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SAGLIK BAKANLIGI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü
11.04.1928 Tarih ve 1219 sayili Tababet ve Suabati Sanatlarinin Tarzi Icrasina Dair
Kanunun 41 inci Maddesinin degistirilmesi ve bu Kanuna 7 Ek ve 3 Geçici Madde
Eklenmesi hakkindaki Kanun...
Kanun No: 3575

Kabul Tarihi: 14.06.1989

MADDE 1. – 11.04.1928 tarih ve 1219 sayili Tababet ve Suabati Sanatlarinin Tarzi
Icrasina Dair Kanunun 41 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.
MADDE 41. – Kisisel çikar amaci olmasa bile diplomasiz olarak dis hekimligi meslegine
iliskin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, dis hekimligi klinik hizmetleri ile
ilgili is yeri açan, dis hekimligi veya dis protez teknisyenligi ile ilgili agiz ve çene yüz
protezleri ile ortodontik tedavi aygitlarini imal eden veya imal ederek satan kimselerin,
meslek icrasi durdurulur, is yerlerinde bulundurduklari dis hekimligi ile ilgili araç ve
gereçleri müsadere olunur ve bir yildan üç yila kadar hapis cezasina hükmolunur. Bu
suretle meslek icrasi sonunda Türk Ceza Kanunu itibari ile daha agir cezayi müstelzim
bir fiil islenmis oldugu takdirde, o fiile mahsus ceza verilir.
MADDE 2. – 11.04.1928 tarih ve 1219 sayili Tababet ve Suabati Sanatlarinin Tarzi
Icrasina Dair Kanuna asagidaki maddeler eklenmistir.
EK MADDE 4. – Dis protez teknisyenligi, dis hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü
model ve kayitlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdigi kurallara bagli kalarak ve dis
hekiminin verecegi bilgilerle istekler dikkate alinarak, agiz protezleri, çene yüz
protezleri, ortodontik aygitlar yapmak ve gerektiginde yapilmis protezlerle aygitlari
onarmak islemleri ile sinirlidir.
EK MADDE 5. – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde dis protez teknisyenligi unvanini tasimak
ve meslegini icra edebilmek için, Saglik Bakanligi bünyesinde veya denetiminde açilan
saglik meslek liseleri dis protez teknisyenligi bölümünü bitirmek ve diploma almak yada
hareketli protezler, sabit protezler, çene yüz protezleri, ortodonti aygitlari veya dis
protez maddeleri üretimi dallarinda yüksek egitim ve ögretim veren, Saglik Bakanliginin
saglik meslek liseleri dis protez teknisyenligi bölümü mezunlarini ögrenci olarak kabul
eden üniversitelerin, en az iki yillik dis protez teknisyenligi ile ilgili meslek
yüksekokullarinda egitim görmek ve mezuniyet diplomasi almak gerekir.
EK MADDE 6. – Ögrenimlerini yurt disinda dis protez teknisyenligi ile ilgili devletçe
taninan bir okulda tamamlayarak Türkiye’ ye dönüs yapanlar, denklikleri Saglik
Bakanliginca onaylandigi takdirde, eksikleri varsa Türkiye’ deki dis protez teknisyenligi
okullarinda eksik kisim ve süreleri basari ile tamamladiktan sonra onaylanmak suretiyle
mesleklerini icra edebilirler ve dis protez teknisyeni unvanini kullanabilirler.
EK MADDE 7. – Dis protez teknisyenleri; sahip olduklari diploma veya belgelerin hak
kazandirdigi unvanlardan baskalarini kullanamazlar, hastalarla dogrudan dogruya
mesleki iliskiye giremezler, laboratuvarlarinda münhasiran dis kliniklerinde kullanilmasi
gereken araç ve gereçleri bulunduramazlar, Ek 4 üncü maddenin belirledigi sinirlar
disinda herhangi bir çalisma yapamazlar tavsiyede bulunamazlar.

EK MADDE 8. – Diplomasi veya meslek belgesi olmaksizin dis protez teknisyenligi
meslegini icra edenlerle, Ek 7 nci madde hükümlerine aykiri davranista bulunan dis
protez teknisyenleri hakkinda, bir yildan üç yila kadar hapis cezasina hükmolunur.
Ayrica is yerlerinde meslekleri ile ilgili olmadigi tespit edilen araç ve gereçler müsadere
edilir.
EK MADDE 9. – Dis hekimleri, kendi klinik hastalarinin protezlerini yapabilmek için dis
protez laboratuvari açabilirler. Ancak bu laboratuvarlarda baska hekimlerin her türlü
protez yapimi isteklerini karsilama durumunda laboratuvar sorumlusu olarak en az bir
dis protez teknisyeni istihdam etmek zorundadirlar. Dis protez teknisyeni
çalistirmaksizin kendi klinikleri disindan protez basvurularini bizzat çalisarak karsilamak
istedikleri takdirde özel is yerinde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürütemezler. Bu
yasaga aykiri sekilde mesleklerinin klinik hizmetlerini yürütenler hakkinda 3224 sayili
Türk Dis Hekimleri Birligi Kanununun disiplin cezalari ile 44 üncü maddesinin (c)
bendindeki para cezasi tekrari, halinde (d) bendindeki oda bölgesinde bir aydan alti aya
kadar serbest meslek uygulamasindan alikonma cezasi uygulanir.
EK MADDE 10. – Dis protez teknisyenleri veya dis hekimleri, dis protez laboratuvari
açmak istedikleri takdirde, mahallin en büyük mülki amirine basvurmak ve bu makamin
belirtecegi sartlara uymak zorundadirlar. Dis protez laboratuvarlarinin sahip olmalari
gereken sartlar ile bulundurmalari gereken asgari araç ve gereçlerin sayilari ve
nitelikleri, Saglik Bakanliginca yayimlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Laboratuvarlarin
yönetmelik ve kanuna uygun çalisip çalismadiklari, il saglik müdürlüklerince denetlenir.

MADDE 3. – 11.04.1928 tarih ve 1219 sayili Tababet Suabati Sanatlarinin Tarzi
Icrasina Dair Kanuna asagidaki geçici maddeler eklenmistir.
GEÇICI MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihte üniversitelerin ön
lisans dis protez teknikerligi okullari mezunlari dis protez teknisyeni unvanina sahip
olurlar ve saglik meslek liseleri dis protez teknisyenligi bölümünün devami olan meslek
yüksekokullarina bir yillik hizlandirilmis egitim için sinavsiz girme hakkini kazanirlar.
Bu kanunun yürürlüge girdigi tarihte üniversitelerin ön lisans dis protez
teknikerligi okullarinda ögrenci olanlar da mezun olduklari tarihte dis protez teknisyenligi
unvanina sahip olurlar ve saglik meslek liseleri dis protez teknisyenligi bölümünün
devami olan meslek yüksekokullarina bir yillik hizlandirilmis egitim için sinavsiz girme
hakkini kazanirlar.
Hizlandirilmis egitimler için özel program yapilmis egitim dönemlerinin ilgili
yüksekokullarca ilanindan sonra ilk döneme basvurmamis olanlar hizlandirilmis egitim
haklarini kaybetmekle beraber bu dönemin baslangicindan itibaren iki yil süre ile bu
yüksekokullara sinavsiz girme haklari sakli kalir.
GEÇICI MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce saglik meslek
liseleri mezunlari olup, Saglik Bakanliginin dis protez teknisyenligi kurslarindan mezun
olanlar veya dengi okullardan birinin mezunu olup Saglik Bakanliginin 12 aylik dis
protez teknisyenligi kurslarindan mezun olanlar, bu kanunun yayimi tarihinden itibaren
dis protez teknisyenligi unvanina sahip olurlar ve kendilerine Saglik Bakanliginca
Kanunun yayimi tarihinden itibaren en geç üç ay içinde belgeleri verilir. Ayrica
dis
protez teknisyeni olarak en az üç yil meslek icra ettikten sonra bu üç yilin bitiminden
itibaren en geç iki yil içinde bas vurmalari sarti ile dis protez teknisyenligi ile ilgili meslek
yüksek okullarina ön kayit ve yeterlilik sinavi ile girme hakkini kazanirlar.

GEÇICI MADDE 3. – Bu Kanunun yayimi tarihine kadar mezuniyet belgesine sahip
olmadan mesleklerini icra etmekte olan dis teknisyenleri, bu Kanunun yayinlandigi
tarihte en az iki yildan beri bu meslegi yürüttügünü Saglik Bakanligina verecekleri BagKur, SSK, vergi kaydi gibi resmi belgelerle kanitlamak, Saglik Bakanliginca
hazirlanacak bir yönetmelikle; sinav komisyonu, yerleri ve sekli belirtilmis olan ehliyet
sinavlarina, bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren en geç iki yil içinde basvurmak ve
basari kazanmak sarti ile dis protez teknisyeni unvanini kazanirlar ve Bakanlikça
düzenlenecek meslek belgelerini alirlar.
Yukarida belirtilen sinavlara katilacak ilgililer sinavlarin gerektirdigi giderleri
kendileri karsilarlar.
Iki yil içinde girecekleri en çok 4 sinavda basarili olamayanlar ile sinav için
basvuramayanlar, iki yillik sürenin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler.
MADDE 4. – Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5. – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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