğaz, burun hastalıkları 

ve seririyatında, kadın ve doğum hastalıkları ve seririyatında ve radyoloji laboratuvarında ders 

vermek ve mensup oldukları hastanelerde hasta tedavi etmek ve poliklinik yapmak ve dışarıda 

serbest doktorluk etmemek, hususi hastanelerde çalışmamak ve hizmet  müddetleri beş seneyi 

geçmemek şartiyle altı ecnebi müderris tabip getirilir. 
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 Ek Madde 3 – (25/12/1935 -2876 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek 

madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.) 

 Ankara Nümune Hastanesinde vazife görmek ve dışarda hekimlik etmemek ve hizmet 

müddetleri beş yılı geçmemek şartile daha üç ecnebi mütehassıs hekim getirilir.  

 Ek Madde 4 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/2 md.; Mülga:2/1/2014-6514/26 md.) 

 Ek Madde 5 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/2 md.; Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Ek Madde 6 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/2 md.; Mülga:2/1/2014-6514/26 md.)   

 Ek Madde 7 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/2 md.;Değişik:2/6/2004-5181/2 md.) 

            Diş protez teknikerleri; sahip oldukları diploma veya belgelerin hak kazandırdığı unvan-

lardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla doğrudan doğruya meslekî ilişkiye giremezler, labora-

tuvarlarında münhasıran diş hekimliği mesleğini icra etmekte kullanılan araç ve gereçleri bulun-

duramazlar, ek 4 üncü maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamazlar, 

tavsiyede bulunamazlar.(1) 

            (Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/40 md.) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket 

eden diş protez teknisyenleri, 41 inci madde hükümlerine göre cezalandırılır. 

 Ek Madde 8 – (Ek: 14/6/1989 - 3575/2 md.; Mülga:2/1/2014-6514/26 md.) 

 Ek Madde 9 – (Ek: 14/6/1989 - 3575/2 md.; Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) 

 Ek Madde 10 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/2 md.) 

 Diş protez teknikerleri veya diş hekimleri, diş protez laboratuvarı açmak istedikleri tak-

dirde, mahallin en büyük mülki amirine başvurmak ve bu makamın belirteceği şartlara uymak 

zorundadırlar. Diş protez laboratuvarlarının sahip olmaları gereken şartlar ile bulundurmaları 

gereken asgari araç ve gereçlerin sayıları ve nitelikleri, Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak bir 

yönetmelikle belirtilir. Laboratuvarların yönetmelik ve kanuna uygun çalışıp çalışmadıkları, il 

sağlık müdürlüklerince denetlenir.(2) 

Ek Madde 11 – (Ek: 2/6/2004-5181/4 md.; Mülga:2/1/2014-6514/26 md.) 

Ek Madde 12 – (Ek: 21/1/2010-5947/8 md.) 

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık 

mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek 

zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu 

sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda 

döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.  

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş 

tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama sebebi ile kişilere 

verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki 

malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.  

 

_______________ 

(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu maddede yer alan “diş protez teknisyenle-

ri” ibareleri “diş protez teknikerleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu maddede yer alan “diş protez teknisyenle-

ri” ibareleri “diş protez teknikerleri” şeklinde değiştirilmiştir. 
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 Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin 

kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşla-

rı tarafından yaptırılır.  

 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tara-

fından, yarısı istihdam edenlerce ödenir. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen 

sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesile-

mez, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz.  

 Zorunlu sigortalara ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlı-

ğının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.  

 Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptı-

rılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 
 Ek Madde 13 – (Ek: 6/4/2011-6225/9 md.) 

 a) Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine 

klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer 

lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji 

doktorası yapan sağlık meslek mensubudur. 

 Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kulla-

narak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak 

tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. 

Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine 

bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir. 

 Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen 

psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psiko-

loglar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler. 

 Uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki 

uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

 b) Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan 

mezun sağlık meslek mensubudur. 

 Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve 

hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı 

koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel 

tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitas-

yon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi 

için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan 

kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönün-

den rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında 

ilgili uzman tabibe bilgi verir. 



898-1 
 

 c) Odyolog; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun 

veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan, sağlıklı birey-

lerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve 

ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluk-

larını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek 

mensubudur. 

 ç) Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yükseko-

kullardan mezun; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için 

tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerle-

rinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur. 

 d) Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte 

veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanın-

da yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi 

için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma 

bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. 

 e) Podolog; ön lisans seviyesindeki podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlı-

ğının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için 

yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.(1)  

 f) Sağlık fizikçisi; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üze-

rine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek 

lisans mezunu; ilgili uzmanının gözetiminde ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak; radyas-

yon ile yapılan teşhis, görüntüleme ve tedavi sırasında ve sonrasında, gerektiğinde radyo izotop 

maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarının kullanımından, uygulanmasından, korunmasından ve 

arıtılmasından sorumlu sağlık meslek mensubudur. 

 g) Anestezi teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki  

anestezi programlarından mezun; anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı tabibin sorumluluğunda 

ve yönlendirmesi doğrultusunda anestezi işlemlerinin güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürül-

mesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknisyeni/teknikeridir.(1) 

 ğ) Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri; ön lisans seviyesindeki tıbbi laboratuvar ve 

patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun; bireyin sağlık durumu veya ölüm sebebi 

hakkında bilgi edinmek amacıyla tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereç-

lerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknikeri-

dir. (1)  

 Tıbbi laboratuvar teknisyeni; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından 

mezun; tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numune-

lerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknisyenidir. 

 

 

––––––––––––––––– 

(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “meslek yüksekokulları-

nın” ibareleri “ön lisans seviyesindeki” şeklinde değiştirilmiştir. 
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 h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviye-

sindeki tıbbi görüntüleme programlarından mezun; tıbbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde 

eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir. (1) 

 ı) Ağız ve diş sağlığı teknikeri; ön lisans seviyesindeki ağız ve diş sağlığı programından 

mezun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve 

kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir. (1) 

 i) Diş protez teknikeri; ön lisans seviyesindeki diş protez programından mezun; diş tabibi 

tarafından alınan ölçü üzerine, çene ve yüz protezlerini, ortodontik cihazları yapan ve onaran 

sağlık teknikeridir. (1) 

 j) Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviye-

sindeki tıbbi protez ve ortez programlarından mezun; kaybedilen organların işlevlerini kısmen de 

olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut 

kısımlarına uygulanacak yardımcı cihazları ve aletleri tasarlayan, kullanıma hazır hale getiren, 

onarımını yapan ve uzman tabip denetiminde hastaya uygulayan sağlık teknisyeni/teknikeridir. (1) 

 k) Ameliyathane teknikeri; ön lisans seviyesindeki ameliyathane hizmetleri programından 

mezun; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi 

ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale 

getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeri-

dir. (1) 

 l) Adli tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki adli tıp programından mezun; kişilerin adlî 

muayenesinde, insan bedeninden örnek alınmasında, otopside ve adli raporların yazılmasında 

tabibe yardımcı olan sağlık teknikeridir. (1) 

 m) Odyometri teknikeri; ön lisans seviyesindeki odyometri programından mezun; endi-

kasyonu belirlenmiş hastalara ilgili ekipmanı kullanarak gerekli testleri uygulayan sağlık teknike-

ridir. (1) 

 n) Diyaliz teknikeri; ön lisans seviyesindeki diyaliz programından mezun; tabibin yönlen-

dirmesine göre hastaya diyaliz uygulamalarını yapan sağlık teknikeridir. (1) 

 o) Fizyoterapi teknikeri; ön lisans seviyesindeki fizyoterapi programından mezun; fiziksel 

tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamala-

rına yardımcı olan sağlık teknikeridir. (1) 

 ö) Perfüzyonist; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan 

mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya 

büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer maki-

nesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur. 

 p) Radyoterapi teknikeri; ön lisans seviyesindeki radyoterapi programından mezun; tabi-

bin hazırladığı ışın tedavi programını hastaya uygulayan sağlık teknikeridir. (1) 

 

 

 

––––––––––––––––– 

(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “meslek yüksekokulları-

nın” ibareleri “ön lisans seviyesindeki” şeklinde değiştirilmiştir. 
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 r) Eczane teknikeri; ön lisans seviyesindeki eczane hizmetleri programından mezun; 

reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık 

teknikeridir. (1) 

 s) İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); iş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren 

fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yapa-

rak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için 

uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivi-

telerine katılımını artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, engelliliği  önlemek ve çevreyi dü-

zenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık mes-

lek mensubudur. (2) 

 ş) İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri); ön lisans seviyesindeki iş ve uğraşı terapisi 

bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı 

terapisti gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir. (1) 

 t) Elektronörofizyoloji teknikeri; ön lisans seviyesindeki elektronörofizyoloji bölümünden 

mezun, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman tabibe yardım eden ve 

tabibin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir. (1) 

 u) Mamografi teknikeri; ön lisans seviyesindeki mamografi teknikerliği bölümünden 

mezun; mamogramların kanser açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yaparak radyoloji 

uzmanının karar vermesi için değerlendirmesine hazır hale getiren, gerektiğinde mamografi çe-

kimlerini yapan sağlık teknikeridir. (1)  

ü) (Ek:2/1/2014-6514/24 md.) Acil tıp teknikeri; ön lisans seviyesindeki acil tıp bölü-

münden mezun, acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla hastaya müdahale ve bu 

hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapan sağlık teknikeridir. 

v) (Ek:2/1/2014-6514/24 md.) Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yar-

dımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların 

günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım 

ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. 

y) (Ek:2/1/2014-6514/24 md.) Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı 

programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük 

yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve 

temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. 

z) (Ek:2/1/2014-6514/24 md.) Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık 

bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensup-

larının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine 

getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine 

ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur. 
 
––––––––––––––––– 

(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “meslek yüksekokulları-

nın” ibareleri “ön lisans seviyesindeki” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlülüğü” ibaresi 

“engelliliği” şeklinde değiştirilmiştir. 
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 Tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan 

teşhiste bulunarak tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz. Sağlık meslek mensuplarının iş ve 

görev ayrıntıları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının sağlık hizmetlerinde 

çalışma şartları, iş ve görev tanımları; sertifikalı eğitime ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığın-

ca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 Tabiplerce veya tabiplerin yönlendirmesiyle ilgili sağlık meslek mensubu tarafından 

uygulanmak şartıyla insan sağlığına yönelik geleneksel/tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin alanları, 

tanımları, şartları ve uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir. 

 Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının 

yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz 

günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

 Ek Madde 14 – (Ek: 6/4/2011-6225/10 md.) 
(1)

 

 Tıpta uzmanlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–1 sayılı çizelgede; diş tabipliğinde uz-

manlık ana dalları ile eğitim süreleri EK–2 sayılı çizelgede; tıpta uzmanlık yan dalları, bağlı ana 

dalları ve eğitim süreleri de EK–3 sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgelerde belirtilen eğitim 

süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar 

arttırılabilir. (Ek cümle: 19/11/2014-6569/20 md.) Süre artırımı yapılan ana dallarda, süre 

artırımının gerekçesi olan çekirdek eğitim müfredatının içeriği o uzmanlık dalına bağlı yan dal 

alanlarıyla örtüşüyorsa, ilgili yan dalın eğitim süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulunca üçte birine 

kadar azaltılır. 

 Tıpta ve diş tabipliğinde ana uzmanlık dalı eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak tıpta ve 

diş tabipliğinde uzmanlık sınavları ile girilir. Yan dal uzmanlık eğitimlerine ve EK-1 sayılı çizel-

genin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanların ikinci uzmanlık eğitimlerine girişleri merkezi olarak 

yapılacak yan dal uzmanlık sınavı ile olur. 

 Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının 

temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir. 

 (Ek fıkra:2/1/2014-6514/25 md.) Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanın-

da uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi 

bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden 

(13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme 

yapılır. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz. 
 Geçici Madde 1 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/3 md.)  

 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversitelerin önlisans diş protez teknikerliği okul-

ları mezunları diş protez teknisyeni unvanına sahip olurlar ve sağlık meslek liseleri diş protez 

teknisyenliği bölümünün devamı olan meslek yüksek okullarına bir yıllık hızlandırılmış eğitim 

için sınavsız girme hakkını kazanırlar. 

 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversitelerin ön lisans diş protez teknikerliği 

okullarında öğrenci olanlar da mezun oldukları tarihte diş protez teknisyenliği unvanına sahip 

olurlar ve sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümünün devamı olan meslek yüksek 

okullarına bir yıllık hızlandırılmış eğitim için sınavsız girme hakkını kazanırlar. 

 Hızlandırılmış eğitimler için özel program yapılmış eğitim dönemlerinin ilgili yükseko-

kullarca ilanından sonra ilk döneme başvurmamış olanlar hızlandırılmış eğitim haklarını kaybet-

mekle beraber bu dönemin başlangıcından itibaren iki yıl süre ile bu yüksekokullara sınavsız 

girme hakları saklı kalır. 

––––––––––––– 

(1) Bu maddede yer alan çizelgelerle ilgili olarak Kanunun sonuna bakınız. 
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 Geçici Madde 2 – (Ek: 14.6.1989 - 3575/3 md.) 

 Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce sağlık meslek liseleri mezunları olup, Sağlık Ba-

kanlığının diş protez teknisyenliği kurslarından mezun olanlar veya dengi okullardan birinin 

mezunu olup Sağlık Bakanlığının 12 aylık diş protez teknisyenliği kurslarından mezun olanlar, bu 

Kanunun yayımı tarihinden itibaren diş protez teknisyenliği unvanına sahip olurlar ve kendilerine 

Sağlık Bakanlığınca kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde belgeleri verilir. 

Ayrıca diş protez teknisyeni olarak en az üç yıl meslek icra ettikten sonra ve bu üç yılın bitimin-

den itibaren en geç iki yıl içinde başvurmaları şartı ile diş protez teknisyenliği ile ilgili meslek 

yüksek okullarına ön kayıt ve yeterlik sınavı ile girme hakkını kazanırlar. 

 Geçici Madde 3 – (Ek:14.6.1989-3575/3 md.) 

 Bu Kanunun  yayımı  tarihine  kadar  mezuniyet belgesine sahip  olmadan  mesleklerini 

icra  etmekte   olan  diş  teknisyenleri,  bu  Kanunun  yayımlandığı tarihte  en az iki yıldan beri bu 

mesleği yürüttüğünü Sağlık Bakanlığına verecekleri BAĞ - KUR, SSK, vergi kaydı gibi resmi 

belgelerle kanıtlamak, Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle; sınav komisyonu, 

yerleri ve şekli belirtilmiş olan ehliyet  sınavlarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 

iki yıl içinde başvurmak ve başarı kazanmak şartı ile diş protez teknisyeni unvanını kazanırlar ve 

Bakanlıkça düzenlenecek meslek belgelerini alırlar. 

 Yukarıda belirtilen sınavlara katılacak ilgililer sınavların gerektirdiği giderleri kendileri 

karşılarlar. 

 İki yıl içinde girecekleri en çok 4 sınavda başarılı olamayanlar ile sınav için başvurma-

yanlar, iki yıllık sürenin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler. 

Geçici Madde 4 -  (Ek:2/6/2004-5181/5 md.) 

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalında; 

a) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık belgeleri,  

b) Ustalık belgesi almak için doğrudan ustalık sınavına girme hakkını elde edenler ile us-

talık eğitimi kurslarına devam etmekte olanlardan, girecekleri ustalık sınavı sonunda başarılı 

olarak ustalık belgesi alanların belgeleri,  

c) 3308 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığınca verile-

cek ustalık belgeleri, 

Başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılarak Sağlık Bakanlığınca bu bel-

gelerin yerine diş protez teknisyenliği meslek belgesi verilir. 

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girme-

sinden itibaren; (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ise ustalık belgelerinin tanzimi tarihinden 

itibaren bir yıl içerisinde, diş protez teknisyenliği meslek belgesi almak amacıyla Sağlık Bakanlı-

ğına müracaat etmemeleri halinde, diş protez teknisyeni unvanını kullanamaz ve bu mesleği icra 

edemezler. 

Geçici Madde 5 – (Ek:2/6/2004-5181/5 md.) 

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalında; 

a) Kalfalık belgesi sahibi olanların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir 

yıl içerisinde,  

b) Çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenler ise, çıraklık eğitimini 

tamamlamalarını müteakiben en geç altı ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, 
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Müracaat etmeleri ve geçici 6 ncı maddede öngörülen yönetmelik hükümleri uyarınca 
Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek teori ve uygulama eğitimini başarıyla tamamlamaları kaydıyla 
açılacak ehliyet sınavında başarılı olmaları halinde, kendilerine diş protez teknisyenliği meslek 
belgesi verilir. 

Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimler sonunda, iki yıl içerisinde girecekleri en çok 
üç sınavda başarılı olamayanlar ile sınav için müracaat etmeyenler, iki yıllık sürenin bitiminden 
sonra mesleklerini icra edemezler ve diş protezciliği ile ilgili herhangi bir unvanı kullanamazlar. 

Yukarıda belirtilen eğitimlere ve sınavlara katılacak ilgililer, bunların gerektirdiği giderle-
ri kendileri karşılarlar. 

Geçici Madde 6 – (Ek: 2/6/2004-5181/5 md.) 
 Geçici 5 inci maddede belirtilen kalfalık belgesine sahip olanlar ile çıraklık eğitimini ta-

mamlayanlara ve çıraklık eğitimine devam edenlere, Sağlık Bakanlığınca diş protez teknisyenliği 
meslek belgesi verilebilmesi amacıyla düzenlenecek teori ve uygulama eğitimlerinin süreleri ve 
yerleri, eğitimlerin sonunda yapılacak ehliyet sınavlarının yerleri, sınav komisyonunun teşkili, 
eğitimlere ve sınavlara müracaat edilmesi konuları ve bunların giderlerinin nasıl karşılanacağı ile 
ilgili sair esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Sağlık Bakanlığı 
ile Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 
 Geçici Madde 7 – (Ek: 6/4/2011-6225/11 md.) 
 Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, (…) (1) psikolojinin sertifikalı tıbbi uygulamalarında 
Sağlık Bakanlığınca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeyi kazandığını belgeleyen 
psikologlara, Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrü-
be kazandığı tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilir. Bu yetkinin verilmesine ilişkin usul 
ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir. (1) 

(Değişik ikinci fıkra: 4/7/2012-6354/ 22 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla; 

a) Kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini son beş yıl içinde 
en az toplam bir yıl süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlar, 

b) Üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden mezun olanlar (öğrenim görmekte 
olanlar mezun olduklarında), 

usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başa-
rılı olmaları hâlinde, perfüzyonist yetkisiyle çalışabilirler. 
 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğiti-
mini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir. 

(Değişik dördüncü fıkra: 4/7/2012-6354/ 22 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla ağız ve diş teknikerliğine ilişkin iş ve işlemleri son beş yıl içinde en az toplam bir yıl 
süre ile yaptığını belgeleyen ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları 
Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başarılı olanlar, ağız ve diş 
sağlığı teknikeri yetkisiyle çalışabilir. 
 Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla elde edilmiş olan meslek unvanları ve ilgili alanlarda 
mesleki eğitimlerine başlamış olanların hakları saklıdır. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları 
Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  
 Bu Kanunun ek 13 üncü maddesinde ve bu maddede öngörülen yönetmelikler bir yıl 
içerisinde yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut ikincil düzen-
lemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 
 Bu Kanunun ek 13 üncü maddesi ile tanımlanan sağlık teknisyeni ve sağlık teknikeri 
mesleklerinden herhangi birine ait iş ve işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ilgili mevzuatına göre gerekli eğitimleri alarak yürütmekte olanların bu hakları saklıdır. 
___________________ 
(1) 4/7/2012 tarihli ve 6354 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “sağlık kuruluşlarında” 

ibaresi metinden çıkartılmıştır. 
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(Değişik sekizinci fıkra: 4/7/2012-6354/ 22 md.) Bu madde gereğince Sağlık Bakanlı-

ğınca yapılacak eğitimler ve sınavlar en geç 31/12/2012 tarihine kadar yapılır ve bu süre içerisin-

de ilgililer çalışmalarına devam edebilir. 

(Ek fıkra: 4/7/2012-6354/22 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir 

yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçe-

vesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabi-

lir. 

 Geçici Madde 8 – (Ek: 6/4/2011-6225/12 md.) 

 Bu Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili mevzuatına uygun 

olarak uzmanlık eğitimi yapmış, eğitime başlamış veya bir uzmanlık eğitimi kontenjanına yerleş-

miş olanların hakları saklıdır. 

 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi ana dalında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yurt içinde veya yurt dışında en az dört yılı eğitim kurumlarında olmak üzere altı yıl süreyle 

araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve inceleme-

ler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilim-

sel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uz-

manlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru 

süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görü-

lenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla diş tabipliğinde uzmanlık dalı 

olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğiti-

mine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere uzmanlık belgesi verilir. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;  

 a) Göğüs Hastalıkları ana dalına bağlı Alerji Hastalıkları yan dalında uzmanlık eğitimi 

yapmakta olanlar, eğitimlerine İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları adı altında devam ederler. 

 b) Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Gö-

ğüs Hastalıkları ana dallarına bağlı Alerjik Hastalıklar, Alerjik Göğüs Hastalıkları ya da Alerji 

Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi almış olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-

ren üç ay içerisinde İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları alanında yaptıkları araştırma, uygulama ve 

incelemelere ait belgelerini ibraz ederek başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uy-

gun bulunması halinde uzmanlık belgeleri İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir. 

 c) Enfeksiyon Hastalıkları adıyla uzmanlık belgesi alanların bu maddenin yürürlüğe girdi-

ği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde uzmanlık belgeleri Enfeksiyon Hastalık-

ları ve Klinik Mikrobiyoloji olarak değiştirilir. Halen bu alanda uzmanlık eğitimlerine devam 

edenlerin eğitimlerini başarıyla bitirmeleri halinde belgeleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji adıyla tescil edilir. 

 ç) Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu 

iki alanda yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu madde-

nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu 

tarafından uygun bulunması halinde uzmanlık belgeleri Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi olarak 

değiştirilir. Çocuk Hematolojisi ya da Çocuk Onkolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmak-

ta olanlar eğitimlerine Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi adı altında devam ederler. 
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 d) Çocuk Alerjisi ya da Çocuk İmmünolojisi adıyla uzmanlık belgesi almış olanların bu iki alanda 

yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemelere ait belgelerini ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmaları ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından uygun bulunması halinde 

uzmanlık belgeleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olarak değiştirilir. Çocuk Alerjisi ya da Çocuk 

İmmünolojisi yan dallarında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar eğitimlerine Çocuk İmmünolojisi ve Alerji 

Hastalıkları adı altında devam ederler. 

 e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İş ve Meslek Hastalıkları, Çocuk Metabo-

lizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında, bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra o yan dal alanında 

yurt içinde veya yurt dışında beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları 

araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında 

yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 

uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin 

bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık 

belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir. 

Geçici Madde 9- (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.) 

1/1/2020 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile 

hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksı-

zın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu 

eğitim uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilir ve en az altı yılda 

tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekim-

liği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin usûl ve esasları 

5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir. 

Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve ro-

tasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir. 

(Ek fıkra:2/1/2014-6514/27 md.) Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en 

az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7/5/1987 

tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü 

oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar. 

Geçici Madde 10-(Ek:2/1/2014-6514/28 md.) 

Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu maddeler uyarınca sünnetçilik etme 

yetkisi bulunanlar, 31/12/2014 tarihine kadar sünnetçilik etmeye devam edebilir. 

Geçici Madde 11-(Ek:2/1/2014-6514/29 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe 

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun geçici 3 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapıl-

maz. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlarlar 

ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanırlar. Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam ederler.  

Geçici Madde 12-(Ek: 19/11/2014-6569/21 md.) 

 25/11/2012 tarihinden önce en az üç yılı eğitim kurumlarında olmak üzere toplam beş yıl süreyle 

yoğun bakım ünitelerinde çalışmış bulunan yoğun bakım uzmanlık yan dalının bağlı olduğu ana dal uzmanları 

ile çocuk yoğun bakım ve çocuk acil ünitelerinde çalışmış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili yan dal uzmanlık belgesini almak için Sağlık 

Bakanlığına başvurabilirler. Başvuranlardan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanların 

uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir. Bu şekilde uzmanlık belgesi alanlar, Devlet hizmeti 

yükümlülüğüne tabi olurlar. 

 Madde 81 – Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

 Madde 82 –Bu kanun hükümlerinin icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye ve Maarif 

Vekilleri memurdur. 
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EK–1 (1) 

Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge 

 

Ana Dallar Eğitim 
Süreleri 

 

1- Acil Tıp 
4 yıl 

İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl 
Genel Cerrahi uzmanları için 2 yıl 

2- Adli Tıp 4 yıl Patoloji uzmanları için 2 yıl 

3- Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 

5 yıl 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları uzmanları için 2 
yıl 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları 
için 2 yıl 

4- Aile Hekimliği 3 yıl  

5- Anatomi 3 yıl  

6- Anesteziyoloji ve Reanimasyon 4 yıl  

7- Askeri Sağlık Hizmetleri * 3 yıl  

8- Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 yıl  

9- Çocuk Cerrahisi 5 yıl  

10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl  

11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

4 yıl Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları için  
2 yıl 

12- Deri ve Zührevi Hastalıkları 4 yıl  

13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 

5 yıl Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı tabibler için 3 yıl 

14- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 4 yıl  

15- Fizyoloji 3 yıl  

16- Genel Cerrahi 5 yıl  

17- Göğüs Cerrahisi 
5 yıl 

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları için 2 yıl 
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl 

18- Göğüs Hastalıkları 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl 

19- Göz Hastalıkları 4 yıl  

20- Halk Sağlığı 4 yıl  

21- Hava ve Uzay Hekimliği 3 yıl  

22- Histoloji ve Embriyoloji 3 yıl  

23- İç Hastalıkları 4 yıl  

24- Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 yıl  

 

(1) Bu çizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin hükmüdür. 
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25- Kalp ve Damar Cerrahisi 5 yıl Göğüs Cerrahisi uzmanları için 3 yıl 
Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl 

26- Kardiyoloji 4 yıl İç Hastalıkları uzmanları için 2 yıl 

27- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 4 yıl  

28- Nöroloji 4 yıl  

29- Nükleer Tıp 4 yıl  

30- Ortopedi ve Travmatoloji 5 yıl  

31- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi 

5 yıl Genel Cerrahi uzmanları için 3 yıl 

32- Radyasyon Onkolojisi 4 yıl  

33- Radyoloji 4 yıl  

34- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl  

35- Spor Hekimliği 4 yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları için 2 yıl 
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları için 2 yıl 

36- Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik 
Tıp 

3 yıl  

37- Tıbbi Biyokimya 4 yıl  

38- Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji 3 yıl  

39- Tıbbi Farmakoloji 4 yıl  

40- Tıbbi Genetik 4 yıl  

41- Tıbbi Mikrobiyoloji 
4 yıl 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanları için 2 yıl 

42- Tıbbi Patoloji 4 yıl  

43- Üroloji 5 yıl  

*Askeri Sağlık Hizmetleri alanındaki ana dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 

yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur. 

   EK–2 (1) 

  Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge 

Ana Dallar  Eğitim Süreleri 

1- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi  4 yıl 

2- Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 yıl 

3- Çocuk Diş Hekimliği  3 yıl 

4- Endodonti  3 yıl 

5- Ortodonti 4 yıl 

6- Periodontoloji  3 yıl 

7- Protetik Diş Tedavisi 3 yıl 

8- Restoratif Diş Tedavisi  3 yıl 

(1) Bu çizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin hükmüdür. 
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EK–3 (1) 

Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge 

 

Yan Dallar Bağlı Ana Dallar Eğitim Süreleri 

1- Algoloji  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Nöroloji 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

2 yıl 

2 yıl 
2 yıl 

2- Askeri Psikiyatri * Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2 yıl 

3- Cerrahi Onkoloji Genel Cerrahi 2 yıl 

4- Çevre Sağlığı Halk Sağlığı 2 yıl 

5- Çocuk Acil Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

6- Çocuk Endokrinolojisi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

7- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

8- Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

9- Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

10- Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

11- Çocuk Hematolojisi ve 

Onkolojisi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

3 yıl 

12- Çocuk İmmünolojisi ve 

Alerji Hastalıkları 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

3 yıl 

13- Çocuk Kalp ve Damar Cerra-

hisi 
Kalp ve Damar Cerrahisi 

2 yıl 

14- Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

15- Çocuk Metabolizma Hasta-

lıkları 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

3 yıl 

16- Çocuk Nefrolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

17- Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

18- Çocuk Radyolojisi Radyoloji 2 yıl 

19- Çocuk Romatolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

20- Çocuk Ürolojisi Üroloji 
Çocuk Cerrahisi 

3 yıl 
3 yıl 

 

(1) Bu çizelge 6/4/2011 tarihli ve 6225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin hükmüdür. 
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21- Çocuk Yoğun Bakımı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

22- El Cerrahisi 
Genel Cerrahi  
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Ortopedi ve Travmatoloji 

2 yıl 
2 yıl 
2 yıl 

23- Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları 

İç Hastalıkları 
3 yıl 

24- Epidemiyoloji Halk Sağlığı 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

2 yıl 
2 yıl 

25- Gastroenteroloji İç Hastalıkları 3 yıl 

26 - Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi 2 yıl 

27- Geriatri İç Hastalıkları 3 yıl 

28- Harp Cerrahisi * Genel Cerrahi 2 yıl 

29- Hematoloji İç Hastalıkları 3 yıl 

30- İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları  
İç Hastalıkları 
Göğüs Hastalıkları 
Deri ve Zührevi Hastalıkları 

3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

31- İş ve Meslek Hastalıkları 

Göğüs Hastalıkları 
Halk sağlığı 
İç Hastalıkları 

3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

32- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 yıl 

33- Klinik Nörofizyoloji Nöroloji 2 yıl 

34- Nefroloji İç Hastalıkları 3 yıl 

35- Neonatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

36- Perinatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum 3 yıl 

37- Romatoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
İç Hastalıkları 

3 yıl 
3 yıl 

38- Sitopatoloji Tıbbi Patoloji 2 yıl 

39- Temel İmmünoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

2 yıl 
2 yıl 

40- Tıbbi Mikoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl 

41- Tıbbi Onkoloji İç Hastalıkları 3 yıl 

42- Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl 

43- Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 yıl 

44- Yoğun Bakım 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Genel Cerrahi 
Göğüs Hastalıkları 
İç Hastalıkları 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Nöroloji 

3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

45- Gelişimsel Pediatri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 yıl 

*  Askeri Psikiyatri ve Harp Cerrahisi alanındaki yan dal uzmanlığı eğitimi Gülhane Askeri Tıp Akademisin-

de yapılır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçerli olur.  
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1219 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MUVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ  

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR TABLO 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin 

veya İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi Kararının 

Numarası 

1219 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe Giriş 

Tarihi 

1686 – 12/6/1930 

1729 – 15/12/1930 

2182 – 25/5/1933 

2351 – 18/12/1933 

2764 – 15/6/1935 

2876 – 4/1/1936 

5304 – 21/1/1949 

6283 – 28/2/1954 

3575 – 20/6/1989 

3954 – 30/12/1993 

4854 – 6/5/2003 

5181 
41, Ek Madde7, Ek Madde 8, Ek Madde 11, Geçici 

Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6 
10/6/2004 

5371 Madde 3 5/7/2005 

5614 Madde 9 4/4/2007 

5728 

25, 26, 27, 28, 41, 42, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 61, 

62, 67, 68, 70, 73, 80, Ek Madde 7, Ek Madde 8, 

Ek Madde 9 

8/2/2008 

5947 12, Ek Madde 12 30/7/2010 

6088 İkinci Fasıl Başlığı, 32, 33, 37, 38 22/12/2010 

6225 Ek Madde 13, 14, Geçici Madde 7,8, EK-1,2,3 26/4/2011 

KHK/650 12 26/8/2011 

KHK/663 1, 4, 9, Geçici Madde 9 2/11/2011 

6354 Geçici Madde 7 12/7/2012 

6462 Ek Madde 13 3/5/2013 

Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 

tarihli ve E.: 2011/113;  

K.: 2012/108 sayılı Kararı 
12 nci maddenin ikinci fıkrası 

1/1/2013 tarihinden 

başlayarak altı ay sonra 
(1/7/2013) 

6514 

3, 12, 47, 48, 49, 53, 58, 59, 60, 61, 62, Ek Madde 

4, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Madde 7, Ek 

Madde 8, Ek Madde 10, Ek Madde 11, Ek Madde 

13, Ek Madde 14, Geçici Madde 9, Geçici Madde 

10, Geçici Madde 11 

18/1/2014 
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Değiştiren Kanunun/KHK’nin 

veya İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi Kararının 

Numarası 

1219 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen 

maddeleri 

Yürürlüğe Giriş 

Tarihi 

6569 Ek Madde 14, Geçici Madde 12 26/11/2014 

6639 47 15/4/2015 

KHK/680 3 6/1/2017 

KHK/694 28, 45 25/8/2017 

KHK/696 3 24/12/2017 

7072 3 8/3/2018 

7078 28, 45 8/3/2018 

7079 3 8/3/2018 

 


