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i. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın mebuslardan bâzılanna izin verilmesi 
hakkındaki Riyaset tezkeresi, okundu ve izinler 
ayrı, ayrı oya konularak kabul edildi. 

Van Mebusu Ferid Melen'in, Sayıştay Ko
misyonundan istifa ettiğine dair takriri okundu. 

Gündemde mevcut bir defa görüşülecek iş
lerle kanun lâyiha ve tekliflerinin sorulardan önce 
görüşülmesi hakkındaki önerge, kabul olundu. 

Giresun Mebusu Arif Hikmet Pamukoğlu'-
nun, tasfiye edilen ve emekliye sevkolunan Dış
işleri Vekâleti memurları hakkındaki kanun tek-

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Mebusu Ali Fahri İşeri'nin, 

ilkokulların bâzı sınıflarında okutulmakta olan 
din ve ahlâk derslerinin en yüksek tahsile ka
dar bilûmum mekteplerde okutulması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair olup içtüzüğün 154 neü 
maddesi gereğince yenil'enen sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Vekâletine gönderilmiştir. (6/1228) 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun yü
rürlükte bulunan muhtelif koordinasyon karar
larının ihtiva ettikleri hükümler ve tatbik tarz
ları haklandı derişiklikler yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair olan sözlü soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1230) 

3. — Ordu Mebusu Refet Aksoy'un, Merkez 
Bankasında mevcut altınların tamamen harcan
mış olduğu hakkındaki iddialar karşısında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Başve
kâlete gönderilmiştir. (6/1233) 

4. — Manisa Mebusu Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu'nun, 5 Kasım 1953 tarihli Ulus gazete
sinde intişar eden başmakaleye dair olan sözlü 

Takrirler 

1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Dilekçe 
Komisyonunun 11. XI . 1953 tarihli Haftalıl 
Karar Cetvelindeki 7379 sayılı kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri (4/379) (Di
lekçe Komisyonuna) 

2. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Di
lekçe Komisyonunun 1. XI . 1953 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 6525 sayılı kararın Umu-

lifinin reddine dair olan Adalet Komisyonu ra-
poru üzerinde görüşüldü. 

25 . XI . 1953 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Çorum Mebusu 
M. Kurbanoğhı 8. Baran 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

O.Mart 

soru önergesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1234) 

Yazılı sorular 
5. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 

İstanbul'daki eski P. T. T. Okulu binası
nın Millî Eğitim Vekâletine verilerek Gedik-
paşa Ortaokulunun bir şubesi olarak kullanılma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Başvekâlet, Millî Eğitim ve Ulaştırma 
vekâletlerine gönderilmiştir. (6/1229) 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Ereğli Kömürleri İşetmesi tara
fından Karadon mevkiinde inşası ihaleye çıkarı
lan siteye ve bu işten doğan zarar dolayısiyle 
mesulleri hakkında ne gibi idari ve hukuki mua
mele yapıldığına dair olan yazılı soru önergesi, 
İsletmeler Vekâletine gönderilmiştir. (6/1231) 

7. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller 'in, Devlet Demiryolları ile Orman İş
letmeleri İdareleri arasında travers temini hu
susunda yapılan görüşmelere dair olan yazılı so
ru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1232) 

mi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/380) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizi

ne dair 5775 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
Ve Bütçe Komisyonu raporu (1/663) (Gündeme) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1953 yılı 
Haziran : Ağustos ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/76) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,02 

REÎS — Redsvekili Muzaffer Kurban-oğ-lu 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

« • » 

8. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı). 
REÎS — Birleşimi açıyorum efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ 4. — RİYASET DİVANININ UMUMİ HEYETE SUNUŞLAR 

2. — Geçici bir komisyon kurulması hakkın
da Adalet Komisyonu Reisliği tezkeresi (3/534) 

REÎS — Adalet Komisyonu Reisinin tezkere
sini okutuyorum. 

1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950 Büt- \ 
çe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyanna- \ 
meşinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü- ; 

Riyaset Divanının Umumi Heyete sunuçlan 
vardır. 

Hesaplarını İnceleme Komisyonundan 1, Millî 
Savunma Komisyonundan 2, Ulaştırma Komis
yonundan 1 âza alınmak suretiyle kurulmuş bu
lunuyordu. 

Yine bu suretle bir Geçici Adalet Komisyonu 
kurulmasını oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir efendim. 

Gündemle alâkalı takrirler vardır, onları oku
tuyorum. 

25 . X I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü gündeme dâhil kanun lâyiha ve 
tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Tokad eMbusu 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Riyasete 
Kanun tekliflerinin sözlü sorulardan önce 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Denizli Mebusu 

Baha Akşit 

REÎS — Kanun lâyiha ve tekliflerinin söz
lü sorulardan evvel görüşülmesi mahiyetinde 
olan takrirleri oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

nün 1950 yılı Hesabı Kati kanun lâyihası, ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/482, î/589) [1] 

[1] 294 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

Yüksek Reisliğe 
Geçen toplantı yılında Yüksek Umumi He

yet karan ile kurulan Geçici Adalet Komisyonu 
kendisine mevdu işlerin bir kısmını şayanı şük
ran bir mesai ile bitirmiş, bir kısmım da Mecli
sin yaz tatiline girmesi dolayıs'iyle ikmale imkân 
bulamıyarak bu seneye devretmek mecburiyetin
de kalmıştı. j 

Bu zaruret saikası ile devredilmiş olan bu iş
lerin yine aynı komisyon tarafından ikmaline 
müsaade edilmesi, komisyonumuz kararı iktiza
sındandır. 

Gereğinin icrasına müsaadelerini arz ve istir
ham ederim. 

Adalet Komisyonu Reisi j 
îzmir I 

Halil özyörük • 
REÎS — Efendim, geçen toplantı yılında adı i 

geçen Geçici Komisyon; Adalet Kornişo
nundan 5, Anayasa Komisyonundan 2, Di- '] 
lekçe Komisyonundan 2, tçisleri Komis
yonundan 2. Maliye Komisyonundan 1, Meclis 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 391 — 
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ARÎF HİKMET PAMUKOĞLIT (Giresun) 

— Usul hakkında söz istiyorum. 
REİS — Neyin usulü hakkında? 
ARİF HİKMET PAMUKOGLU (Giresun) 

— Geçen defa iki defa müzakere konusu olan 
Dışişleri Vekâleti memurlarına ait kanun Mec
lisin kararı ile bugünkü birleşime bırakılmıştı. 
Bu itibarla şimdi bununla müzakerelerin başla
ması icabeder. 

RE t S — Biraz evvel kabul edilen takrirler 
kanun teklif ve lâyihalarının gündemdeki diğer 
işlerdçn evvel görüşülmesini âmirdir. Bu itibar
la Meclisin verdiği karara titizlikle riayet etti
ğimizi arzederim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı 
Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 921 158) lira (38) 
kuruştur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1950 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (6 089 343) lira (09) 
kuruştur. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (168 184) lira (71) kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi oya arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1950 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (654 543) lira 
(31) kuruş imha edilmiştir. 

REİS —• Söz istiyen yok. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1953 O : 1 
MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 

ait akar ve toprak satış bedellerinin 1950 Büt
çe yılı tahsilatı geçen yıldan devrile birlikte ili
şik (G) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(9 235 316) lira (30) kuruş ve hayrat satış be
delleri tahsilatı geçen yıldan devrile birlikte 
(251 199) lira (30) kuruştur. 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1950 Büt
çe yılında yapılan sarfiyat, ilişik (D) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (173 572) lira (49) 
kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı yıl 
içinde yapılan sarfiyat (35 648) lira (35) kuruş
tur. ! •: . | -fl 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1950 
Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve (D) işaretli 
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (9 061 743) 
lira (81) kuruş ve hayrat satış bedellerinden 
aynı yıl içinde sarfolunmıyan (215 550) lira (95) 
kuruş 1951 yılma varidat ve tahsisat kaydedil
mek üzere devredilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı?. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden yapılan 
tahsilattan sarfiyat düşüldükte (9 061 743) lira 
(81) kuruş ve hayrat satış bedellerinden yapılan 
tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden 
(215 550) lira (95) kuruş tahsilat fazlası ola
rak kalmıştır. 

REİS — Söz istiyen var mı?. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra-
ya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın tümü açık oya arzolunmuştur. 

— 392 -
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2 — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm su

bay ve memurların protokolün tesbit ettiği hal
lerden gayrı karşılama ve uğurlamalarda bulu-
namtyacaklanna dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu ile Geçici Komisyon raporları 
(2/462) [1] 

REÎS — Teklifin ikinci görüşülmeğidir. Bi
rinci maddeyi okutuyorum. 

Subay ve memurların protokolün tesbit ettiği 
hallerden gayn karşılama ve uğurlamalarda 

bulunamıyacaklarma dair kpımn teklifi 

MADDE 1. — Umumi, hususi ve mülhak büt
çelerle İktisadi Devlet Teşekküllerinden maaş 
veya ücret alan sivil ve asker bilcümle memur 
ve ücretliler bu kanuna istinaden düzenlenecek 
protokol nizamnamesinin tesbit edeceği resmî 
hallerden gayrı her rangi bir şekil ve yerde me
sai saatleri içinde resmî şahsiyetlerin karşılama 
ve uğurlamalarında bulunamazlar. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Ret, re t . 
REİS — Değiştirge yoktur. Birinci maddeyi 

reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Birinci madde 

reddedilmiştir. 

MADDE 2. — Resmî seyahatlerinde namla
rına karş.lama ve uğurlama yapılacak şahsiyet
lerle bunlara iştirak edecekleri belirtmek üzere 
altı ay içinde bir protokol nizamnamesi düzen
lenir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. îkinci maddeyi 
reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. îkinci madde 
reddedilmiştir. 

MADDE 3. — Protokol nizamnamesine aykı
rı olarak karşılama ve uğurlamalara katılan bi
rinci maddede yazılı memur ve ücretlilere ilk 
defasında ihtar, tekerrüründe bir haftalık maaş 
veya ücret kat'ı cezası verilir. Israr edenlerin 
kıdemlerinden bir sene tenzil edilir. 

REÎS — Değiştirge yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Üçüncü madde 
reddedilmiştir. 

[11 Birinci görüşülmesi 3 ncü toplantı yılının 
42, 56, 74, 84 ve 109 ncu Birleşim tutanakların-
dadır. 

Değer maddeleri reyinize arzetmiyorum. Bu 
suretle teklifin tümü reddedilmiş bulunuyor. 

(Tekirdağ Mebusu Şevket Moean'dan alkışlar) 
(Gülüşmeler) 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — îşte ceva
bım. 

3. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve üç 
arkadaşının, eczane bulunmıyan yerlerde ecza
ne açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu Rifat Si-
vişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkında
ki 964 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin değiş
tirilmesi, 53 ncü maddesine fıkra eklenmesi ve 
bâzı maddelerinin kaldırılması, Erzincan Mebu
su Ziya Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu 
Nâzım Ağacıkoğlu ve 3 arkadaşının, Eczacılar Mt 
Eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu Faik AK-
med Barutçu ve 2 arkadaşının, Eczacılar ve Ec
zaneler hakkındaki Kanunun 15 - 24 ncü mad
deleriyle 49 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifle
ri ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komis
yonları raporları (2/136, 297, 348, 378, 413) [1] 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Vekil 
Bey yok . 

REİS — Efendim, Ahmet Başıbüyük arka
daşımız bu kanun tekliflerinin görüşülmesinin 
Vekil bulunmadığı için tehir edilmesi icabetti-
ğini ifade etmektedir. Eczaneler ve eczacılar 
hakkındaki kanun tekliflerinin görüşülmesi 
geçmiş bir Birleşimde Bakan bulunmadığı ci
hetle bir defaya mahsus olmak üzere tehir edil
miştir. Bu bakımdan îçtüzük hükümlerine gö
re müzakereye devam ediyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyenleri okuyorum : 
Rifat Sivişoğlu (Zonguldak), Baha Akşit 

(Denizli), Füruzan Tekil (îstanbul), Semi Er
gin (Manisa). 

Rifat Sivişoğlu'ya söz veriyorum. Buyurun 
Rifat Bey. 

RİFAT SlVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muh-
terem arkadaşlarım, eğer antidemokratik ka
nunları, numara sırasiyle tasnif etmek icabe-
derse baş numarayı alacak olan Eczacılar K&* 
nunudur. Bu kanunun müzakeresine başlamış 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ortada beş kaırâ» 
teklifi vardır : Bunlardan birisi bendenizin tek-

[1] 153 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
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lifimdir, bu teklifimle tahdidin ilgasını iste
mekteyim. Diğer teklif Erzincan Mebusu Ziya 
Soylu ve beş arkadaşına aittir. Bunda da tah
didin kaldırılması istenmektedir. Üçüncü tek
lif Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 
iki arkadaşına ait olup, bunda da tahdidin ref'i 
istenmektedir, Diğer teklif Ankara Mebusu 
Fuad Seyhun ve üç arkadaşınındır. Bunda 
tahdidin devamı istendikten başka üstelik bâzı 
mahallerde eczane açmak istiyen eczacılara o 
mahal belediyesi k i r a m dükkân temin etme-
liymiş ve dükkâna lüzumlu eşyayı bilâbedel 
bulup vermeliymiş ve hattâ ayrıca o eczacı 
varlıklı hale gelinceye ve daha açıkçası zengin-
leşinceye kadar kendisine hususi muhasebeler-
ce ayda üç yüz lira tazminat verilmeli imiş. Oh 
ne âlâ, ne teminatlı meslek bu. Buna can kur
ban.. Böyle bir teklifin çayı kabul bulacağına 
ihtimal verilemez. 

Teklifin diğeri yinııe Fuad ıSeyhun ve 2 arkadaşı 
taraflardan yapılmış olandır. Bunda da bâzı 
kayıtlarla tahdidin ipkası arzu edilmektedir. Bit
tabi öteki teklifler gibi bu da şayanı kabul gö
rülemez. 

Mevcut beş tekliften üçü tehdidin ilgasını, 
ve ikisi ipkasını hattâ daha da ağırlaştırılması
nı istihdaf ettiğini yukarıdan beri arzetmiş bu
lunuyorum. Tahdidin ipkasını istiyenlerin sıkı
ca tutundukları fikir dalı çok zayıftır. Hem öy-
leki, söğüt ağacındaki tâli ve kuru, ince bir fi
liz kadar zayıf. Bu fikre sahip olan muhterem 
arkadaşlarımız tekliflerinin Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 68, 69 ncu maddelerine ve i n 
san haklarına aykırı olduğunu unutmaktadırlar. 
Âmme hizmetini kim görür, âmme hizmeti ne
dir, bu hâlâ üzerinde münakaşa edilebilecek bir 
mevzudur. Bir eczacının satışı âmmeyi alâka
dar eder de, bir ekmekçinin ve sebzecinin hiz
meti niçin ayni tarzda bir mahiyet taşımasın. 
Ekmekçilerle sebzeciler de tıpkı eczacılar gibi 
takyide tâbidir ama tahdide tâbi değildirler. 

Eczacı ilâç vererek bir insanı hastalık âlâm 
ve ıstırabından kurtarmak istiyorsa ekmekçi 
ve sebzeci de açlıkla ölmek tehlikesinden kur
tarmıyor mu? Doktorların reçetesine müsteni
den muacele tertip ve itasiyle mükellef eczacı
lar hakkında tahdit düşünülüyor da bu tahdidi 
imtiyaz avukatlar, mimarlar, mühendisler ve 
doktorlar ve nihayet bütün meslekler hakkında 
neden düşünülmüyor? Doktorlar, avukatlar, mi-
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I marlar ve mühendisler ve nihayet bütün mv-
I best meslek sahipleri bu mübarek vatanın her 

köşesinde ve istedikleri yerde çalışmak imkânı-
I nı bulabiliyorlar da neden bir kısım ec

zacılar bundan mahrum bırakılıyor? Ve ne-
I den şu şu zevattan ibaret birtakım eczacılar im

tiyazlı sınıf olarak büyük şehirlerde icrayı sa
nat ve meslek etsinler de diğer eczacılar imti
yaz harici bırakılsın. Yok, böyle birşey olmaz 
arkadaşlar. 

Âmme hizmeti görüyorum iddia ve bahane
siyle ticari ve iktisadi sahada imtiyazlar tesi
sine kanuni mesnetler aramak vahi gayrettir. Tah
dit sayesinde dermansızlar derman buldu. Metelik
sizler milyonlar vurdu, ö te yandan bir kısım 
zavallı eczacılar sürüm sürüm süründü. Halen 
de sürünmekte ve imtiyazlı eczacıların yanında 
birer uşak gibi çalışmaktadırlar. 

Tahdidi hükümler kalkarsa havan işi ter
tiplerin bozulacağı iddiası, bu mevzuda, bizim 
tertiplerin daha da düzelebileceğine dair haklı 
iddialarımızı güya peşinen zayıflatmak maksa
dına matuftur. Kaldı ki, biz tahditli statükoda 
inhisarcılığın zaruri neticesi olan malın arzın-
daki istiğna devrinde, kalfaların elinde, kilo
su binlerce lira olan papaverin gibi mualece-
nin reçetede işaret edildiğinden çok daha az 
miktarlarda havana aktarıldığını henüz söylemiş 
değiliz. Eczacılığın % 99 hazır ilâç haline dö
külmüş bulunduğu bu devirde tahdidin kalkma
sı halinde hâsıl olacak rekabet sistemi dolayı -
siyle havan işi ilâçlarının tertiplerinin bozula
cağına ait iddia zaten mesnetsizdir. En basit ti
cari kaideyi bir kere daha ben de fısıldayayım, 
çünkü malûmu âlemdir bağırmaya sıkılırım, ti
careti tanzim ve ıslah eden rekabettir, arkadaş
lar rekabettir. Bu bir inhisar değil, tanzimi ah
kâmdır, diyenlere derim ki; kenarından köşe
sinden Teşkilâtı Esasiye Kanununu güya tan
zime çalışmaktasınız. Zira tahdit, nasıl Teşki-

I lâtı Esasiye Kanununa aykırı ise, onun, yani 
tahdidin idamesine gayret de, yeni bir kanunla 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu ihlâl etmenin ve 
onu tağyir eylemenin tâ kendisi olacaktır. Teş
kilâtı Esasiye Kanununun ateşi üzerine 'kül ser
pip yenli İmtiyazlar veya eski imtiyazların de-

I vamma zemin hazırlamaya çalışmıyalım. De-
I mokrasi imtiyazlar rejimi değildir. Bugünkü 
! idarede bir tek imtiyaz vardır. Bu da eczacı 
i la i- imtiyazı değil, vatandaş'lılk imtdyazıdır, 
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Tahdidi inhisarcılık kalkarsa, vatanın uzak 

köşelerinin eczanesiz kalacağına ait vatanper-
varane düşüncelerin menşei olan bâzı patron 
eczacılar, acaba vatan ve millet menfaati diye 
gürül gürül akan lafazanlık ırmağının altında 
teressüp etmiş şahsa menfaat hırsı Yüksek Mec
lisin katiyen sezeceğini f arketmiş midirler t On
lara verilecek cevap da var; onlara hitap -edi
yorum: Vatanperver efendiler; yılların yılı, en 
mutena şehirlerin en güzel ve güzide caddele
rinde mdlyorilar kazandınız, ecza depoları kur
dunuz, ecza faibrilkaları tesis ettiniz, her yut
tuğumuz aspirinden sizlere bir kuruş vergi ödi-
yoruz. Buraya [kadar, ama tam buraya kadar, 
kazandığınız, ananızın a)k sütü gibi helâl ol
sun. Şimdi vaıtanperverliğindzi göstermenin tam 
zamanı, buyurun eczanesiz kalmasından endişe 
ettiğiniz ücra memleket 'köşelerimde, (kurnazca 
ve tehalükle hazırladığınız âmme hizmetine, 
marş. 

Benim muhterem arkadaşlarım, 
Bendeniz daha ileri giderek eczaneler arasın

daki 'mesafelerin tâyininin ticari ve sosyal za
ruretlere tıerk'irii uygun bulmaktayım. Eczane
ler arasına muayyen mıesafel|r koymak gibi bir 
karar, bir nevi tahdidin şeklini tebdil olacaktı t. 
Eczaneler hekimlerin tecemmu -ettikleri semt 
veya sokaklara sokulmaya mecburdurlar, wasrî 
ki arı çiçeklere yakın yere yuva kurmak, sinek 
pekmezciyi 'bulamazsa bile, »mıeyvacıya yaklaş
mak mecburiyetindedir. Binaenaleyh mesafe 
meselesi dahi doğru değildir. Bir eczacının 
kendi mülkü olan '(dükkânı, mücerret di<rer ec
zaneye yakındır diye malını kullanmaktan ve 
orada icrayı sanat etmekten men'e hakkınız ol
madığını da nazara alırsak mesafe mefhumun-
Idan kaçınmak yenende olur. 

Bu mevzudafkd tahditler, sadece dilimize do
ladığımız değil, aynı zamanda 'başımıza taç. ve 
gönlümüze iptihaç kıldığımız, demokrasi anla
yışına aykırıdır. Ticaretin ve icrayı sanatır 
serbestisine mütaallik «Liberalizm» art1avı«:ı ve 
ihsan hakları realiteleri bu kabîl tahditleri zin
har terviç etmez kanaatindeyim. Tahdit vr 
•takyitlerle dolu iktisadi ve siyasi rejimlerin adı • 
Ibizim bu topraklarda kökleştirmek yolunda ol
duğumuz sosyal, ekonomik nizama, riyazi mâ 
nada mümas dahi geçmez. Demokraside 'tahd?' 
yok mudur? Bal gibi vardır ama hangi sahr 
ye hangi mevzularda? En kestirme cevapla 
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serbest ticaret ve sanat icrasına mütedair ah
lâk ve kavaidin çok uzağında. 

Bu vatan toprakları hissei şayûalıdır arka
daşlar. Beyoğlu Caddesindeki filân eczacının, 
Yenişehir'deki, Ulus'taki falan eczacının veya 
ecza deposu sahibinin bu vatan toprakları üze* 
rindeki hissesi ne ise eczanesüz bırakılan ve tez
gâhtarlık yaptırılan diplomalı eczacıların ve 
bir boyacının hissesi de onun aynıdır. 22 mil
yon Türkün her birinin 'bu topraklarda 22 mil
yonda bir hissesi vardır. Şu halde her cüz'ü şa
yi hisseli olan 'bu vatan parçasının güzide yer
lerinde sadece imtiyazlıların değil fakat herke
sin icrayı sanat ve ticaret etmek hakkı mev
cuttur. Buna rağmen; birtakım eczacılar İs
tanbul'a, Ankara'ya İzmir'e ve benzeri büyük 
şehirlere girmekten ve buralarda icrayı sanat 
etmekten memnudurlar. Ne hakla! 

Lâfa gelince, eczacı aledi mahdut, Eczacı Fa
kültesine rağbet mefkut deniyor; elbette mah
dut olur ve elbette mefkudolur. Çünki gençler 
kendi memleketlerinin her köşesinde icrayı sa
nat ve meslek edebileceklerinden emin değil
dirler, kendi memleketlerinin havayı nefisini 
her tarafta teneffüs etmekten 964 numaralı Ka
nunla memnu olduklarım biliyorlar. 

964 numaralı Kanun ayakta kaldığı müd-
• detçe bu memlekette eczacılık mevzuunda, hu
kuktan, adaletten ve müsavat kaidelerinlen bah
se imkân yoktur ve olamaz. Hiçbir üniversite 
mezunu hakkında tatbik edilmiyen bir kaidenin 
sadece Eczacı Fakültesi mezunları hakkında tat-
bikııîa ve böylelikle de gayriâdil ve antidemok-

. ratik bir usulün devamına 9 ncu Büyük Millet 
Meclisi razı olamaz ve bunun vebali altında ka
lamaz arkadaşlar. 

Binaenaleyh arkadaşlarım Adalet Komisyo
nunca hazırlanmış olan tasan yerindedir. Müza
kerenin • Adalet Komisyonu raporu üzerinde 
açılmasını ve birınetice hürriyetleri sımsıkı bağ-
lıyan .964 ve 5320 numaralı kanunların ^ürür 
lükten kaldırılmasını hassaten arz ve rica ede
rim C Alkışlar). 

REİS — Efendim; bir tereddüde mahal kal 
mamak için arzediyorum; Adalet Komisyonu ra
poru üzerinde müzakere devam etmektedir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950 yılı Hesa
bı Katisi hakkındaki tasarıya oylarını kıülanmı-
yanlar lütfen oylarını kullansınlar. 

Baha Akşit, buyurun. 
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BAHA AKŞİT. (Denizli) .—• Muhterem ar

kadaşlar, müzakeresine başladığımız eczaneler 
ve eczacılar hakkındaki bu kanun tasarısında 
bence en mühim nokta, eczanelerin tahdide tâbi 
tutulup tutulmaması mevzuudur. Tahdit taraf
tarlarının fikirlerine göre, memleketimizde ha
len 7 bine yakın doktor bulunduğu halde ancak 
1300 civarında eczacı mevcuttur. Eczacılık 
âmme hizmeti olduğundan tahdit yapılabilir ve 
bu sayede büyük merkezlerde toplanmaların 
önüne geçilebilir. Tahdid kalkarsa rekabet baş
lar ve terkiplerde bozukluk husule gelir ki bu da 
zararlıdır. 

Bu iddialar ne dereceye kadar doğrudur ye 
hakikat nedir, bunu araştıralım. 

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza dahi aykırı 
bulunduğuna şüphe olmıyan bu tahdit keyfiyeti 
zaten semereli olmamıştır. Eskiden beri özel ida
relerin ve belediyelerin dahi eczane açmaları 
kabul edilmiş bulunduğu halde kazancı gayri-
kâfi olan yerlerde yine ezcane açan olmamış, 
bu hâdise kazanan yerlerd'eki eczane sahiple
rinin lehine, eczane açamıyanlarm aleyhine 
tecelli etmiştir. 

Bugün, küçük ve orta şehirlerdeki bir 'ecza-
hanenin ilâç ve malzemesi hariç devir bedeli, 
yani hava parası, 30 - 80 bin lira, büyük şehir
lerdeki 100 - 150 bin lira, hele mühim semtlerde-
kilerin bedeli bu miktarın dahi üstündedir. Sa
tan razı, alan razı ama bu hâdisenin bizi alâka
dar eden tarafı var. Fahiş bir bedelle satmaldığı 
eczahaneye ödenilen bu fazla para, acaba ilâçla
rın satış bedelini yükseltmiyor mu? ödenen bu 
fazla paranın kısa zamanda nasıl kazanıldığı ci
hetini düşünmek her halde yerinde olur. Tahdit 
mevcut bulunduğu cihetle eczaneler her türlü 
r urakabeden ve rekabetten uzak kalıyor. Bugün 
eczacıların birçoğu eczahanelerine, yalnız akşam 
üzerleri, neticei hasılatı görmek üzere uğramak
ta, eczane, kalfalar elinde idare olunmaktadır. 
1300 civarında eczacı mevcut olmasına rağmen 
bugün 250 ilce ve 3 ilde eczahane olmaması tah
didin bir fayda temin etmediğini göstermek
tedir. 

Zaten eczacı adedi kâfi gelmediği için ecza
neler hakkındaki müzakere «ittiğimiz kanun 
tasarısının 15 nci maddesinde eczane bulun-
mıyan yerlerde ecza dolabı açılması ve ayrıca 
yine bir yerinde resmî eczanelerin hususi 
eczane olmıyan yerlerde halka bedeli mukabi-
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linde ilâç vermesi kabul edilmiştir. Ayrıca ec
zane olmıyan yerlerde tabiplerin ecza dolabı 
açabilecekleri de kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hiçbir fayda temin etmiyen, 
sadece köşe başına yerleşmiş ve her türlü re
kabetten uzak olarak çalışmakta bulunan bü
yük eczane sahiplerine bol bol menfaat temin 
eden ve Anayasamızın 69 ncu maddesine de mu
halif bulunan bu tahdit kanunu kaldırılmalı ve 
Adalet Komisyonunun hazırlamış bulunduğu ta
sarı kabul edilmelidir. 

Yeni çıkan genç, fakat kabiliyet sahibi bir 
eczacıdan. para kazanması mümkün olan bir 
yerde eczane açabilme hakkını nasıl alabili
riz? Büyük şehirlere yerleşebilme, tutunabilme 
kabiliyetinde olan bir eczacı fahiş paralar öde
meye mecbur olmamalıdır. Eczaneler serbest 
bırakılırsa eczacılık meslekine rağbet çok arta
caktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. Takdir 
Yüksek Heyetinize aittir. 

REİS — Füruzan Tekil (Yok sesleri). Semi 
Ergin. 

ŞEMÎ ERGÎN (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım; 964 sayılı Eczacılar Kanununun tadi
li teklifleri muhtelif arkadaşlarımız tarafından 
muhtelif prensiplere istinat edilerek yapılmış bu
lunmaktadır. Gerek Sağlık Komisyonunda ve? ge
rekse Adalet Komisyonunda bu teklifler/bileş
tirilerek tetkik edilmiş ve tek bir kanun teklifi 
haline ifrağ edilerek huzurunuza gelmiştir. Sağ
lık ve Adalet Komisyonları tedvin bakımından 
ayrı ayrı prensipleri müdafaa ve mütaâa eyle
mişlerdir. 

Sağlık Komisyonu 964 sayılı Kanundaki tah
dit esasını raporunda esas olarak almış .ve an
cak mevcut sistemden daha geniş bir görüşle 
maddelerde serbestiye doğru bir adım atma im
kânına yer vermiştir. Buna göre, Sağlık Komis
yonunun hazırladığı metinde her kazada asgari 
iki eczanenin nüfusa bakılmaksızın bulunabilece
ği kabul edilmiş bir üçüncü ve mütaakıp ecza
neler için bugünkünden daha geniş bir imkân 
hazırlanmıştır. 

Adalet Komisyonu ise; bu prensipten tama-
miyle ayrılarak eczanelerin tamamiyle serbest 
olarak istedikleri yerlerde eczane açabileceklerini 
kabul etmiştir. 

Burada bu hususun da müzakere edilmesi ve 
Yüksek Meclisin teamül ile dahi olsa yeni bir 
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teamül vaz'ederek Meclis ve komisyon çalışma- | 
larına bir istikamet vermesi icabetmektedir. \ 

Adalet Komisyonunun memleketin sağlık dâ- j 
vasi ile alâkalı bulunan bir kanun teklifinde j 
Sağlık Komisyonunun memleketin sağlığı bakı- | 
mından kabul ettiği ana prensipleri değiştir- I 
mek ve yeni prensipler vaz'etmek salâhiyeti var-
mıdırî Bence Adalet Komisyonunun buna sala-
hiyeti yoktur. Çünkü memleektin sağlık dâvası 
ilo alâkalı mütehassıs elemanlardan müteşekkil 
değildir. Adalet Komisyonu bu kanunun ancak ı 
cezai hükümlerini tetkika salahiyetlidir. Yüksek 
Meclis bu teklif vesilesi ile bu hususta tüzüğün 
35 nci maddesi hükmünün ve hattâ ihtiva ettiği 
mânayı canladırmak bakımından bir karar itti
haz edersek Meclis çalışmalarına hız verecek bir 
teamül tesis etmiş olacaktır. 

Adalet Komisyonunun esbabı mucibesi : 
1. Eczacılık serbest bir ticarettir, binaena

leyh tahdidi mümkün değildir. 
2. Eczacılık serbest bir meslek olduğu için- j 

dir ki, tahdidi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 69 j 
ncu maddesine aykırıdır. 

3. Eczacılık serbest bırakılmakla ticaretteki 
serbest rekabet teessüs edecek ve bir gedik siste-
mino mahal verilecektir. 

4. Serbest bir meslek olan eczacılığın tahdi
di antidemokratiktir. 

Şimdi müsaade ederseniz Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği ve raporlarının esasını teşkil 
eden yukarda dört madde halinde zikrettiğim I 
esbabı mucibenin birlikte münakaşasını yapalım. 

A) Eczacılık hakikaten serbest bir ticaret 
midir, yoksa galip vasıf ve karakteri memleke
tin sağlığı ile alâkalı âmme sağlığına hizmet eden 
bir müessese midir? 

Eczacılığın Adalet Komisyonunun raporun
da zikredildiği gibi serbest ticaret müessesesi 
olduğunu kabule imkân yoktur. Çünkü Adalet 
Komisyonu dahi serbesti prensibini kabul et
mekle beraber, eczanenin açılması için başla
nan muameleden itibaren kanunun sonuna ka
dar eczacıyı ve eczaneyi hudutsuz tahdidata ! 
tâbi tutmuştur. Mademki serbest bir ticarettir, j 
Şu halde neden tahdidi hükümleri ihtiva etmek
tedir ve neden aynı dükkân içerisinde meselâ 
manifatura malzemesi, zücaciye malzemesi, fo
toğraf malzemesi ve nihayet bakkaliye malze
mesi satmasına müsaade edilmemektedir? Ve 1 
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yine bunlara ilâveten, halk sağlığını korumak 
bakımından bâzı ilâçları eczacıya eczanesinde 
bulundurmak mecburiyeti tahmil edilmiştir. 

Şu halde eczacılığın galip vasıf ve karak
teri serbest ticaret değil, memleketin umumi 
sağlığına hizmet eden bir âmme müessesesidir. 

B) Adalet Komisyonu ikinci olarak Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 69 ncu maddesini ileri
ye sürmektedir. 

Madde 69 (Türkler kanun nazarında müsavi 
ve bilaistisna kanuna riayetle mükelleftirler. 
Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları 
mülgadır.) 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun okuduğum 69 
ncu maddesi de göz önüne alınmak suretiyle bir 
neticeye varmak icabederse; 

Memleket sağlığını korumak bakımından 
yurdun muhtelif bölgelerinde yaşıyan yüz bin
lerce ve milyonlarca vatandaşın sağlığına hiz
met için muayyen ölçülerle yapılacak tahdit 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 69 ncu maddesine 
hiçbir suretle aykırı bulunmamaktadır. 

C) Tahdit prensibi kaldırılarak eczaneler 
serbest ticaret nazariyesi ile bir vilâyet veya 
kazada toplandıkları takdirde hakikaten vücu
da gelecek rekabet sistemi faydalı bir netice 
sağhyacak mıdır? 

Bence : Bir merkezde yığılan eczanelerin 
birbirleriyle yapacakları rekabet faydadan zi
yade zarar getirecektir. Çünkü, üzerinde çok 
esaslı olarak durulması icabeden nokta : 

Yukarda arz-edilen şekilde bir yerde her gün 
fazla biriken ve bu birikme neticesinde yaşa
ma kabiliyeti bulamıyan eczanelerden rekabet 
neticesi gelmesi muhtemel tehlikelerden, bütün 
kurtulma ümitlerini alacakları ilâcın saflığına, 
temizliğine ve tertibinin tamamiyetime bağla
mış bulunan ilâç müstehliklerini korumak key
fiyetidir. 

Şu halde her veçhile Hükümetin ve mahallî 
Hükümet doktorlarının nezaret ve murakabesi
ne tâbi eczanelerin serbest ticarette olduğu gi
bi geniş mânada rekabeti Adalet Komisyonu
nun raporunda izah edildiği gibi, fayda değil 
ve fakat bazan büyük zararlar iras eder ve 
halk sağlığı bakımından tehlikeli neticeler do
ğurur. 

4. Eczacılığın tahdidi antidemokratik mi
dir? 

Adalet Komisyonu mucip sebeplerinden birin-
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de de eczacılığın tahdit edilmesinin antidemok
ratik olduğu ifade edilmektedir. Acaba haki
katen böyle midir? 

Teşkilâtı Esasiyenin de, demokratik zihni
yetin de hareket mebdei bulunduğumuz camia
nın âmme menfaatlerinin korunmasıdır. Âmme 
menfaatlerinin ve memleket ihtiyaç ve icapları
nın zaruri kıldığı hükümler Teşkilâtı Esasiye 
ve demokrasinin kabul ettiği usul ve prensipler
dir. 

Gerek rapor gerekçesi ve gerekse serbestiyi 
müdafaa eden teklif sahibi arkadaşlarımız: Bi
ze eczacılığın tahdidi hakkındaki hükümlerin 
antidemokratik olduğu, çünkü antidemokratik 
kanunları tarıyan İlim Heyetinin böylece ka
bul ettiğini ifade etmektedirler. Nazari bakım
dan demokrasi prensipleri muvacehesinde bu İlim 
Heyetinin mütalâasına iştirak etmemeye imkân 
yoktur. 

Ancak, bir memleketin bütününü alâkadar 
eden ve bir cemiyetin bekası için elzem olan bâ
zı tedbirleri memleketçe kabul ettiğimiz bu pren
sipler hilâfına mevzuatımız içine almak mecburi
yetindeyiz. 

Nazari olarak tam demokrasi kelimesi üzerin
de münakaşanızı yürütürsek mecburi askerliğin, 
istimlâk hükümlerinin ve buna benzer daha bâzı 
ahkâmın antidemokratik müeyyideler olduğunu 
kabul etmek elbette icabedecektir. 

Demek ki, nazari bakımdan demokrasi kabul 
edilmekle beraber memleketin umumi menfaatle
rini korumak ve bekalarını temin edebilmek için 
bâzı ahvalde demokratik prensiplerin tahdidi ve 
antidemokratik hükümlerle çerçivelenmesi müm
kündür. Ve bu şekilde bir hareket de hiçbir za
man antidemokratik kelimesi ile vasıflandırıl
maz. 

Görülüyor ki, Adalet Komisyonu raporunda ec
zacılığın serbeset bırakılması yolunda ileri sürü
len mucip sebepler gerek hukuki cepheden ve 
gerek memleket sağlığı bakımından bizi ikna ve 
tatmin edecek kuvvette değildir. 

Şimdi Adalet Komisyonunun 4 esasta topla
nan mucip sebeplerini ret ve tahlil ettikten son
ra bu prensibe göre tahdit hiçbir şarta bağlı ol
maksızın kaldırıldığı takdirde ne olacaktır? Bir 
de bu ciheti teemmül edelim. 

Yaptığımız tetkikata göre 964 sayılı Eczacı
lar ve Eczaneler Kanunu tatbik edilmezden evvel 
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Türkiye'deki mevcut eczanelerin % 46 sı İstan
bul'da ve 54 ü Anadolu'da tekasüf etmişti. Mez
kûr kanunun kabulünden sonra aradan geçen za
man zarfında İstanbul'da 30 - 40 eczane sonra
dan açıldığı halde bu nispet İstanbul'da % 22,7 
ye düşmüş, Anadolu'da ise % 77,3 e yükselmiş
tir. 

964 sayılı Kanunun kabulünden bugüne ka
dar muhtelif vilâyet ve kaza merkezlerinde 252 
eczane açılmış olmasına rağmen halen üç vilâ
yet merkezinde ve 245 kazamızda eczane yoktur. 

Büyük şehirlere eczane akını, Adalet Komis
yonunun kabul ettiği serbesti, Yüksek Heyetiniz
ce tasvip edilecek olursa kazalardan büyük şe
hirlere doğru eczane ve eczacı akını bağlıyacak
tır. 

Bu sefer büyük şehirlerde toplanacak olan ec
zacılar bu şehirlere uygun yaşama imkânlarını 
sağlıyabilmek için ilâç ve kimyevi maddeden zi
yade kolonya, tarak, traş takımı, ruj ve saire gi
bi şeyleri satmaya mecbur kalacaktır. 

Belki bir müddet büyük şehirlerde eczane 
adedinin fazlalaşması karşısında kazanç azlığı 
meydana çıkacak ve eczaneler büyük şehirlerden 
ayrılmak mecburiyetini duyacaklardır? Ama bu
nun için de asgari beş senelik bir müddet geçme
si lâzımgelecektir. Bu müddet zarfında ise hem 
yurdumuzun sıhhi yardıma muhtaç parçalan 
eczanesiz kalacak ve hem de birçok eczanelerin 
sermayesi ortada kalmıyacak, bu sefer de Ana
dolu'ya göç etmek için sermaye imkânsızlığı ile 
baş/başa kalan bu eczacılar memuriyet kapıları
na başvuracaklardır. 

Ecza dolapları bu ihtiyaca cevap vermez mi? 
Denebilir ki eczanesiz yerlerdeki yine kanun

la derpiş edilen doktorların ecza dolaplan bu 
ihtiyaca cevap verebilecektir. 

Bunu burada uzun boylu tafsile hacet görmü
yorum. Yurdun muhtelif bölgelerinden gelen ar
kadaşlarımın ecza dolaplarının ne şekilde kulla
nıldığı ve nasl vatandaşa bir yük ve külfet oldu
ğunu çok yakından bildiklerine kaniim. 

Eczacılar ne düşünüyorlar : Şimdi eczanele
rin serbest olmasını istiyen eczacılar ile tahdidin 
devamını istiyenlerin hareket noktalarını eczacı 
arkadaşlarımın aflarma mağruren izah etmek 
mecburiyetindeyim. 

Tahdidin devamını istiyen eczacılar hareket 
noktasını menfaat olarak almakta ve bunu ka-
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mufle ederek muhtelif sebepler ileriye sürmek- I 
tedirler. 

Bunun aksi olarak da tahdidin kalkmasını 
ve bunun yerine serbestinin kaim olmasını isti-
yenler de yine aynı maksatlarla, menfaat mülâ-
hazasiyle hareket noktasından faaliyete başla
makta ve bunlar da fikir ve mütalâalarını asıl 
maksatlarını örterek ifade etmektedirler. 

Şimdi, elimizde iki zıt mentaatin; tahdidi is-
t'iyen eczacılar ile serbestiyi istiyen eczacıların 
bir mevzuu var ki; her iki tarafın da fikir ve 
mütalâalarını ihtiva eden mektup, bir düstûr 
ve dokümanları ayrı ayrı her birimize gelmiş bu
lunmaktadır. 

Böyle bir mevzuda rey verecek bizler ise 
çoğunluğumuz itibariyle ne eczacı ve ne de dok
toruz. 

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı ne düşünüyor? 
İsteriz ki, kendi görüşlerimize ilâveten bir iki 
zümrenin ortasında bize Hükümet sağlık poli
tikası bakımından fikir ve mütalâasını açıkça 
söylesin. 

Adalet Komisyonu raporunda olduğu gibi 
serbesti kabul edildiği takdirde yurdumuzun 
muhtelif bölgelerinden büyük şehirlere vuku-
bulacak eczacı akınım Hükümet ne şekilde ön-
liyebilecektir? 

İntihap dairelerindeki eczanelerin göç etme
si karşısında müntehiplerinin ilâç ihtiyaçlarını 
Sağlık Bakanlığına yeni bir dert olarak aksetti
recek olan mebus arkadaşlarımızın müracaatı- i 
na Sağlık Vekâleti nasıl cevap verebilecektir? j 
Bunun aksine vekâlet bugünkü tahdide taraf- | 
tar mıdır? Yoksa ileri bir hamle olarak memle
ketin sağlığını himaye etmek ve bir dereceye ka
dar gelişen ilerlemeler karşısında tahdidi biraz 
daha genişletmenin faydalı olacağı kanaatinde 
midirler? Bize bunları açık ve sarih olarak 
ifade etmesi lâzımgelirken Sağlık ve Sosyal Yar- j 
dım Vekâleti adına bu kanun teklifinin komis- İ 
yonumuzdaki müzakeresi sırasında hazır bulu- i 
nan vekâlet mümessili arkadaşlar bu husustaki j 
vâki ısrarlı suallerimiz karşısında sükûtla mu- | 
kabele etmişler ve bizi eczacıların, mebdei ha- j 
reketîerini izah ettiğim bu menfaatleri karşısın- i 
da yapayalnız bırakmışlardır; 

Sebep : Sağlık Vekâletinin bu hususta sa- j 
rih bir fikri yok mudur? Elbette ki vardır. Pe
ki neden çekinerek bu fikrini açıkça izhardan 
sanmaktadır? İşte bizce malûm olmıyan cihet 
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de budur. Ama Hükümet olarak bizi tenvir et
mek bakımından komisyonda sükûtu tercih et
tik. Ve teklif mebuslardan gelmiştir. Eğer Hü
kümetten gelseydi fikrimizi söylerdik. Siz neye 
karar verirseniz bizim kabulümüzdür, diyen ve
kâlet mümessillerine karşı Vekilin burada açık 
ve vazıh olarak fikrini izah etmesi artık bir za
ruret haline gelmiş bulunmaktadır. 

Sağlık Vekâleti Hükümetin ve Başvekilin bu 
kanun hakkındaki şimdiye kadar olan görüşle
ri nelerdir? 

Sayın Vekil burda fikrini açıkça izah etme
den Eczacılar Kanunu hakkında vekâletin şim
diye kadar bu husus hakkında tebellür etmiş ka
naat, mütalâa ve hareket tarzlarını izah etmek
te fayda bulmaktayım. 

1. Demokrat Parti iktidarının ilk günlerin
de Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tahdidi 
hükümleri kaldıran bir kanun tasarısı hazırla
mış ve Hükmete sevketmiştir. Ancak Hükümet 
sağlık politikası bakımından tahdidin kalkması
nı muvafık görmediğinden tasarıyı Meclise sevk-
etmemiştir. 

2. Bundan bir müddet sonra yine Sağlık 
Vekâletince Eczacı Cemiyeti resmen davet edi
lerek 5 . X . 1950 tarihinde vekâletin umum 
müdürleriyle bir toplantı tertibedilmiş ve bu 
toplantıda şu kararlar alınmıştır : 

1. Evvelce Hükümete verilen tasarının ge
ri alınmasına; 

2. 964 sayılı Kanundaki tahdit hüküm ve 
prensiplerinin muhaafazasına; 

3. Tatbikatta aksıyan hükümlerinin yeni
den tedvinine; 

4. 7-8 bin nüfusa bir eczane isabet edecek 
şekilde yeni bir tasarının hazırlanmasına; 

5. Memlekette bir penisilen fabrikasının 
bâzı kayıtlarla tesisinin uygun olacağına; 

Bu toplantıdan sonra mezkûr karar gereğin
ce vekâletçe tasarı hazırlanmış ve tasarının göz
den geçirilmesi için Eczacılar Cemiyetinden mü
messil dahi istendiği halde bilinmiyen sebeplerle 
bu fikirden rücu edilmiştir. 

3. Tamim aradan bir müddet geçtikten son
ra Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin ffi Mart 
1952 tarihinde Hususi Kalem ifadesi ile Türkiye 
Eczacılar Yardımlaşma Derneği Başkanlığına 
gönderdiği bir tamimi görmüş bulunuyoruz. 

Bu tamimde şöyle denilmektedir : 
Mezkûr kanunun neşrinden sonra kapatılan 
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250 eczahaneye mukabil bugüne kadar muhtelif 
il ve ilçelerde yeniden 252 eczane açılmış ise de 
vekâletimiz, bu vaziyeti tahdide mütaallik hü
kümlerin bir neticesinden ziyade 23 seneden 
beri memleket iktisadi hayatında vukua gelen 
inkişafa, nüfus artışiyle ve her sene biraz daha 
tezayüt eden meslek mensuplarının iş sahaları
na dağılmış olmalarına ve nihayet halkımızın 
sağlık mevzuunda bir tekemmüle varmış bulun
masına hamletmektedir. Nitekim memleketimi
zin iktisaden henüz inkişaf ve fikren tekâmül et
memiş, nüfusu az olan birçok yerlerinde, il mer
kezlerimizde dahi 23 seneden beri hiçbir eczane
nin açılmamış olması bu hususu teyit eder bir 
hakikattir. Diğer taraftan vekâletimizce tica
ret serbestisinden ve binnetiee halkımızın men
faatine olduğu kadar sanat icrasının serbestiye 
mâni olan bu hükümleri tetkik eden bir netice
ye varmış bulunmaktadır. 

4. Sağlık Vekilinin basın toplantısındaki 
beyanı : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Sayın Dok
tor Ekrem Hayri Üstündağ yukarda izah etti
ğim tamimden kısa bir müddet sonra 25. VI . 
1952 tarihinde bir basm toplantısında : Hasta
nelere dair verdiği beyanatın sonunda. 

Ezcümle, eczanelerin tahdidi hakkındaki son 
vaziyete dair demiştir ki : «Tahdit, tadile uğrı-
yarak devam edecektir. Tadil olunan cihet şu
dur : Badema 10 bin nüfus yerine, her beş bin 
nüfus için bir eczane açmak prensibi kabul 
edilmiştir. Tasan bu şekildedir. Büyük Millet 
Meclisi Sağlık Encümeninden çıkmıştır. Diğer 
encümenlerden ve Meclis Umumi Heyetinden de 
geçtikten sonra tasarı kanuniyet iktisap edecek
tir» demiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet ne düşü
nüyor? Ancak Hükümet olarak tahdidin kaldı
rılmasını mutazammm tasarıyı kabul etmiyen 
Hükümet serbestinin memleket sağlığını vika
ye bakımından aleyhinde olduğunu ifade etmiş 
bulunmaktadır. 

Başvekil ne düşünüyor?. Hükümet Reisi Baş
vekili Muhterem Adnan Menderes'in bu husus 
hakkında ne düşündüğünü öğrenmek üzere 1953 
yılı Ocak ayında ikinci basın toplantısı şeklinde 
yaptığı konuşmanın bir kısmına göz atmanın 
faideli olacağı kanaatindeyim. 

Sayın Menderes bu konuşmasında : 
Antidemokratik kanunlar diye diye gelmiş. 
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bir mevzu ortada durmaktadır. Bu meseleyi ilim 
heyetine vererek bu heyetin karşımıza antide-

! mokratik olarak getirdiği kanunların karşısın-
, da durup düşünmek lâzım gelmektedir. Meselâ 

eczane açılmasının tahdidi hakkındaki Kanun 
, ile Devlet memurlarının ecnebi kadın ile evlen

melerinin memnuiyeti hakkındaki kanunlar gi
bi : Doktor ile eczanelerin bir tarafta tesadüf 

I edip diğer birçok yerlerin eczanesiz kalmaması 
! maksadiyle yapılmış olan bir kanunun antide

mokratik diye vasıflandırılmamak icabetmekte-
, dir. 
i işte muhterem arkadaşlarım Başvekilin bu 

görüşü dahi başından beri müdafaasına çalıştı
ğım tezıin Hükümet görüşü olarak en kuvvetli 

I bir mesnedini teşkil etmektedir. 
j Kendi-görüşüme göre, yukardan beri izaha 
j çalıştığım sebep ve mülâhazalara istinaden ec-
j zacılıkta, eczanelerin açılmasında tam serfoes-
ı tiyet suroti katiyede hatalıdır. Ancak bugün 
f nüfus adedine göre on binde bir olan tahdddi, 
I beş bine indirmek ve buna mukabil de tek ec-

zan eli yerlerde devamlı olarak beş sene ve her 
hangi bir yerde müstemirren on sene eczacılık 
veya müdiri mesullük yapan kimselerin tahdidi 
hükümlere tâbi olmaksızın istediği yerlerde ec
zane açabilmelerini serbest bırakarak yurdumu
zun birçok kaza ve vilâyet merkezlerini «czane-
siz bırakmamak ve eczacıları istikbale muzaaf 
güzel imkânlarla Anadolumuzun muhtelif böl
gelerine gitmeye teşvik etmek lâzımgelmekte-
dir. Bunun iiçin de evvel emirde Adalet Komis
yonunun raporunun reddi ile Sağlık Komisyo-
nunun raporunun müzakere ve münakaşa edil
mesini ve arzettiğim hususların Sağlık Komis-

I yo nunun hazırladığı metne maddelerin müzake -̂
resi sırasında ilâvesi icabetmektedir. Bu mâ
ruzâtım Yüksek Heyetimizi tatmin etmiş ise 
Adalet Komisyonu raporunun reddi ile Sağlık 
Komisyonu raporunun müzakere edilmesi hu
susundaki takririmin kabulünü istirham eyle
rim. 

RElS — Fuad Seyhun. 
NECDET ÎNCEKARA (izmir) — Usul bak-

kında bir takririm vardı, reye konulsun. 
REİS — Gördüm, o takrir usul hakkında de

ğildir. Hatip konuştuktan sonra arzederim.. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Daha evvel 

J Semi Ergin arkadaşımız, meslekten olmadıkları 
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halde, 'büyük bir vukufla meseleyi ortaya at
mış, teşrih etmiş ve noktai nazarını ifade etmiş 
bulunmaktadır. Kendilerd meseleyi geniş öl
çüde ele aldıkları için bendeniz ancak dokun
madıkları noktalara temas edeceğim. 

Ecz&cıtok meselesi mevzuubahis olduğu za
man yalnız ve yalnız eczacı düşünülmekrte, ec
zacının hakkı, hukuku görüşülmekte ve tahdit 
meselesi öne atılmaktadır. Biz bu fikirde olma
dığımızdan evvel emirde memleketimizin reali
tesini, ihtiyacım göz Önünde tutarak, bu mem
lekette ec2İınesi olmıyan ilçelere eczane açıl
masını teinin sadedinde bir teklif hazırlayıp 
Meclise sevketmiş bulunmaktayız. Memlekette 
eczacının eczane açmaktaki derdinden ziyade, 
254 kazamız eezanesiz olduğu içdn, eczaneleri 
buralara da ulaştırabilmek üzere tedbir alma
mız birinci vazifemiz îdi. 

Bu yolda yaptığımız teklif Mecliste, komis
yonlarda da müzakere mevzuu yapıld1 yn sırada, 
tahdidin tamamiyle kaldırılması, meslekin ha
kikaten lâyüsel, tamamiyle serbest bir ticaret 
mesleki haline getirilmesi şeklinde bdr teklif 
geldi. Bunun üzerine biz, mevcut kanunu dik
kate alarak, yeni bir teklif hazırladık ve ver
dik. Şayanı teessürdür fci gerek alâkalı ko
misyonda ve gerek Adalet Komisyonunda, be
zim ilk yaptığımız teklif mevzuu müzakere ya
pılmamıştır. tl'k teklifimiz, eczanesi olmıyan 
ilçelerde eczacılığı teşvik ve buralarda eczane 
açılmasına matuf idi ve >bu yoldaki tedbirlerin 
alınması gâyesind istihdaf ediyordu. Bu tekli
fimiz her ilki komisyonda dahi tetkik ve mü
zakere mevzuu olmamıştır. Sadece, (Bu teflriif, 
son yapılan kanundaki asır meseleler arasına 
eklenmek suretiyle birleştirilmiştir) denilmiştir. 

Riyasete bir talkrir vereceğim, bu her şey
den evvel usuli mahiyettedir. Memlekette ec
zanesi olmıyan yerlerde eczane açmayı temin 
ve teşvik edecek mahiyette olan teklifim böyle 
bir tasarıya eklenmek suretiyle esbabı mucibe-
si üzerinde durulması, maddelerin görüşülmesi 
ve bu suretle tevhidediüanesi yolunta gildüimeKd içini 
meselenin komisyona iadesi mahiyetindedir. 
(Lüzum yok sesleri). 

Bu vesile ile arkadaşlarımızın bâzı tereddüt
lerini izale etmek için birkaç meseleye temas et
mek isterim. 

Arkadaşlar, biz 964 sayılı Kanunun aynen 
ipkasını istiyen kimseler değiliz. Anadolu'nun 

bir kazasında eczanesi olan bir arkadaşınızım. 
Kazamızda bir değil, 3 eczane mevcuttur. Bttî 
memleket dâvasında realiteleri konuştur»*!: 
için bu husustaki fikirlerimi arzetmek isterim. 

964 sayılı Kanun, daha evvelki eczacılık mes
lekine yeni bir veçhe vermek için çıkarılmış v© 
yakın zamana kadar büyük hizmetler y&4*aiış 
bir kanundur. 30 seneye yakın bir tatbikat dev
resi içinde ufak tefek kusurları olmakla beraber 
muvaffak olmutşur. 

O zaman eczacılığı tahdit eden bu kanun çı
karılırken iki hedef gözetilmiş idi. bu hedefler
den birisi, Anadolu'ya eczacı sevketmek. Bir 
'kısım arkadaşlar bunda muvaffak olunmamış
tır diyorlar. Kendilerine arzedeyim, tahdit sa
yesinde son beş sene içinde nerelere eczane açıl
mıştır aynen okuyacağım : 

Gölcük, Sivrihisar, Manyas, Demirci, Dursun-
bey, Artvin, Gerede Akçakoca, Şile, îznik, Göl-
pazarı, Ilgın, Alaçam, Seydişehir, Mudurnu, 
Çeşme, Adıyaman, İslâhiye, Hayrabolu, Şarköy, 
Kızılcahamam, Sorgun, Serik, Taşova, Ardaban. 
Bun1 ar, son beş sene içinde açılan eczanelerdir. 
Binaenaleyh, tahdit yüzünden yeni bir eczane 
açılmamış fikri tamamen bâtıldır, hakikatla alâ-
Vası yoktur. Bu kanun münhasıran demokratik 
dür;'incelerie ilr»a edilecek telâkkisi hâkim oldu-
ğu müddet zarfında eczacı daima beklemiş, tah-
d:t kalksın K>n isted'ğim yerde eczane açayım 
demiştir, Hakikaten bakan bir yerde bir ko
nuşma yapar, tahdit devam edeccektir der. Ar
kasından Sağlık Bakanlığına yeni bir eczane aç
mak için müracaatlar başlar, Meclisin havası 
ve atmosferi tahdidin kaldırılmasına mütemayil 
olabilir, öyle bir ilham olur. Bakarsınız eczacılar 
sureti katiyede bir eczane açma cesaretinde bu
lunamaz. Yeni bir fikir vermek için arzedece-
™:m. Sağlık Bakanlığı tahdidin devamını tesbit 
eden kanun tanzim edildikten sonra bugüne ka
dar yine birçok eczaneler açılmış olduğunu gö
receksiniz. Silvan, Çumra v. s.. Tahdit mües
sesesiyle Anadolunun eczaneye kavuşması tama
miyle birbirine bağlı bir meseledir. Bunu zaman 
zaman görmekte ve müşahede etmekteyiz. Şu 
halde tahdit kanunu muvacehesinde Anadolu
nun eczaneye kavuşmaması fikri asla yerinde de

lildir. Biz arkadaşlarımıza bu cevabı verirken 
mevcut kanun mükemmeldir demek istemiyo
ruz. 964 sayılı Kanunun eczacılık âlemini alâ
kadar eden birçok eksik ve noksan tarafları var̂  
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dır. İşte bizim teklif ettiğimiz kanunda bunlar dik
kate alınmıştır. Meselâ her hangi bir kazada tek 
bir eezacmın inhisarına bu işin terkedilmesi va
ziyeti önlenmiştir. Yeni teklif edilen kanuna 
göre lâakal iki eczaneden sonra tahdit meselesi 
mevzuubahis olacaktır. Yani nüfusu ne olursa 
olsun her kazada lâakal iki eczane bulunacaktır. 

Ondan sonra, eczaneler kalfalar elinde bu
lunmaktadır, denmektedir. Biz bu hususa ait 
müeyyideler de koymuş bulunmaktayız. 

Hava parası bahsinde arkadaşlarımızın dedi
ği varittir: 50 bin lira 1Ö0 bin lira. Ben bir ec
zacı olarak hattâ şu teklifte bulunmuştum. Ben 
Öldüğüm zaman benim eczanemin ruhsatiyesini 
Devlet 'eline alsın, dilediğine versin. Fakat ko
misyon azaları bu fikri kabul etmediler. Bu bir 
ticari mevzudur. Yalnız eczaneci değil, bir bö
rekçi bile dükkânını sattığı zaman peştemaliye 
namı altında bir para alır. Dünyanın her ye
rinde bu vardır. Onun için bu mevzuda musir 
değiliz. Dilerseniz bir eczacı öldüğü zaman ruh
satiyesi vekâlete ait olsam, o da dilediğine ver
sin. 

Kimler yeni eczahane açabilecektir? İler 'ec
zacının en iyi yerde en çok para kazanmasını 
canü gönülden temenni ederiz. Bizi düşündü
ren Anadolu'dur, âmmedir, Türk milletinin ta
mamıdır. Eczacıdan evvel milleti düşünmek mec-
burivelinde ve mevkiindeviz. Biz bunun için 
dedik ki; büyük şehirlerde eczane açabilmek 
için, eczanesi olmıyan yerlerde beş sene memle
ket ve millet namı hesabına feragatle eczane 
açıp işletmek lâzımdır. Bu takdirde genç eczacı 
Anadolunun bir kasabasında eczane açacak, ve 
beş sene müddetle memlekete olan hizmetini 
yaptıktan sonra dilediği yerde eczane açabile
cektir. îşte en lüzumlu şart budur. Bu yeni mü
eyyideyi bu suretle vaz 'etmiş bulunmaktayız. 

Birçok arkadaşlar - ki komisyonda bir iki 
arkadaş da bu iddia ve mütalâada bulundular -
«bugünkü eczanecilik müstahzarattan ibarettir.» 
dediler. Bugünkü eczacılık hiç de müstahzarat 
satışından ibaret değildir. Bunu tavzih etmek 
vakıa bize düşmez. Bu, daha çok hekim arkadaş
lara düşen bir vazifedir. 

Arkadaşlarım, tahdit müessesesi, tanzim mü 
essesesi bütün dünya eczacılık âleminde yer al
mıştır. Hemen % 99,5 müstahzar satan memle
ketin eczaneleri bile tahdide ve tanzime tâbi tu 
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tulmuştur. Bu, bir amme hizmeti olarak ele alın 
mıştır. 

«Bugün Amerika'da bu en liberal, en demok
ratik memlekette tahdit yoktur, her yerde drug-
gistler vardır, ilâç satabilmektedirler» den
mektedir. 

Arkadaşlar, bunlar tamamen hilafı hakikat
tir. Amerika'da druggist denen dükkânlar sade 
ve sadece toksit tesisleri olmıyan vitamin, iştah 
şurupları meyva tozlan gibi ilâçlar satmakta
dırlar. Bu dükkânların hiçbirisinde ilâç yapıl
maz, imal edilmez. Ama bunlar peçete kabul 
ederler v.e bu reçeteleri muayyen lâboratuvav-
larda yaptırırlar. Amerika, kendi sistemi gibi 
bir sistemi Almanya'da da tatbik etmek istedi. 
Fakat Federal Almanya kısa bir zaman sonunda 
bunun zararlarını gördü ve ilga etti. Harbden 
sonra Almanya'da tahdidin kaldırılması suretiy
le Amerika sistemine yakın bir sistem kabul edil
miştir. Alman milleti bunun zararlarını gördü
ğü için kısa zamanda telâfi etti ve tekrar tahdit 
müessesesini ortaya attı. Dünyanın birçok mem
leketlerinde, kısmı âzammda eczacılık tanzim ve 
tahdit edilmiştir. Bu mesleki bir âmme hizmeti 
olarak telâkki ediyorsak o zaman tanzimine mut
lak surette ihtiyaç vardır. 

Son olarak; arkadaşlarım her halde eczacıla-
ğm münhasıran bir ticaret mesleki olarak telâk
kisi halinde tahdidin ortadan kaldırılması mev
zuubahis olduğu zaman elimizdeki eczacı mevcu
dunu hesaba katmamız lâzımgelir. Bugünkü Ec
zacı Mektebi hakikaten çok az eczacı talebesi 
almaktadır. Senede 60 - 80 talebe ölenleri kıs
men karşılamakta ve nihayet çok az bir miktarı 
bu yüksek hizmetlere girmektedir. Yeni eczacı 
okulunun tanzimine dair Hükümetin bâzı teşeb-
büsleeri vardır. Bol miktarda eczacı yetiştir
mek nihayet kabili müsamaha görülebilir, fakat 
bugün için tahdidi kaldırmak çok tehlikeli
dir. Bugün tahdidi kaldırdığımız takdirde gerek 
sivil gerekse askerî eczan derimizdeki, eczacılar 
hemen eczane açmak arzusunu göstereceklerdir. 
O vakit hastanelerimiz eeczacı bulamıyacaktır. 
Çünkü onu besliyen bir eczacı okulu yoktur. 
Eczacı okulunu tanzim etmeden, velût bir hale 
getirmeden bugün için tahdidi kaldırmaya git
mek hakikaten memleketin menfaatlerine ta
mamen aykırıdır. Onun için Semi Beyin fik
rine tamamiyle iltihak ederim. Bu mesele 
arizu amik Sağlık Komisyonunda münakaşa mev-
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«ıu olmuş, Üniversiteden hoca getirtilerek gö
rüşülmüş, her iki cemiyetin fikirleri, lehte, 
aleyhte olanların fikirleri tesbit edilmiş, keyfi
yet sağlık müessesesine yakışır bir halde vuzuh-
landırılmıştır. O komisyonun tanzimettiği me
tinleri esas tutmanın kanun müzakeresinin ol
gunluğu bakımından daha uygun olacağı kana
atindeyim. 

Noktai nazarım bundan ibarettir. 
REÎS — Oylama muamelesi bitmiştir. 
Köylü Partisi adına Remzi Oğuz Arık. 
KÖYLÜ PARTİSİ ADINA REMZİ OĞUZ 

ARIK (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım, 
aslında büyük bir millet meselesi gibi kabul et
tiğimiz bu kanun tasarısının konuşulması işi
ni başka bir bakımdan mütalâa etmeye çalışaca
ğım. İlk söz alan arkadaşımız bu işin bir tahdit 
ile ademitahdit arasında cereyan ettiğini ga
yet açık olarak belirtmiştir. Hakikaten iki ce
reyan görmekteyiz. Eczanelerin tahdit mesele
si ile eczanelerin tahdit edilmemesi meselesi; 
bunun her birisi, ayrı ayrı kendi noktai nazarı
nı ortaya sürmekle beraber bilhassa iki komis
yonun bu mesele hususundaki raporlarını 
öne almak veya almamak suretinde bize teklif 
etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa arkadaşları
mızdan birisi bu komisyonlardan Adalet Ko
misyonunun noktai nazarını değil, Sağlık Ko
misyonu noktai nazarını öne almamız icabettiği-
ni müdafaa ederken, Adalet Komisyonunun bu 
işte salâhiyetinin olmadığını ve ötekinin daha 
büyük bir ihtisas sahibi olduğunu öne sürmek 
suretiyle, Adalet Komisyonunun dört esbabı 
mucizesini reddetmeye çalışarak uzun bir ko
nuşma yaptı. Halbuki kendileri eczanelerin bir 
âmme müessesesi mi, yoksa bir ticaret 'müesse
sesi mi olduğunu mütalâa ederken bile, bunun 
hakkında en beliğ cevabı adaletçilerin verebi
leceğini kabul etmesi ieabederdi. Eczacıların 
değil, bu meselede hukukçuların bizi tenvir ede
ceklerini müdafaa etmelerini kendilerinden 
beklerdik. Halbuki kendileri Sağlık Komisyo
nu üzerinde ve biraz da fazla akademik ve fel
sefi 'konuşmalarla bize 'Sağlık Komisyonunun 
noktai nazarını empoze etmeye çalıştılar. Bi
zim nâçiz görüşümüze göre bu tahdit memle
ketin aleyhinedir. Niçin gençleri memleketin 
Ücra 'köşelerine sevketmek istiyorsunuz? Ni-
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çin büyük şehirlerde eczan* açılmasını menet
mek istiyorsunuz? 

FUAD SEYHUN (Ankara) — <t* mm bil-
I diğiniz gibi değil. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Rica 
ederim sözümü kesmeyiniz. Üç eczane sahibi 
olan insan biraz daha ihtiyatlı konuşmalıdır.' 

Şunu söylemek istiyorum; yirmi yedi sene
den beri şu bâtıl iddia ile karşı karşıyayız : 
Memlekette yeni yetişen gençleri ücra köşelere 
atmak hevesi! Zannediliyor ki Hukuk Fakül
tesinden çıkan gençleri memleketin ücra köşe-

j sine gönderirseniz daha çabuk yetişirler. Bu-
] nun gibi Tıp Fakültesinden, muallim mektep

lerinden yetişen gençler memleketin ücra köşe-
I lerine gitmelidir. Hayır arkadaşlar. Harbiye-
| den yeni çıkmış bir asteğmen tam mânasiyle 
1 bir zabit olmadığı gibi, Tıp Fakültesinden ye-
[ ni çıkmış bir genç de tam bir hekim değildir; 

ne de Eczacı Fakültesinden yeni çıkmış bir 
i ıgenç tam bir eczacıdır. Evvelâ onları büyük -
1 şehirlerde yetiştirmek, ^staj yaptırmak lâzım-
| dır. Onun için bu gençlerin büyük şehirlerde 

bir nevi staja tâbi tutulması ondan sonra mem-
; leketin onlardan istifade etmesinin temin edil-
ı mesi lâzımdır. (Bravo sesleri, alkışlar). 
j Arkadaşlar, Anadolu, bu mübarek ismi çok 
! kullandık, her şeye muhtaçtır, bu endişelerle 
i eczacıları, yeni çıkan genç eczacıları hemen şıt-
I raya buraya atmıya heves etmeyi doğru bul-
ş mam. Ticaretin en güzel örneğini veren eczacı-
| lan böylece filân filân yere atmakla, Fuad 
i Bey, Yeni Türkiye dünyasının istediği eczacıla-
i ra kavuşamayız. 
i FUAD SEYHUN (Ankara) — Listeleri oku-
j dum. 
| REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Okudu-
1 ğunuz küçük liste 600 bin kilometreden fazla 
| bir sahadaki bu aziz yurda nazaran devede ku-
j laktır. Bu küçük liste sizin tahdidinizin netı-
i cesi değildir; meslekin ve ticaretin arzu ettiği. 
I hattâ emrettiği bir neticedir, tahdidin değil. 
| Arkadaşlar, tahdidin şeametini size bir iki 
| misall'e anlatmak isterim, öyle bir yerin millet-
| vekiliyim ki, orası aşağı yukarı 70 000 nüfuslu 
| bir hinderland. Bu yetmiş bin nüfuslu hinderlaaıd, 
; bir kaza merkezi tek bir eczaneye bakmaktadır. 
| Biliyor musunuz, orada en basit sipesyaliteyi 
| bile bâzan 30 misli fazlaya almak mecburiyetin-
! dedir köylü. Bu hali önlemek için aylarca de-
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ğil, senelerce uğraştık, ikinci bir# eczanenin açıl
masını rica ve istirham ettik. Bizim müracaa
tımızı boyuna bozdurdular. Oradaki iki gencin 
büyük heyecanı 1950 ye kadar - bunu böylece 
tasrih ettiğim için arkadaşlarım affetsinler -
bir türlü bu işi ilerletemedi. Ancak 1950 den 
sonradır ki, bu imkânı bulduk. Bugün memle
ketin 70 bin nüfusu, iki tane eczanenin meşru, 
temiz rekabeti karşısında daha uygun fiyatla ve 
daha dürüst ilâç almak imkânını bulmuştur. 

Başka bir nokta Birçok eczacı bilirim, bir 
tanesi doktorasını yapmış, İstanbul'da bir ecza
ne açmış, binbir İstıraba uğramış. Bugün mem
leketin hücra bir yerinde - biraderi burada - mu
vaffak olan eczacılar arasında. Kim diyor ki, 
mutlaka memleketin büyük yerlerinde sıkışır 
kalırlar? 

Arkadaşlarım, sıkışsın, kalsınlar. Görmüyor 
musunuz : Serbest ticaretin mensubu olan insan
lar büyük şehirlerde sıkışıp kaldığı zaman öbür 
tarafta tüccar meydana gelmiyor mu? öbür 
taraftaki meslek sahibi meydana gelmiyor mu? 
Tahdidin memlekete hayır getirmediğini, tahdi
din bir mesleki nasıl dumura uğrattığı, nasıl 
genç istidatları perişan ettiğini daha birçok mi
salle göstermek mümkün. Bir kıymetli hukuk
çumuzun bize uzun, uzun, bu .tahdidin Anaya
saya muhalif olmadığını müdafaa etmesine rağ
men artık bu tahdidin en basit ticaret hakkını 
nasıl tahrip ettiğini, yıprattığını burada bir
birimize söylememiz ve bu tahdit macerasına 
bir nihayet vermemiz lâzımdır. Naçiz mütalâa 
ve fikrimiz budur. Sağlık Komisyonunun raporu 
ile mi, Adalet Komisyonunun raporu ile mi, han 
gisi ile olursa olsun Muhterem Meclis müzake
reye başlasın ve bu tahdidin memleketin aley
hine olduğunu kabul etsin ve artık kaldırsın 
istirhamımız budur. 

Biz vaziyeti en açık şekilde belirttiği için 
Adalet Komisyonu raporunu daha çok uygun 
bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; hareket noktası ne 
olursa olsun güzel bir neticeye varalım, temen
nimiz budur. (Bravo s'esleri, alkışlar). 

RElS — Efendim, bir noktayı arzedeceğım. 
Necdet Incekara tekliflerin Anayasa Komisyo
nuna havalesini istiyen bir takrir verdiğini ifade 
ile takririnin oya arzını istedi. Kanunun tümü 
üzerinde müzakereler devam etmektedir. Meclis 
henüz tenevvür etmiş değildir. Bu itibarla bü-
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î tün takrirleri konuşmaların sonunda oya arzede-
I ceğimi beyan ederim. 

Nâzım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU (Si^as) — Muhte

rem arkadaşlarım; huzurunuza gelmiş bulunan 
I ve eczacılığı alâkadar eden mühim bir mevzuun 

ana prensibine yani eczanelerin tahdit ve tanzim 
edilip edilmemesi hususuna temas etmiyeceğim. 
Yüksek Meclisin şuuru ve vicdanı bu işi en iyi bir 

i şekilde halledeceğine eminim. Ben sadece teşrii va
zifemin icaplarını yerine getirmeye ve otuz sene-

I ye yaklaşan mesleki bilgimin verdiği salâhiyetle 
I bünyemize ait bir kısım ihsai malûmatı arzede-
I ceğim. Bu yolla kanaat ve tetkiklerimize hizmet 

edebilirsem bu mevzuda hem teşriî vazife ve hem 
j de meslekine olan borcumu ödemiş olacağıma ka-
I nüm. Hepimiz için ehemmiyetli olan mesele bir 
I zümrenin ve hattâ bir meslekin huzurundan evvel 
i milletin ve memleketin refah ve saadetidir. Ge-
J rektikçe bunun hesabına hepimizin fedakârlığı 
I şarttır ve mümkün oldukça her ikisini telif mem-

nuniyetbahştır. 
flükümetin istatistikleriyle sabittir ki, 250 

I küsur kazada henüz eczane yoktur ve burada otu-
I ran 7 milyona yakın vatandaş eczaneden mah

rumdur. 
I Ve yine malûmdur ki, birçok hastane ve mü-
I ^sseseler eczacıdan mahrumdur. Bunun sebebi 
I nedir? Neden böyle olmuştur? 
I Malûmu âliniz; bir yerde eczane tesis ede

bilmek için ve mahalli ihtivacm bulunması, o 
mahallin bir eczaneyi yaşatabilmesi eczane aça-

I "ak sermayenin-tekevvün etmiş olması ve bun-
•arm en başında, bir de onu işletecek eczacının 
mevcudiyeti şarttır. 

i Arkadaşlarım: eczacı olmadıkça eczane ku-
j mlamaz. Hattâ bütün diğer âmiller mevcut ol-
I -sa dahi yine bir eczacıya lüzum vardır. Halk 

istemektedir. Mahallî belediye dükkân vermek
tedir ev vermektedir, tazminat vermektedir. 
Satış mümkündür, rağbet vardır. Ecza ticaret-

I haneleri vadeli kredi vermektedir, fakat ecza
ne kurulamamaktadır. Bunları taşralı arka
daş] nrımın ekserisi yakından bilir. Evet eeza-

f ne kurulamamaktadır. Çünkü ortada eczacı 
yoktur. Neden yoktur ' îşte ben bunu izah ede
ceğim : 

Bugün Türkiye'de tesbit edilebilen eczacıla-
I rm adedi 1180 ve âzami 1200 kişidir. Eli iş tu-
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tan, tutmak istiyen değdi, yaşayan eczacıların I 
adedi. 

Türkiye'de bugün (650) eczane mevcut oldu
ğuna göre (1 050) kişi bu müesseselere ayrılmış 
demektir. 12 - 15 tanesi eczacı mektebi ile diğer 
fakültelerde profesör, doçent ve asistan olarak 
çalışmaktadır. 8 tanesi aranıza karışmış bulun
maktadır. 35 - 40 tanesi ecza taicarethaneleri sa- | 
hibi veya mesul müdürüdür. 70 - 75 taneden 
fazlası birer tıbbi müstahzar lâboratuvarı sahip 
ve âmili ve müdürüdür. 115 -120 si Millî Müdafaa 
kadrolarının askerî eczacılarıdır. 30 - 35 i ec
zanelerde ecazcı muavinleri olarak bulunmak
tadır. 185 - 200 ü Devlet, «belediye, hususi mu
hasebe, Devlet işletmeleri, demiryolları, deniz
yolları, Sağlık Bakanlığı müesseseleri kimyaha-
ne ve diğer yerlerde Devlet memuru eczacıdır. 
15 - 20 si yabancı müstahzarat fabrikalarının 
Türkiye mümessilliklerinde -vazifeli. 15 - 20 ta
nesi diğer mesleklere geçenler. Doktor olanlar, 
hekim olanlar veya iştigal mevzularını değişti
renler Bunlar ordudan, hocalıktan, momuriyet-
ten ayrılmış emekliler, devamlı hasta veya ma
lûl olduğu için çalışamıyanlarımız, çalışmaktan | 
müstağni olanlarımız dâhil değildir. îşto arka
daşlar, vaziyet budur. Eczacı olmadıkça de ec
zane kurulamaz. Filhakika bâzı kimselerin iddia 
ettikleri gibi 600 eczacı eczanesizdir. Bu doğru- I 
dur. Fakat bunların yukarıda gösterildiği gibi 
bu heyeti içtimaiye arasında vazifeleri vardır. 

Ordu eczaeısız kalamaz, hastane eczacısız ola
maz. Bir kısmı da var ki, esasen eczacılığın ti
caretiyle meşguldür, terkedemez. Ve eczaneye 
nisbetle daha çok kazanmaktadır. Memur teka-
üdiyesini beklemektedir, ve ilâh... 

Arkadaşlar, bu işde size en canlı bir misali | 
vereceğim. Sağlık Bakanlığını işhadederek ko- i 
nuşacağım : Kendi müesseselerine eczacı bula
madığı için yurda eczacı almağa karar vermiş
tir. Talebe almaya ve okutmaya başlamıştır. Fa
kat görmüştür ki, her çıkan talebe parasını ödü-
yor ve vazife kabul etmiyor. Sarfınazar etmiye 
mecbur olmuştur. Bu parayı kim veriyor? Bele
diyeler veriyor, piyasa veriyor. Yani bir eczacı I 
bulabilmek için Hükümete peşinen beş bin lira, I 
altı bin lira ödüyor ve eczacıyı angaje ediyor. 

Dahası var. Devlet Demiryollarının bir tez
keresini okuyorum. Doktor arkadaşlarımız î)ev-
let emiryollarina 3 5 - 4 0 lira maaşla işe başlar- I 
lar. Eczacıları - ki baremde bir derece aşağıdır-
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lar - 55 lira maaşla iş veriyorlar.. Bu misaller 
pek çoktur. Fakat baş ağrıtmak olur. 

En yakın ve katî vaziyeti de yine alâkalı Ba
kanlığın tezkereleri ile vereyim. îşte okuyorum, 
tarihi eski değil, Kânunuevvel.. Tarih numara
sı da şu s. Sağlık Vekâleti, Eğitim Ve
kâletine yazıyor, ve feryat ediyor. Eczacısızım, 
eczacı yetiştirmek için ikinci bir fakülte kurul
sun, bundan daha büyük delil arar mısınız? Ar
kadaşlarım. Demek eczacı yoktur, eczacı olma
dıkça elbetteki eczane de kurulmaz. 

Diyeceksiniz ki, neden böyle oluyor? 
Onu da izah edeyim. Eczacı mektebi 1828 

senesinde yani bundan 125 sene evvel mezun 
vermiye başlamış fakat 1828 den 1923 senesine 
kadar geçen 95 sene içinde ancak 1700 küsur me
zun vermiştir. Senede vasati 15 -16 kişi. Neden 
böyle olmuş? Çünkü eczacılığa ait telâkkiler ve he
yeti içtimaiyenin eczacılara verdiği kıymet ve 
ehemmiyet bu mesleki rağbet edilir bir seviyeye 
çıkarmamış arkadaşlar. Eczacıya kız verilmiyen 
devirler olmuştur, işte eczanelerin serbest oldu
ğu bu doksan beş sene içindeki devirde eczacı 
olanların adedi budur. Bu sebeple Lozan Ahit
namesine kadar yabancı memleketlerde okuyan
ların birçokları buraya gelip eczane açarlardı. 
1923 ten 1950 ye kadar alınan mezun adedi 
yirmi yedi senede 1050 dir. Vasati 39-40 a yak
laşır. 

Görülüyor ki, meslek, ciddî bir hüviyet, müs
takar bir mahiyet alınca vazife, mesuliyet ve 
hakları kanunlarla tesbit edilince itibar görmeye 
başlamıştır. 

Dahası var arkadaşlarım: Bu 39-40 nispeti 
son senelerde elli, altmışa yükselmiştir. Ne ga
riptir ki, eczacılar güya işsiz kaldıkça mekte
bin randumanı artmış, üç sene iken dört sene
ye çıkmış. Buna rağmen daha çok talip bulmuş. 

Bizim zamanımızda mektebe girmek lise me
zunu olmıya vabeste değildi. İmtihanla da giri
lirdi. Bizden sonra lise mezunu şartı koşludu. 
30-40 talip çıkmazdı. Şimdi lisenin fen kısmın
dan en iyiyi tercih ediyor. Fakat üniversitenin 
yıllık istatistikler'ne göre (80) talebe alması
na rağmen 300-400 talip çıkıyor. Neden seksen 
talebe alınıyor? 

Çünkü mektep bir kat üstünde dört odadan 
ibarettir. Laboratuarlar kâfi değildir. Bâzı ilk 
mektepler gibi günde iki devrelik tedrisat ya
pılmaktadır. Bu çıkan elli talebe de kâfi değil-
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dir. Çünkü bunların 10-15 tanesi Millî Müdafa- I 
mn askerî talebesidir. Sivil do bunlardan isti
fade edemiyor. Bakiyesinin nısfına yakını ha
nımdır. Bir müddet sonra evleniyor, anne olu
yor ve ekserisi ev hayatına çekiliyor. Geri ka
lan âzami 20-25 erkek ölenlerin yerini güç dol
duruyor. Türkiye'de ölüm vasatisi binde yir
mi imiş, mevcut eczacı 1180 ve 1 200 olduğu
na göre hiç değilse 15-20 si göçüyor. Halbuki 
memleket inkişaf ediyor. îlâç fabrikaları açılı
yor, müstahzarat yapılıyor, hastaneler, dis
panserler çoğalıyor. Bu vaziyette Anadolu na
sıl eczaneye kavuşur. Bunu aklı seliminize bı
rakıyorum. 

Bu vaziyette büyük şehirlerin tekasüfü has
talığımızı nasıl önliyebilir. Tasavvurunuza bıra
kıyorum. 

Yalnız birkaç rakamı dahi nazarı dikkatinize 
arzedeyim. Bugün on bin nüfusa bir eczane 
hesaplansa nüfusumuza göre iki bin eczane 
lâzım, halbuki mevcut bunun üçte biridir. Di- I 
ğer resmî ve gayri resmi ihtiyaçlar ele alınırsa 
üç bin eczacı lâzım demektir. Bugünkü tempo 
ile yani senede ölenlerin yerini dolduranlardan 
•artan 15-20 eczacı fazlasiyle bu boşluğu ancak 
yüz senede doldurabiliriz. Her şeyden evvel I 
gözlerimizin mektebe çevrilmesi lüzumuna kani
im. îhsai ve askerî malûmatı arzettim. Mesele
leri bunlara göre halletmek sağlam neticelere ı 
varmak demektir. Hesaplar yapılmadıkça alma- ı 
cak tedbirlerin ıstıraplar doğurması mümkün- j 
dür. Karar da sizindir. j 

REÎS —• Müzakerenin yeterliğine dair bir 
takrir gelmiştir. 

(Oldu mu ya, mesele daha tenevvür etmedi, 
reddederiz, sesleri). | 

Müsaade buyurun efendim, ben vaziyeti ifa
de edeyim, ondan sonra söylersiniz. Yeterlik 
takririni daha reye koymadık. Yalnız konuşan- j 
larm adedine göre, kifayeti müzakere takririnin j 
reye konması zarureti vardır. Daha evvel He- j 
yeti âliyenizden söz almış bulunanlarla Hükü- | 
met ve komisyona söz vereceğim. Son olarak da 
Nâtık Poyrazoğlu'na söz verecek ve ondan son- I 
ra da takriri reyinize arzedeceğim. Kabul et- j 
mezseniz konuşmalara devam ederiz. \ 

MÜFÎT ERKUYTJMCU (Balıkesir) — Kifa- j 
yet aleyhinde söz istiyorum, j 
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REİS — Kifayet takriri aleyhinde size söz 

vereceğim. 
Buyurun Ekrem Hayri Bey. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi mer'i olan ka
nun bundan 26 sene evvel intişar etmiştir. Bu 
müddet zarfında memlekette çok büyük tahav-
vülnt olmuş, büyük inkişaflar vukubulmuş ve 
aynı zamanda nüfusumuz da, aşağı yukarı, yir
mi sene evvelkinin iki misline vâsıl olmuştur. 
Binaenaleyh 26 sene evvel vaz'edilen bir kanunun 
bugün aynı şekilde ipkası doğru değildir. Kal
dı ki, aynı zamanda bu eski kanunun birçok mah
zurları da mevcuttur. Bu mahzurları birer birer 
arzedeceğim. 

Bâzı arkadaşlar bilhassa iki nokta üzerinde 
muhalif fikirler dermeyan ettiler. Birinci fikir; 
tahdit meselesinin kalkması veyahut ipkası. Tah
dide taraftar olan arkadaşlar diyorlar ki: « Esa
sen taşralarda eczane adedi azdır, eğer tahdit 
kaldırılacak olursa oralarda yerleşmiş olan ar
kadaşların birçokları büyük şehirlere, merkezle
re hücum edecek, binnetice taşralarda adedi az 
olan eczaneler büsbütün azalacaktır. Bu tedbir 
fayda yerine birçok mahzuzları tevlit edecek
tir. » Tahdidin kaldırılmasına taraftar olan ar
kadaşlar da birçok meseleler ileri sürüyorlar. 

Kendilerinin bâzı cihetlerden hakları vardır. 
Meselâ, tahdide taraftar olan arkadaşlar, tahdit 
kalktığı zaman taşradaki eczacıların büyük mer
kezlere akacakları yolunda mütalâa serdetmekte-
dirler. 

Arkadaşlar, bir eczacı yalnız mânevi bir ilim
le yetişmiş olmayıp aynı zamanda ticaret maksa-
diyle bir de sermaye vaz 'etmiş bulunuyor. Bi
naenaleyh, işine aşağı yukarı 20 - 30 bin belki 
daha fazla .sermaye vaz'eden bir insan sermaye
sini böyle emniyet telkin etmiyen bir yere ata
maz. Binaenaleyh, onların taşradan kalkıp bü
yük merkezlere akın edeceklerini kabul etmek 
doğru bir fikir olmaz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bundan sonra vaziyeti bir. de hukuk ve ada
let noktasından tetkik etmek icabeder. Hakika
ten hukukçuların hakkı vardır. Çünkü bir 
kimse eczacı mektebini bitirdiği sırada, mektepten 
çıktıktan sonra sanatını serbest bir şekilde icra 
etmeyi düşünerek bu mektebe girmiştir. Bina 
enaleyh, bu şekilde mektebe girip bilâhare ora
dan çıkan bir kısım eczacılara sen eczane aça-
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mıyacaksm, diğer bir kısmına ise sen açacaksın 
demek büyük bir haksızlık olur. Bu bakımdan. 
tahdit kalktığı takdirde memleketin bundan za
rar göreceği hakkında serdedilen iddalar -bence 
varit değildir. (Alkışlar). Sağlık Encümeninin 
verdiği kararda esasen tahdidin aleyhinde bir ka
rardır. Çünkü on bin nüfuslu bir yerde bir ec
zane açılacağı yerde bunu 5 bîn nüfusa tenril et
miştir. Bugün elde mevcut iş bulamıyan bütün 
eczacılarımıza eczane açmak ieabetse bu yine 5 
bin nüfusun muhtaç olduğu eczane sayısını aşa-
mıyacaktır. Binaenaleyh meseleyi bu bakım
lardan mütalâa ve tetkik etmek lâzımdır. Tah
dit takibedilen gayeyi temin edememiştir. 
(Bravo sesleri). Yani faydalı olamamıştır. Bi
naenaleyh tahdit olmadığı serbest kaldığı tak
dirde bâzı meslek erbabının diğer meslek erba
bına nazaran daha kayıtlı bir şekil altında, bir 
tazyik altında bulunması icabeder ki, bu da 
zannederim adalete uygun değildir. 

Makamımın noktai nazarı bundan ibarettir. 
(Soldan alkışlar). 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Bir sual so
racağım. 

REİS — Müsaade buyurun, konuşmalar bit
medi Fuad Bey konuşmalar bittikten sonra 
sıra sorulara gelir ve tesbit edilecek sıraya göre 
sorulur, Tüzük hükümleri bunu ihtiva etmek
tedir. 

Şimdi açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı 

Hesabı Katisine ait Kanun lâyihasının oylama
sına (249) zat iştirak etmiştir. Kabul (248), çe-
kinser (1 dir. Lâyiha (248) oyla kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonu adına Halil özyörük, bu
yurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU REÎSÎ HALÎL ÖZ
YÖRÜK (tzmir) — Muhterem arkadaşlar; üç 
komisyondan geçmiş olan bu mesele hakkında 
rapor hazırlıyan en son komisyon Adalet Ko
misyonu olmak itibariyle bunun raporunun mü
zakereye esas ittihaz edilmesi lâzımgelir. Nite
kim Riyaset Makamı da, ilk defa vâki itirazlar 
üzerine bu şekilde beyanda bulunmuştur. İSon-
radan söz alan arkadaşlarımızdan bâzıları Ada
let Komisyonu raporunun müzakereye esasj itti
haz edilmiyerek Sağlık Komisyonu raporunun 
müzakereye esas ittihaz edilmesi lâzımgeleeeğini 
ileriye sürdüler, ı 
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Malûmu âliniz Yüksek Meclisçe müstakar 

bir halde kabul edilmiş teamüle göre, en son 
komisyon raporu müzakereye esas ittihaz edil
mektedir; şimdiye kadar îçtizüğün 35 nci mad
desindeki sarahat birçok defalar mevzuubahis 
edildiği halde Meclis bunu kabul etmedi; en 
son komisyon hangi komisyon ise onun raporu 
mutlaka müzakereye esas ittihaz edilecektir» 
dedi. Nieekim BÎillî Korunma Kanununun 30 
ncu maddesi doğrudan doğruya Adalet Komis
yonunu alâkadar ettiği halde Bütçe Komisyonu 
raporu müzakereye esas ittihaz edilmiştir Bina
enaleyh bu teamüle ve müstakar mukarrerata 
göre Adalet Komisyonu raporunun esas ittihaz 
edilmiş olması lâzımgelir. 

Adalet Komisyonu raporunda derpiş edilmiş 
bulunan prensipler hilâfına beyanda bulunan 
arkadaşlarımızın sözlerini dikkatle dinledik. 
Bütün sözler bu sözler, Adalet Komisyonu rapo
runda gösterilen esasların varit olmadığını ve 
binnetice serbest birakılmanm doğru olmıyaca-
ğını beyandan ibaret oldu. Adalet Komisyonu 
raporunu talil etmek, kendileri aleyhte^ bulun
dukları için elbette böyle olacaklardı. 

Fakat, arkadaşlar, şayanı dikkattir, tahdidin 
faydaları hakkında da hiçbir şey söyliyen olma
dı. Niçin tahdit ediliyor? Sebep nedir, tahditten 
şimdiye kadar ne netice elde edilmiştir? Bunu 
söylemediler. Yalnız tahlille iktifa ettiler. 

Niçin tahdit ediliyor, tahdidin devam ettiği 
uzun zaman içinde ne gibi faydalar elde edil
miştir? Bütün bunları da belirtmek icabederdi. 
Halbuki arkadaşlar bu hususlarda tenvir edici 
hiçbir şey söylemediler. 

Eczanelerin tahdidini müeyyide altında bu
lunduran kanunun zamanı tedvininden beri ge
çen müddet içinde kaç kazada eczane açılmıştır?. 
Tatbikatta umumi sıhhat bakımından ne gibi 
menfaatler elde edilmiştir?. Bunlar tamamen 
meçhul kalmaktadır. Hakikati halde muhterem 
arkadaşlar, tahdit ile vâsıl olunmak istenen ne
tice, şimdiye kadar asla elde edilememiş ve bun
dan ancak ve ancak diplomalı eczacıların, diğer 
zengin eczacıların yanında tezgâhtar olarak ça
lışmasından başka bir netice hâsıl olmamıştır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Adalet Komisyonunda cereyan eden müzake
reler sırasında belli başlı şu esaslardan hareket 
edilmekteydi. 

1. Eczaneler serbest bırakılırsa resmî mües-
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seselerde çalışan eczacılar işlerini bırakıp eczane 
açacaklardır. Bu suretle resmî hastaneler ecza-
cısız kalacaklardır. İtirazın birisi budur. 

2. Büyük şehirlerde toplanacak eczaneler 
varlıklarını temin edecek kazanç elde edemiye-
cekleri için hile yollarına sapacaklardır. 

Eczaneler serbest bırakılırsa resmî müessese
lerde çalışan eczacılar derhal işlerini terkedecek-
ler ve bu suretle bir eczacılar buhranı hâsıl ola
caktır. Bu iddia o kadar esassız ve mesnetsizdir 
ki üzerinde bir lâhza bile durmayı lüzumsuz te
lâkki ederim. Acaba bu iddiayı ileri süren arka
daşlarımız, resmî hastanelerde işlerini bırakıp 
serbest eczane açacak kaç kişi vardır. Bir ecza
nenin açılması ehemmiyetli bir sermayeye muh
taç olduğuna göre bu kadar parayı elinde hazır 
tutabilecek kaç kişi vardır?. Bunları düşünmüşler 
midir?. Bunlar, tamamen meçhul ve hepsi de tah
minlerden ileri geeemiyen düşünüşlerdir. 

Rekabet sebebiyle hilekârane yollara sapılma
sı iddiası da o derece mesnetsizdir. Beraeti zim
met asıl olduğuna göre, hiç kimseyi hile yapacak 
bir karakterde olarak telâkki etmiye hakkımız 
yoktur. Suç işliyen ceza görür. 

Kaldı ki : Bugün müzakere edilmekte olan ka
nun tasarılarını muhtevi raporda ağır müeyyide
ler konulmuş ve bilhassa kontrol işinin kemaliyle 
ifası için Sağlık Vekâletinin esaslı vazifesi arasın
da bulunan bu cihete ehemmiyetle itina edilmesini 
sağlıyacak hükümler vaz'edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, eczacılığın umumi sıh
hati a alâkadar cihetlerinin bulunduğu kabili in
kâr olmamakla beraber galip vasfı ticarettir. 

Hepimizin bildiğimiz gibi, bugün tedavi 
bahsinde artık eski usuller terkedilmiş ve doktor
lar ilâç yapmasını icabettirecek reçeteler yerine 
müstahzarat tavsiye etmekte bulunmuşlardır. 

istatistiklere köre, bir senede memleketimize 
elli milyon liralık ecnebi müstahzaratı ithal edil
diği gibi ve bir bu kadar da yerli fabrika ve lâ-
boratuvarlarımızm yaptıkları müstahzar ilâçlar 
vardır. Bir eczanede havan içi ilâç yapmak hemen 
hemen metruk bir hale gelmiştir. Bu suretle iş 
gören eczaneler de en ziyade dikkati çekecek hu
suslar, bu müstahzarlardan eskiyenleri değiş
tirmek ve sogu'kta tulması lâzımgelenleri itina 
ile saklamaktır. 

Ticaretin başlıca düsturu arz ve talep oldu
ğuna göre, bir şehirde, meselâ Ankara'da bin 
tane eczanenin açılması mümkün müdür? Farz 
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buyurun, Bankalar Caddesi kamilen eczaneler
le do'lahilir mi? Her kasabanın, her şehrin ih
tiyacı ne ise o kadar eczaneye sahip olması ve 
fazlasının daima akamete mahkûm olacağının 
tabiî bir kaide olduğunu kabul zarureti karşı
sında şu veya bu şekildeki itirazların asla yeri 
ve itibar edilecek kıymeti olamaz. Memlekette 
bu kadar doktor ve dişçi vardır, bunlar üze
rinde bir tahdit hatıra gelmiş midir, şimdiye 
kadar? 

Bunlar eczanelerden ziyade sıhhati umumi-
yeyi alâkadar eder. 

Arkadaşlar, saklanmıyacak bir hakikattir 
ki, bugün bir eczane büyük bir ticarethanedir. 
Binaenaleyh biz eczacıların böyle tahdit sure
tiyle kurdukları saltanatı kaldırmak istiyoruz. 
(Alkışlar) 

REÎS — Nâtık Poyrazoğlu. (Kâfi sesleri) 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efen

dim, sizi üzmiyeceğim, merak etmeyin. Yal
nız bir tek eczanemin esiri bir bölgenin millet
vekili olduğum için uzun boylu hazırlanmıştım 
ve konuşacaktım; arkadaşlar her şeyi söyledi, 
•bana söz kalmadı. Yalnız bir, iki kelime son za
manda söylendiği için ona cevap vereceğim. 

Denildd ki ; tahdit birçok yerlerde eczane
ler açıldı, falan.. Benim kanaatimce yeni ecza
neler açılması bu yüzden değildir. Bu daha zi
yade hayat seviyemizin yükselmesindendir. 
(Soldan bravo sesleri) 

Yine bir arkadaş buyurdular k i ; eczacı 
yoktur, yetişmiyor. Benim kanaatime göre 
eczanecinin yetişmemesi bu tahdit kararlıdan
dır. Bugün eczanecili'k babadan evlâda intikal 
eden ve imtiyaz haline gelen bir meslektir. Ba-
ıbadan evlâda intikal eden ve bu kanun dolayı-
sıiyle artık bir imtiyaz, bir gedik haline gelen 
bu meslekte, mesleke rağbet, gayet tabiîdir ki, 
azalır. 

Şimdi tahdit kalkarsa zarara girecek birçok 
arkadaşlarımız vardır. Bu, benim kanaatime 
göre zaten üzülmeye değmez. Çünkü şimdi da
ha iyi yiyip içıiyoruz ve sıhhatlerimiz gün geç
tikçe daha iyi olmaktadır. Bu gidişle ilâç sar
fiyatı da azalacaktır. Kaldırın tahdidi her şey 
halledilir. 

REÎS — Sağlık Komisyonu Rer'si Ali Rıza 
Sağlar da söz istemiştir. Tüzük hükmüne göre 
kendisine söz veriyorum. Buyurun Ali Rıza 
Sağlar. 
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SAĞLIK KOMİSYONU REÎSİ ALÎ RIZA 

SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu kanun üzerinde birçok muhterem arkadaşla
rımız lehte ve aleyhte konuştular. Bendeniz Sağ
lık Komisyonu adına ve bir ihtisas komisyonu 
olmak hasebiyle görüşlerdmizi sizlere arzedece-
ğdm. Karar, bittabi Büyük Meclisindir. 

Burada eczanelerin tahdit ve serbestisi üze
rinde d'ki zıt fikir çarpışmaktadır. Ve Sayın Ha
lil özyörük'ün dedikleri gibi, tahdidin faydası 
nelerdir, zararları nelerdir, serbestinin faydası 
nelerdir, zararları nelerdir, bü cihetlerin vuzuh
la aydınlatılması lâzımdır. 

Bendeniz, komisyonumuzda geçen müzakere
lerin ışığı altmda bâzı hususları aydınlatmak 
istiyorum. Tekrar ediyorum; bunu kabul edip 
etmemek Yüksek Meclise ait bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlar; bu mesele, sağlık dâva
mızın en mühim dayanaklarından biri olan bir 
mevzudur. Dâva, mümkün mertebe, vatandaşın 
ayağına kadar ilâcı bol ve ucuz olarak getirmek 
davasıdır. Bu işin kanunlar muvacehesinde bu
güne kadar acaba ne kadarını yapabildik? Bunu 
ortaya koymaklığımız işin lehinde veya aleyhin
de konuşmak için bir imkân verebilir kanaatin
deyim. 

Elde mevcut olan tahdit kanunu on bin nü
fusa mukabil bir eczane kabul ettiğine göre, bu
gün hamdolsun 24 milyona ulaşan Türk milleti
nin bu nüfusuna göre eczane sayış nın bu nispet 
dâhilinde 2 400 olması lâzımgelmektedir. Halbu
ki tahditten evvel bu sayı 650 iken tahditten 
sonra 413 çe inmiş bulunan eczane sayısı bugün 
yani 25 Kasım 1953 günü Vekâletten aldığım 
son bilgiye göre 60 vilâyette 440, 204 kazada 
266 ki ceman. 706 ya çıkmıştır. Bunun yanında 
henüz eczanesi bulunmıyan 4 vilâyetimiz ve 256 
kazamız mevcuttur. Bunlardan 137 sinde ancak 
ecza dolabı mevcut, 119 unda bu dahi yoktur. 

Bâzı arkadaşlarım bu kadar az eczane açıla
bilmesi tahdit kanunundandır, dediler. Bende
niz zannetmiyorum. Çünkü eczacı mektebine gir
mek istiyenlerin adedi, talibi pek çoktur. Fakat 
bu arzu ve talebe mukabil, maalesef mektebe ka
bul olunan çok azdır, bunlar; bugünkü mevcut 
olan eczacılarımızın ölüm ve terki meslek etmesi 
hallerinde vâki olan boşlukları dolduramıyacak 
kadar azdır. 

Kurulduğu günden 1927 senesine kadar ecza-
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| cı mektebimiz ancak senede 17-20 eczacı çıkarır

ken son senelerde dahi vasati olarak bu rakam 
45-50 yi aşamamıştır. Demin arkadaşlarımın da 
belirttikleri gibi bunlar, hakikaten mevcut ec
zacılardan ölen ve mesleki terkedenlerin yerini 
ancak doldurabilmektedir. Bugün için, on bin 
nüfusa bir eczane hesabına göre 2 400 eczacıya 
ihtiyacımız vardır. Ayrıca gelişen memleket sağ-
Lğı; lâboratuvar ve depolarla aynı zamanda res
mî ve gayriresmî teşekküllerin ihtiyacını karşı-

I lamak için 1 000 eczacı daha ilâvesiyle bugün 
(3 400) eczacıya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Halbuki bugün eczacı mevcudumuz 1256 dır. 
Bu seneki 40 mezunla da bu miktar 3 400 e mu
kabil 1296 eczacıdan ibarettir. Bunun için tah
didin faydasını, zararını arzedeceğim. Bu şart
lara rağmen Sağlık komisyonunun teklifi kabul 
edildiği takdirde bugün İstanbul'da mevcut 
olan 160 eczaneye mukabil 300 eczane açılacak, 
Ankara'daki 28 eczaneye mukabil de 43 eczane 
daha olacaktır. İlâç bulamıyan vatandaş, ilâcı 
pahalıya alan vatandaş çok haklıdır. Bunlara 
mukabil elimizde eğer 3 400 eczacı bulunsaydı 
tahdidi derhal ve katiyetle kaldırmak çok yerin
de olurdu. Buna mukabil bugün bu mevcuda 
malik olmadığımız için, bunun bugünün şartla
rına uyabilmesi için en doğru olduğuna inandı
ğımız bir karara vardık. Bu kararımız; nerede 
olursa olsun, nüfus sayısına asla bakılmaksızın 
iki eczanenin derhal serbest olarak kurulabile
ceğini kabul etmekteyiz. 

Bundan sonra, bilhassa bizim Sağlık Komis
yonunun 24 ncü maddesi ile şu imkânları ver
dik. Bun1 ar yüksek tasvibinize mazhar olursa 
bugünün eczacı noksanlığı karşısında işin dün
den daha iyi gideceğine inanmış bulunuyoruz. 

Bizim 24 ncü maddemizi arzediyorum : 
(Madde 24. — Bir mahalde üçüncü bir ec

zanenin açılabilmesi için o mahallin belediye 
hudutları içindeki nüfusu 10 binden yukarı 
olanlarda her 10 bin nüfus için bir eczane, nü
fusu 50 binden yukarı olan yarlerde her 9 bin 
nüfusa bir eczane, nüfusu 100 binden fazla olan 
yerlerde her 8 bin nüfusa bir eczane, nüfusu 
300 binden yukarı olan yerlerde her 7 b'n nüfu
sa bir eczane, nüfusu 500 binden yukarı olan 
yerlerde her 5 bin nüfusa bir eczane açılır. 

İki eczane arasındaki mesafe mahallin hıf-
I zıssıhha komisyonlarınca tâyin ve tesbit olunur. 
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Şu kadar ki, bir şehir veya kasabanın bele^ | 

diye hudutları içinde olmakla beraber kolay ve 
seri muvasala imkânlarından mahrum müfrez 
bir mahal bulunduğu takdirde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının tensibi şartiyle nüfus ade
dine bakılmaksızın o mahalde bir eczane açılabi
lir. Nüfus küsuratı bir eczane için tesbit edilen 
miktarın yarısına baliğ olmadıkça yeni bir ec
zanenin tesisine vesile olamaz.) 

Arkadaşlar tahdidin aleyhinde bulunuyor
lar. Güzel, aleyhinde bulunalım. Fakat ser
best olacak bir eczanede eczacının ve eczanenin 
hususiyetlerini gözden kaçırmamk icabeder. 
Eczanede vatandaşın sağlığını teminatlı olarak 
koruyacak müeyyideler lâzımdır. Bu sahada di
ğer serbest müesseseler gibi hareket edemeyiz. 
Kanun vâzıı eczaneyi kâmil, inanılır ve her ih
tiyacı karşılar bir müessese haline getirmeyi 
esas ittihaz etmiştir. 

Bendeniz bu mevzuda şunları arzedeceğim : 
Birincisi; muayyen ebattan aşağı bir dükkân

da kurulmaması, 
İkincisi; muayyen tesisatı ihtiva etmesi, 
Üçüncüsü; kodekslerde yazılı ilâçları mutlaka 

bulundurması, 
4 neüsü; Sermayesini garanti etmesi, 
5 ncisi; müstacel edviyenin bulundurulması, 
6 ncısi; reçetelerin kusursuz aynen bulun

ması ve bâzılarının hıfzedilmesi ve kaydının 
deftere aynen yazılması ve bunların bedelleri
nin hem defterde ve hem de reçetede gösteril
mesi lâzımdır. (Bunların hepsi yapılmıyor mu, 
sesleri) Müsaade buyurun arkadaşlar, arzetmek 
mecburiyetindeyim. 

E E İ S — Hatibin sözünü kesmeyin. 
ALÎ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Gecele

ri nöbet beklemesi, erkenden kapatıp gitmeme
si, müstahdemlerin tahsilli ve bilgili olması, ve 
nihayet ilâç fiyatlarını da Hükümetin tesbit 
etmesi mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bunların ancak sıkı, 
titiz ve muntazam bir murakabe sayesinde müm
kün olabileceğini takdir buyurursunuz. Size şu 
kadarını arzedeyim ki; bugün Sağlık Bakanlı
ğının ve diğer vekâletlerin elinde bulunan 500 
den fazla sıhhi müessesede beş tane başmüfettiş 
vardır. Bunlar da yalnız büroda oturur. 15 de 
teftiş edebilecek müfettiş vardır. Bunların içe
risinde 706 eczaneyi teftiş, kontrol ve muraka-
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be edebilecek unsur olan eczacı müfettiş yal
nız ve yalnız iki adeddir muhterem arkadaşlarım. 

Şu hakle teftiş ve murakabe olmadıktan son
ra bütün serbestiyi versek, vatandaş sağlığını 
korumak maalesef ideal olarak tahakkuk ede
mez. 

Burada tahdidin devanımca, eczacının yük
sek fiyatla murakabesiz olarak satış yapacağı 
hatıra gelebilir ve bu iddia edilmiştir de. öbür 
taraftan serbest olduğu takdirde bilhassa büyük 
şehirlerde rekabetin kötü neticeler tevlit ede
ceği meselesi üzerinde de durulmuştur. Eczacı
nın mesleki vicdanını daima yüksek tutmak 
ileride gelir. Ancak tamamen serbest bırakılmak
la muhakkak olarak doğacak olan rekabet yüzün
den vatandaş sağlığına cidden zararlı olmak is
tidadını göstermesi beklenebilir. Böylece : Ec
zacının yaptığı veya hazır olarak sattığı ilâçla
rın pek çoğunda vatandaşın sağlığı bakımından 
eczacının hak ve mesuliyeti kadar kabul etmek 
lâzımdır ki, müdavi tabibin do mesuliyeti, mes
lekî şerefi, şöhreti ve istikbali de mündemiçtir. 
Teşhis muhakkak ki, tedavi ile tekemmül eder, 
tedavinin de en geniş vasıtası ilâçtır. Bu ilâçta 
vatandaşın ihmal veya tereddüdünü mucip bir 
mahiyet olursa hasta kadar bundan müdavi" ta
bip de müteessir olacaktır. Hiçbir hasta; bana 
şöyle veya böyle bir ilâç verildiğinden dolayı iyi-
leşemedim, yahut hastalığım uzadı demez, dok
tor hastalığımı anlıyamadı der. Binaenaleyh böy
le bir vakada eczacı ikinci plândadır. Asıl mu
hatap tabiptir. Bu hakikat karşısında ilâçta em
niyet ve selâmeti ilk istemeye hakkı olan bizzat 
tababet ve onun mümessili olan doktor olmak 
lâzımdır. Bundan sonra vatandaş haklı olarak 
emin, ucuz ilâç almak ister. Bu da onun hakkı
dır. 

Müsaade buyurursanız size birkaç misal ve
reyim. 

REÎS — Efendim; sadece konuşulan mevzu 
üzerindo kalmanız lâzımdır. 

ALİ RIZA SAĞLAR (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; aynı tıbbi ve fiziyolojik tesiri 
taşıyan ilâçlar ya kendi kimyevi isimleriyle ve
ya mâruf ilâç lâboratuvarlarımn kendi patent 
isimleriyle anılırlar. Bunlar içinde çok kıymetli
leri mevcuttur. Bugün sadece kanı kesmek için 
kullanılan bir ilâç «Bonne Jane» Lâboratuva-
rında yapılan Ergotin ilâcının kilosu 300 lira, 
sadece ergo dö segl adını taşıyan ilâcın kilosu 

— 410 



B : 9 25.11 
ise 100 liradır. Aspirin ve diğerleri üzerinde ge
niş misaller verebilirin. 

REİS — Ali Rıza Bey müsaade Duyurun. 
Tüzük hükmüne göre... (Alkışlar). 

ALt RIZA SAĞLAR (Devamla) — Takdir 
Yüksek Meclisindir. 

RElS — Emrullah Nutku buyurun. (Vazgeç
ti sesleri, gürültüler, alkışlar). Müsaade buyu
run. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Aziz 
arkadaşlarım, ne talihsizliktir Meclisin temayülü 
anlaşıldıktan sonra söz söylemek... (Gülüşmeler). 

Aziz arkadaşlar, müsaade buyurun, herhalde 
beni dinleyeceksiniz. Pek kısa birkaç şey söyli-
yeceğim. Bir defa karakter ve noktai nazar iti
bariyle ticaretin tahdit edilmesi gibi demokrasi
ye aykırı bir mevzu üzerinde konuşurken hiç şüp
hesiz hürriyetin tarafını tutacağıma kanisiniz ve 
bu bakımdan prensip itibariyle evvel emirde tah
didin aleyhindeyim. (Sağol sesleri, alkışlar, kâfi 
sesleri). Yalnız sunu arzedeyim ki; prensip bu ol
duğuna göre (Şiddetli el çırpmaları). O halde 
sabrınızı suiistimal etmiyeceğim, vazgeçiyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair olan takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 . X I . 1953 

Müzakere kâfidir; Adalet Komisyonu rapo
runun reye konmasını rica ederim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
Alî İhsan Sâbis 

REİS — Kifayeti müzakere takririnin aley
hinde bir kişiye söz vereceğim. Müfit Erkuyumcu. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Ben
deniz Mecliste meselenin yeter derecede konuşul
madığı zehabiyle söz istemiştim. (Gürültüler, ko
nuşuldu sesleri.) Müsaade buyurun, bu sebeple 
kifayeti müzakere aleyhinde söz istemiştim. Gö
rüyorum ki, hava iyidir ve tahdit de kaldırıla
caktır. Bu bakımdan sözümden- vazgeçiyorum. 
(Alkışlar). 

NECDET İNCEKARA (İzmir) — Arkadaşı
mız kifayetin aleyhinde söz istemiş, fakat beyhude 
konuşmuştur. Bu itibarla bendeniz aleyhinde ko
nuşmak üzere söz istiyorum. 

REİS - Pekâlâ, buyurun. 
NECDET İNCEKARA (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; efkârı umumiye ve Yüksek Mec-
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lisinizi yakından ve içten alâkadar eden bir ka
nun mevzuu üzerinde konuşuyoruz. Yalnız bu 
kanun konuşulurken, bu meslekin içinden yetiş
miş,, hattâ ta babadan bu meslekin içinde yuğu-
rulmuş, 40 senelik bir eczane içinde yetişmiş ve 
bu meslekin bütün hususiyetlerine vâkıf bir ar
kadaşınız olarak burada benim ve benim gibilerin 
de dinlenmelerine müsaadelerinizi rica edeceğim. 
(Gürültüler). 

Yüksek Meclisiniz diplomaya sahip birkaç ki
şinin hakkını değil, her gün ilâçla temasta bulu
nan vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak 
maksadiyle bu kanunu tedvin ediyor. Onun 
için bu kanun üzerinde en çok söz söylemeye sa
lahiyetli olan eczacı arkadaşlarınızı dinleyiniz. 
Aynı zamanda Adalet Komisyonundaki arkadaş
lar bu memleketin ... (Gürültüler). 

REİS — Necdet Bey; kifayeti müzakerenin 
aleyhinde konuşun. Rica ederim esasa girmeyin. 

NECDET İNCEKARA (Devamla) — Efen
dim; Adale*t Komisyonunun ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonunun raporları elimizda. Ada
let Komisyonu Başkanı bu memleketin şerefli 
bir mesleğini, eczacılığı itham etmektedir. 

REİS — Siz kifayeti müzakere aleyhinde ko
nuşun. Raporun üzerinde konuşmayın. 

NECDET İNCEKARA (İzmir) — Zabıtlara 
geçmiş olan, bu meslek mensuplarını ithamlar 
altında tutan sözlere cevap vermek için bizim de 
söyliyecek sözlerimiz vardır. Bunun için kifa
yeti müzakere takririnin kabul edilmemesi ve 
meslekten olan arkadaşlara hiç olmazsa beşer da
kika konuşma hakkının verilmesini rica ediyo
rum. 

REİS —• Efendim; okunan takrir iki husu
su ihtiva etmektedir. Biri, müzakerenin yeter
liği, diğeri de Adalet Komisyonu raporunun re
ye konması. Adalet Komisyonunun raporuna ait 
diğer bâzı takrirler vardır. 

Yalnız yeterlik hususunu oyunuza arzediyo-
rum; müzakerenin yeterliğini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer takrirleri okuyoruz. 

Başkanlığa 
Halen müzakere etmekte olduğumuz eczacılar 

ve eczaneler hakkındaki tekliflerde ve Adalet 
Komisyonu raporundaki esbabı mucibeye göre 
tahdidin Anayasaya mugayir olduğu ileri sürül
mektedir. Keyfiyetin bir kere de İçtüzük gere-
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ğince Anayasa Komisyonunda tetkikini rica ede
riz. 

Gümüşane Mebusu izmir Mebusu 
A. Kemal Varınca Necdet încekara 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arzettiğim hususlara binaen Adalet 

Komisyonu raporunun reddiyle Sağlık Komis
yonu raporunun müzakere mevzuu edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Semi Ergin 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden eczanesi bu-

lunmıyan yerlerdo eczane açmayı teşvik ve temin 
edecek kanunun komisyonlarda müzakere edil
meden cadece diğer tekliflere iliştirilmiş bulun
ması bakımından komisyona iadesiyle birlikte 
tetkiko tâbi tutulmasını saygiylo arzederim. 

Ankara Mebusu 
Fuad Seyhun 

REÎS — Müsaade buyurursanız, Fuad Sey
hun bir sual sormak için söz istemişti. Fakat 
yeterlik takriri bütün sual ve konuşmalara şâ
mil olduğundan kendisine söz veremiyeceğim. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Usul hakkın
da daha evvel söz istemiştim. 

RElS — Fuad Bey, siz usul hakkında değil, 
vekilden sual soracağınızı söylemiştiniz. 

İçtüzük hükümlerine göre müzakerenin ye
terliğine dair verilen kararlar suallere de şâmil
dir. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Onlar konu
şurken sual sormak benim hakkımdır. Hakkımı 
vermediniz, ketmettiniz, hakkımdır Başkan! Mil
letvekili sual sorar, söz vermiye siz mecbursunuz... 

REİS — Fuad Bey, söz vermeden konuşuyor
sunuz, bu hal inzibati hükümlerin tatbikini ica-
bettirir. Yalnız tereddütte kalınmaması için tek
rar ediyorum. Hükümetten ve komisyondan mil
letvekilleri sual sorarlar. Ancak İçtüzük hükümle
rine göre konuşmalar bittikten sonra sual sıra ile 
sorulur. Konuşmalar henüz bitmeden yeterlik 
takriri kabul edildiğine göre Fuad Beyin iddiası 
varit değildir. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Söz hakkımı 
vermediniz... 

REİS — Fuad Bey, müzakerenin selâmetini 
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ihlâl ediyorsunuz. Şimdi takrirleri, aykırılıkları 
derecesine göre reyinize arzedeceğim. 

Anayasa Komisyonuna gönderilmesini teklif 
eden Necdet încekara'nın takriri en aykırı tek
liftir. Bunu oyunuza arzediyorum. Kabul eeden-
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Tekliflerin, raporu müzakere konusu olmı-
yan Sağlık Komisyonuna gönderilmesine dair 
olan takriri oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Semi Ergin'in, Sağlık Komisyonu raporu
nun müzakere konusu teşkil etmesine dair takri
rini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Reddedilmiştir. 

Başka söz istiyen yok, maddelere geçilmesini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun 

Birinci Bölüm 
Eczacılar 

MADDE 1. — Eczacılık; eczane, ecza depo
su, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari me-
vat ve müstahzarat lâboratuvarı veya imalât
hanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya 
tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar veya imal 
etmek veyahut bu kabîl resmî veya hususi mües
seselerde mesul müdürlük yapmaktır. 

REİS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 
var mı?. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Büyük bir 

sağlık dâvası Mecliste müzakere mevzuu edili
yor. Eczacılığın ölümü, kalımı mevzuubahistir. 
(öyle şey yok sesleri, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, birinci madde 
üzerinde konuşun. 

FUAD SEYHUN (Devamla) — Oraya geli
yorum. Burada Sağlık Bakanı izahatta bulunu
yor. Galip bir ihtimalle ben de ekseriyetin fikri
ne iltihak ederek "reyimi ona göre vereceğim. Fa
kat tereddütlerimin izalesi için bakana bir sual 
tevcih edeceğim sırada bana söz verilmiyor. (O 
iş kapandı sesleri) 

REİS — Fuad Bey, Riyasetin ihtarlarını din
lemiyorsunuz, müsaade buyurun. Demin ifade 
ettim, Hükümetten sual sorma meselesi, usul nok
tasından halledilmiş, kapanmıştır. Şimdi size bi-
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rinci madde hakkında konuşmak üzere söz ver
dim, aksi takdirde sözünüzü keseceğim. 

FUAD SEYHUN (Devamla) — Birinci ve 
bundan sonraki maddeler hakkında rey sahibi 
olabilmem için bakana bir sual tevcih etmek ica-
bediyor. Bu maddeler üzerinde bakanlığın muay
yen kanaati mevcut olduğuna göre, şu birinci 
maddeden balşıyan tasarıya göre, eczanesi bu-
lunmıyan yerlerde bakanlık eczane açmak için 
ne tedbir almaktadır?. Bunu ben bilirsem ona 
göre mütalâamı söyliyeceğim. 

REÎS — Birinci madde üzerinde başka söz 
istiyen yoktur. Hükümetin mütalâası da yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki 
vasıfları haiz olmak şarttır : 

A) Türk vatandaşı olmak; 
B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakülteîte-

rinden diplomalı olmak veya yabancı memle
ketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden 
diplomalı olup da 3 ncü madde gereğince ilmî 
hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış 
olmak; 

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince tescil edilmiş olmak, 

D) Memleket dahilindeki bir eczanede bir 
sene müddetle staj görmüş olmak; 

E) Hüsnühal sahibi bulunmak ve bu kanu
nun 4 ncü maddesinde yazılı hallerden biri bu
lunmamak. 

REİS — Bu madde üzerinde söz Feridun Fik
ri Düşünselindir. 

Buyurun. 
FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bu maddenin (D) bendindeki « mem
leket dâhilinde bir eczanede bir sene staj gör
müş olmak » ibaresinin mânasının tâyin edilme
si lüzumuna kaniim. Bu kayıt kanun intişar et
tikten sonra, bir eczacının staj unvanı altında 
ifayı vazife etmesine mi matuftur? Yoksa bun
dan evvel her hangi bir suretle, gerek Devlet 
hizmetinde ve gerek her hangi bir eczanede 
(staj) namı olmaksızın, çalışmış olması mı mat
luptur? Bunun izahını rica ediyorum. Çünkü 
maksadımız, şimdiye kadar eczacılık yapan genç
leri badema bu haktan mahrum etmek değildir. 
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Eğer bu cihet tasrih edilmezse şimdiye 'kadar ge
rek Devlet kapısında ve gerekse sair yerlerde 
eczacılık yapmış olanlara, siz staj yapmadınız, 
badema eczacılık yapamazsınız diye her hangi 
bir itiraz vâki olabilir ve bu gençler de bu hak
tan mahrum kalırlar. Onun için bendeniz bir 
takrir veriyorum ve (staj) kelimesi yerine « bir 
sene bilfiil her hangi bir eczanede çalınmış ol
mak » şeklinin kabulünü teklif ediyorum, bu 
şekli kabul edecek olursak o vakit her hangi bir 
tereddüt ve iştibaha mahal kalmaz. 

REÎS — Komisyonun mütalâası var mı? 
ADALET KOMİSYONU ADINA HİDAYET 

AYDINER (Konya) — Feridun Fikri arkadaşı
mız, şimdiye kadar, fiilen eczacılık yapmış olan
larla, yeniden bu mesleke intisap edecek olanla
rın yapacakları staj bakımından tereddüde düş
müş bulunuyorlar. Eskiden beri bu meslekle iş
tigal edenler staj yapmış sayılacaklardır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Şu halde benim takririm hâsıldır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA HİDAYET 
AYDINER (Devamla) — Değildir. Çünkü staj 
başkadır, eczacılık başkadır. Bundan böyle mek
tepten -mezun olanlar staj yapacaklardır. 

Avukatlık başkadır, avukatlık stajı yine baş
kadır. 

NECDET ÎNCEKARA (İzmir) —• Efendim, 
Adalet Komisyonu bir ihtisas komisyonu olma
dığı için bu gibi hatalar gelecek maddelerde 
de çok tekerrür edecektir. Bir kere Üniversite
ler Kanununda eczacı olabilmek, eczacı mekte
binden diploma alabilmek için mutlaka staj mec
buriyeti vardır, stajını yapmıyan diplomasını 
alamaz. Hattâ bir sene değil iki senelik bir staj 
mecburiyeti vardır. İki sene stajdan sonra ge
lir, Üniversiteden diplomasını alır. Binaena
leyh bu ikinci madde dahi gösteriyor ki, bir 
ihtisas komisyonundan geçmezse böyle hata
lar olacaktır. 

Bendeniz staj kaydının kaldırılmasını rica 
ederim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim; Sayın Hidayet Bey arkadaşımız 
prensip itibariyle bana hak verdi. Fakat mese
le bununla hallolmaz. Burada kanun yapıyoruz. 
Sarahat lâzımdır. Bir arkadaşımızın, hattâ söz
cünün, hattâ Reisin kavliyle bir kanuni nokta 
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halledilemez. Prensipte mutabıkız demekle, ya
ni şimdiye kadar eczacılık yapan, resmî veya 
gayrı resmî her hangi bir müessesede eczacı 
olarak çalışan yani eczane sahibi olarak değil, 
eczacı olarak çalışan bir eczacı hakkında bu 
kanunun intişarı tarihinden itibaren staj yap
mış gibi bir durum ortaya çıkar arkadaşlaar. 
Onun için bu ibareyi tasrih etmek lâzımgelir. 
Hükümetçe olsun, komisyonca olsun, bendenizin 
verdiğim takrir ıslah edilerek bunun nazarı 
dikkate alınması lâzımgelir. Yüksek Meclis de 
madem ki, mefhumda mutabıktır işin kanuni 
metne iktiran etmesi zarureti vardır. Bunu te
barüz ettirmek istiyorum. Bendenizin takririm 
dikkate alınırsa komisyona gider, ıslah edilir 
muntazam bir şekle sokulur. (Gitmesin sesleri). 

Gitmesin; takriri ibare itibariyle tashih ede
riz, ıslah ederiz. Zaten bu kocaman bir kanun
dur. Tahdidin kaldırılmasını isterim. Çıkacak 
metnin sağlam ve sıhhatli olarak çıkması mat
lûptur. Onun için deminki güzide heyecanı
nız - bende o heyecana iştirak edenlerdenim -
metin olarak işin üzerinde sureti katiyede sağlam 
durmamız lâzımgeldiğine işarettir. 

REİS — Vasfi Mahir Kocatürk. 
VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar, kanun tedvinindeki tek
nik bakımdan küçük bir noktaya işaret etmek 
istiyorum. Bu madde ile aşağıda gelecek madde
lere atıf yapılmaktadır. Üçüncü, dördüncü mad
dede yazılıdır. Filân filân hallerde bir atıf ve
ya bir kanunun tedvininde mantık bakımından, 
kanunun icabatı bakımından yukarda geçen 
maddelere atıf yapılabilir. 'Ama gelecek mad
deye atıf yapılmaz. Bu maddeyi kabul etmek 
için bu atıf yapılan hükümleri okuyup kabul 
etmemiz lâzımdır. Aşağıda gelecek maddeyi ka
bul edeceğimiz malûm değildir. Yani kabul et
mezsek ne olacaktır? Binaenaleyh aşağıda gele
cek maddelere atıf yapmak hatalıdır. Bunun dik
kate alınmasını arzederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — 
Muhterem arkadaşlar, Necdet İneekara arka
daşımızın ifadesi doğrudur. Bir eczacı mektep
ten mezun olabilmek ve diplomasını almak için 
mutlaka bir sene staj görmesi lâzımdır. Binae
naleyh zaten bu gibiler eczane açamaz. Şimdiye 
kadar bu şekilde eczane açmış olanların hakları 
elbette mahfuzdur. Bunu arzetmek istiyorum. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Şayet eczane açmamış da eczane açmak hakkını 
almışsa bunların hakkı ne olacak? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bunların hakları da mahfuzdur. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Bu
rada şöyle bir vaziyet var : Staj meselesi. Bu
nun ikinci şekli, stajı gördükten sonra diplo
mayı alan bir eczacı tekrar bir senelik staja tâ
bi tutulmaktadır. Buna ne ihtiyaç vardır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Böyle bir kayıt varsa tashih edilir. 

REİS — Buyurun Avni Tan. 
AVNİ TAN (Afyon Karahisar) — Arkadaş

lar; işi karışmış olarak görüyorum. Bir vatandaş 
beş sene tıbbiyede okuyor, bir sene staj görüyor, 
ondan sonra, her yerde doktorluk yapmak hak 
ve salâhiyetini kazanıyor. Bunun gibi bir eczacı 
da mektepte okuyor, bir sene staj yapıyor. Bu 
arkadaş artık memleketin her yerinde eczaclılık 
yapmak hakkını iktisap ediyor. 

Fakat doktorlarda bir mesele daha var; işit
tiğime göre, bâzı arkadaşlar bunu karıştırıyor, o 
da ihtisas meselesi. Bu ihtisas işi eczacılar için 
mevzuubahis değildir. Eczacı Fakültesinden çı
kan bir arkadaş bir sene staj yaptıktan sonra 
memleketin her yerinde eczacılık yapar, eczane 
açaı. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Sayın 
Bakanın verdiği izahattan anlaşıldığına göre 
eczacılar staj görmeden eczane açabileceklerdir. 
O halde maddeden staj kelimesinin kaldırılması 
icabetmektedir. Bu sebeple Neddet İneekara ar
kadaşımızın tekliflerine iştirak ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ben de takririmi geri aldım, Necdet İneekara 
arkadaşımızın teklifine iştirak ediyorum. 

SUDİ MİHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, eczacı Mektebinden* çıktıktan sonra 
964 sayılı Kanunda staj yapmak esası vardı. 
Bu ondan mülhem olarak buraya konmuştur. 
Çünkü mektepte tahsil ederken mektebin kâfi 
levazımı bulunmadığından tecrübe yapılamaz, 
ilâç kâfi gelmez, tahsisat yoktur, lâboratuvarlar 
kısırdır. Onun için bir sene, iki sene bir eczacı
nın hattâ çok iş yapan, reçeteleri bol olan bir 
eczanede staj yapması âmmenin sıhhati bakımın-
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dan faydalı olur. Bu hükmün burada bu şekil
de kalması yerindedir. 

REÎS — Nâzım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU (Sivas)—*Muhte-' 

rem arkadaşlar, Sudi Beyin fikrine iştiraik edi
yorum. Bir eczaneyi işletmek için mektepten 
çıkmak kâfi değildir. Mektebin verdiği nazari 
tahsilden gayrı pratiğe de şiddetle ihtiyaç var
dır. Bir eczacı eczane açmak için bir eczanede 
çalışmak ve staj yapmak mecburiyetini kendisi 
duyacaktır. Onun için bu hüküm maddede ol
duğu gibi kalsın. 

Yalnız bunun öyle tezahürleri var ki, sene
lerce Devlet hizmetinde eczacılık yapmış, al
baylığa kadar yükselmiş, sonra istifa etmiş ya
hut tekaüt olmuş binisi eczane açmak istediği 
zaman- çalıştığı eczaneden staj yaptığına ve 
orada çalıştığına dair vesika istiyor; yani bu 
kadar zıt fikirler ortaya çıkmaktadır. Bunları 
nazarı dikkate almak suretiyle bu maddedeki 
eczanede çalışmak mecburiyetinin ipkasını rica 
•ediyorum. 

REÎS — Hidayet Bey, kendi adınıza mı, ko
misyon adına mı söz istiyorsunuz1? 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Kendi 
adıma. 

RElS — Tasarıya muhalif olmıyan kısımlar 
üzerinde konuşacaksınız. 

Komisyon adına Halil Özyörük. 
ADALET KOMİSYONU REÎSÎ HALİL ÖZ

YÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bu 
2 nci maddenin esbabı mucibesinde aynen şöy
ledir: «Bu maddenin «B» bendine yabancı 
memleket, eczacı mektep veya fakültelerinden 
mezun olanlar hakkındaki 3 ncü maddeye mü
tenazır bir hüküm sevkedilmiş ve eczacıların 
memleket dahilindeki eczanelerden birinde bir 
sene müddetle staj yapmaları ayrı bir hüküm 
'halinde ilâve olunmuştur. 

Meslekin hususiyeti nazara alınırsa staj mec
buriyetinin maddede tasrihindeki amelî fayda 
kabul olunur. 

Tasarıdaki üçüncü maddede yazılı bulunan, 
eczacı mektebi veya fakültesinden mezun olan
lar muadelet imtihanına girerler, eksikleri şu 
şekilde olup» diye devam eder. 

Şimdi, bütün mesleklerde olduğu gibi bura
da da bir staj müddeti vardır. Bir doktor, mek
tebini ikmal ettikten sonra doktorluk meslekini, 
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sanatını yapabilmek için mutlaka bir staj yap
maya mecburdur, hukuk mektebinden mezun 
olan bir zat hâkim veya avukat olabilmek için 
bir staj geçirmeye mecburdur. Binaenaleyh ec
zacı mektebinden veya fakültesinden çıkmaz
dan evvel bir «czanede çalışmış olmak bir staj 
değildir. Behemehal eczacı mektebini veya fa
kültesini bitirdikten sonra, asıl malûmatla mü
cehhez olduktan sonra yapacağı bir sene staj 
ona eczacılık yapmak hakkını verecektir. Mad
de bunun için konulmuştur, esbabı mucibesi 
de budur. Ama takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Hidayet Aydmer. Şahsı adına. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, arkadaşımız B bendini fazla 
gibi görüyor. Diyor ki, zaten staj yapmadan 
mektepten diploma alamaz. Bu itibarla fazladır. 
Halbuki ecnebi memlekette staj görmeden dip
loma veren müesseseler, fakülteler olabilir. O fa
kültelerden gelenlere staj göstermek mecburiye
tindeyiz, bir. Sonra, bizim Eczacı Mektebi öyle 
bir devir geçirmiştir ki,, staj mecburiyeti olma
mıştır. Binaenaleyh fazlalık yoktur. Bu bendi 
kaldırırsak ecnebi memleketten diploma alan 
ve fakat o memlekette staj görmediği halde bu
rada staj görmüş gibi staj görmeden eczane 
açmasına müsaade etmek yoluna, yani yanlış 
bir yola gitmiş oluruz. 

RElS — Necdet Incekara. 
NECDET İNCEKARA (İzmir) — Efendim 

talebe yetiştirilmesinde mesul olan üniversite
lerdir. Üniversite, en iyi eczacı nasıl yetişir bu
nun tedbirini almıştır. Bu, zannediyorum ki 
Üniversite kanununda derpiş edilmiştir. Bu iti
barla bu vazife bize terettüp etmez. Bundan 
sonra, dört senelik tahsil müddeti içinde iki sene 
de staj vardır. Yani ameli dersler mevcuttur. 
Binaenaleyh tahsil devam ettiği müddetçe tale
belerin daha iyi yetişmesi matluptur. Fakat bu
günkü realite bu işi bizden geri alıyor. Çünkü 
memlekette daha çok eczacıya ihtiyaç vardır. 
Bugün eczacı sayısı 1250 yi geçmez. Daha 3 000 
eczacı ihtiyacı karşısmdadır, memleket. Bu da 
ancak 5 - 6 senede yetişebilecektir. Bu ihtiyaç 
karşısında bu hükümle eczanelerin açılmasını 
çok güçleştirmiş olacağız. Bu bakımdan bu fık
ranın kaldırılması ile mer'i olan hükmün bunun' 
yerine konması daha yerinde olacaktır. (Bravo 
sesleri). 

REİS — Devlet Vekili. 
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DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI I 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Sağlık Vekili 
arkadaşımızın da beyanatından anlaşılmış bu
lunmaktadır ki, eczacılık tahsili yapılırken, aynı 
zamanda tatbikatı da görülmektedir. Biraz 
evvel Halil özyörük arkadaşımız hâkim veya 
avukatlık stajı mevzuunda mütalâalarını serde-
derken, Hukuk Fakültesinden mezun olan nasıl 
staj yapmadan avukat veya hâkim olamazsa bu 
da böyledir dediler. Hukuk Fakültesinden me
zun olan bir kimse işin yalnız ilmini öğrenir, 
tatbikatını öğrenmez. (Bravo sesleri). Avukat
lık veya hâkimliğin tatbikatı hâkim veya avu
kat yanında tederrüs etmekle mümkündür. Bu
rada böyle bir vaziyet yoktur. Eczacı Mektebin
den mezun olan ilmiyle beraber tatbikatını da 
mektepte görmektedir. Bu itibarla vekil arka
daşımızın da ifadelerinden anlıyoruz ki yeniden 
bir staja tâbi tutmak pek yerinde olmasa gerek
tir. Kaldı ki eczaneler serbest bir müessesedir. 
her hangi bir tahdide, bir mecburiyete tâbi de
ğildir. Bir eczacıya, mektepten çıktıktan sonra 
böyle bir mükellefiyet yüklersek, o hiçbir ecza
ne tarafından kabul edilmezse ne olacaktır? Bu 
zatın hususi bir eczanede hizmete kabul edil
mesi hakkında mecburiyeti mutazammm bir hü
küm de olmadığına göre tatbikat büsbütün muğ
lâk bir netice alır. Ve Heyeti Celilenin cahdidi 
kaldırmakla bir meslek serbestisi ihdas etmek 
yolundaki gayesi fevt olur kanaatindeyim. (Al
kışlar) . 

Bendeniz de Sağlık Vekiline iştirak ediyo
rum. 

REÎS — Sudi Mihçıoğlu. 
SUDÎ MİHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, mesele karıştırılıyor, 964 sayılı Ka
nun getirilir ve burada okunursa orada stajın ni
çin konulduğu gayet vazıh, münakkah ve mu- J 
sarrah olarak ifade edilmiş olduğu görülecektir. 

Şimdi Sözcü diyor ki, ecnebi memleketlerde 
eczacı mektebini bitirerek gelmiş ise staj görecek 
eczanenin birinde. Ya onun ecnebi memleketler
de okuduğu dersler bizim mektebimize tekabül 
etmiyorsa. Veteriner Hekimlik Kanunu, Taba
bet Kanunu tetkik edilirse görülür ki, başka 
memleketlerde okuyup buraya gelen veteriner 
hekimler burada bir kollegiyum imtihanına veya
hut diğer bir imtihana tâbi tutuluyorlar. Eğer 
dersler noksan görülmüşse, orada okutllmamışsa I 
o dersleri ikmal etmek esastır, I 
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Arkadaşlar; bu stajdan maksat bu değildir. 

Sadece maksat eczacının eczane açabilmek husu
sundaki pratik bilgisini temin etmektir. 

Şu halde sözcünün iddiası gibi bir meseleyi 
ele almak sakat olur. Arkadaşlar; staj olmasın 
deniyor. Ben eczacıyım arkadaşlar, bizim za
manımızda yer olmadığı için stajımızı lâyıkiyle 
ikmal edemedik. Ben eczane açtığım zaman bir 
pozisyon kordiyalin suda nasıl eritileeeği husu
funda rereddüdettim arkadaşlar. (Bir ses: Kaç 
sene evvel?). 

Kaç sene evvel olduğunu Muhittin Bey çok 
iyi 'bilir, tecrübelidirler. Binaenaleyh, arkadaş
lar eğer memleketin menfaatlerini, vatandaşın 
sağlığını bir meslek adamı olarak, meslekin iç
yüzünü bildiğim için söylüyorum, (korumak ih
tiyacında isek stajın eczanelerde sıkı bir şekil
de yapılmasını ve iki sene olmasını temin eyle
mekte fayda vardır. 

REÎS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bu (D) bendi Sağlık Komisyonunun 
metninde yoktur. Bu Adalet Komisyonunda ilâ
ve edilmiştir. Zaten görülüyor ki bendenizle baş
lamış olan münakaşa bu (D) bendi kalirsa tür
lü türlü tefsirlere tâbi olacak yani, kanunun iş
lemesine mâni olacaktır. Bu tahdidin kaldırıl
masına matuf olan menfaat fevtolacak. (D) ben
dinin tayyı hakkındaki noktai nazara iştirak edi
yorum. 

REÎS — Söz istiyen bir arkadaş kalmıştır. 
Kifayeti müzakere takririni oya arzediyorum. 

Burhanett'in Onat buyurun. 
BURHAETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Fakültelerimizin her branşın
da olduğu gibi Eczacı Fakültemiz de talebesini 
iyi yetiştirir. Bütün tatbikatını gösterir ama mer
hum hocamız Süleyman Numan Paşanın bir tâ
biri vardır: (Hekimlik başka, hekimcilik ba?,ka) 
Eczacılıkla eczanecilik başkadır. Tatbikat Fakül
tede gösteriliyor deniliyor. Fakat tatbikat göste
riyor ki her çıkan eczacı gereği gibi eczacı ola
mıyor. Alelade bir hap yapmakta bâzan acemi
lik gösterdikleri vâki oluyor. Binaenaleyh bu 
(D) bendi kalsın. Yalnız her eczacıya şâmil ol
maması, bunun ilerde bir tefsire mevzu olmama
sı için Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızın 
teklif ettiği şekil tashih edilerek ve bir madde 
'ilâve edilerek (D) bendinin ipkası yerinde bir 
hareket olur kanaatindeyim. 
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REÎS — Celâl Otman. I 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka

daşlar; bu staj meselesi üzerinde kâfi derecede 
konuşuldu zannediyorum. Esasen bunun üzerin
de niçin ısrar edioyruz anlamıyorum. Bir arka
daş doktor olabilmek için beş sene Tıbbiye'de 
okuyor, doktorluk diplomasını alıyor ve Türki
ye hudutları dâhilinde keyfe mayeşa icrayı taba
bet eder. Bir eczacı ise dört sene tahsil yapıyor 
ve mektepten mezun oluyor. Zaten bunların tah
sil zamanı staj demektir. Çünkü bu, nazari değil 
tatbikî bir ilimdir. Bundan sonra bunları ayrı
ca staja tâbi tutmak onların vaziyetini çok ağır
laştıracaktır. Zaten eczacıya çok ihtiyaç var. 

Sonra bir kanun yapacağız, staj mecburiyeti
ni koycağız. Ama, Celâl Yardımcı arkadaşımızın 
işaret ettikleri gibi, bu stajın yeri neresidir? 
Doktorlara staj için üniversite vardır. Bunlar 
için neresidir? Sonra, bunların bir senelik staj 
zamanında hayatının ve emeğinin karşılığını kim 
verecektir? Binaenaleyh eczacı arkadaşları böyle 
bir yük altonda bulundurmaya lüzum yoktur. 
Aynı zamanda bunun zerre kadar faydası da 
olmıvacaktır. I 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — 
Arkadaşlar; ben eczacılık üzerinde konuşmıya-
cağım, şu kanunda tatbikat bakımından, anlayış 
bakımından mevcut olan tezat üzerinde konuşa
cağım. 

Bu kanunu tatbik edecek olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekili staj meselesinden bahsederken 
dediler ki, «Kanunda mevcut olan hükümler da
iresinde eczacılar stajlarını yapmaktadırlar. 
Binaenaleyh burada mevcut hükme rağmen Ec
zacı Fakültesinden mezun olan bir eczacı derhal 
eczane açabilir.» Halil özyörük arkadaşımız ise, 
bundan anlaşılan mânanın büsbütün başka oldu
ğunu ifade etmişlerdir. Her ne kadar söyledik
lerini söylemişlerdir, anlamıyan arkadaşlar var
sa benim mâruzâtımdan tashihi fikir edebilirler 
bunu onun için arzediyorum. 

Sayın Halil özyörük arkadaşımız ise, burada 
mevcut olan staj, diploma almazdan evvel geç
miş olan staj mânasında olmadığı ve diploma 
almazdan evvel talebelerin staj yaptıkları halde 
bu hüküm kabul edilecek olursa yine bir sene 
müddetle staj yapacaklarını ifade buyurdular. 
Şu halü kârda staj kabul buyurulmıyacak olur
sa bu madde buradan çıkar ve mesele vuzuh kes-
beder. (Bravo sesleri). 1 
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Fakat bu arada, bu hususta büyük ve uzun 

tecrübeleri olan Sudi Mıhçıoğlu ve Burhan 
bey arkadaşlarımız, hayatta gördükleri tatbi
kattan mülhem olarak, sadece diploma almakla 
hem'en eczane açıp bilfiil iş görmenin doğru ol
madığını, Celâl Yardımcı arkadaşımızın avukat
lık mevzuunda hukuk tahsilinin bir ilim ve avu
katlığın ise bir tecrübe ve tatbikat işi olduğu 
şeklinde ifade ettikleri misale uygun olarak bu 
işin mümarese işi olduğunu ve bu mümareseyi 
elde ettiklerini tevsik eylemeleri lâzımgeldiğini 
beyan buyurdular. Mektepten çıkan gençlerin 
eczanenin başına geçince büyük müşkülâta mâ
ruz kalacakları, aşikârdır. Bunlar Heyeti Celi-
lece nazarı dikkata alınmazsa o zaman bu staj 
mecburiyeti, şimdi Riyasete verilecek takrir
lerle ortadan kalkar, mesele vuzuh kesbeder. 
Yok staj yapmak mecburiyeti teemmül edilecek 
olursa, hali hazır madde vazıh değildir, d'<jmin 
arzettiğim gibi tatbikatta hatalara meydan ve
rir. O halde Burhan Beyin hazırladığı takrirle 
mesele komisyona havale edilmeli ve komisyon
da vuzuh... (Olmaz sesleri) Bu noktai nazar ka
bul edilirsıe diyorum, komisyonda maddeye vu
zuh verilmelidir. Hali hazır eczanesi olanların, 
eczacıların buradaki hizmetleri staj olarak ka
bul edilecek midir, edilmiyecek midir? Bütün 
bunlar tetkik edilip işe vuzuh verilmelidir. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur, takrirler» 
okutuyorum: 

Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle ikinci madde

nin (D) fıkrasının kaldırılmasını rica ederim. 
îzmir Mebusu 

Necdet încekara 

Yüksek Başkanlığa 
(D) fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

Ahmed Veziroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin (B) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini Yüksek Meclisin tasvibi
ne arzederim : 

B) Yeni diploma almış eczacıların memle
ket dâhilinde en az bir sene müddetle bir ec
zanede fiilen çalışmış olmak,. 

Antalya Mebusu 
Bürhanettin Onat 
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REİS — Efendini, komisyon, Ahmed Ye- ] 

ziroğlu ile Necdet încekara'nnı takrirleri hak- j 
kında ne mütalâa ediyor? Komisyon iştirak edi- J 
yor mu? (Ediyor sesleri). ! 

BAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKİLİ 
EKREM HAYRt ÜSTÜNDAÖ (İzmir) — 
Efendim, evvelce arzetmistim. Mektepten dip
loma alan eczacıların, diploma alabilmek için 
mutlaka' staj görmeleri mecburidir. Bâzı ecza
cılar mektepte nazari dersleri takibettikleri sı
rada amelî tatbikata gidemezler. Bu gibilere 
amelî tatbikat yaptıktan sonra bunlara diplo
ma verilebilir. Sonra bir usul daha vardır : Na
zari tatbikatla amelî tatbikat imtihanı yapıl
maktadır. Binaenaleyh her iki imtihanda muvaf
fak olaana diploma verilir. Bu imtihanlardan 
yalnız birisini vermek diploma almaya müsait 
değildir. (Bravo sesleri). 

REİS — Komisyonun noktai nazarını öğren
mek isterim, çünkü Hükümet beyanda bulun
du. Komisyon D fıkrasının kalmasında ısrar 
ediyorlar mı? Heyeti aliyede ona göre %reye 
arzedceeğim. 

ADALET KOMİSYONU REİSİ HALİL 
ÖZYÖRÜK (İzmir) — Biz noktai nazarımızı 
söyledik, komisyon eski fikrinde ısrar ediyor 
efendim. 

REİS — O halde en avları teklif D fıkra-
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sı hakkındaki Necdet İncekara ile Ahmed Ve-
ziroğlu'nun takrirleridir, reyinize arzediyorum. 
Bu takrirlerin nazarı dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D fıkrasiyle ilgili olan Burhanettin Beyin 
takririni reye koymaya lüzum kalmadı, bu tak
riri de diğer takrirlerle beraber komisyona ve
riyoruz. 

Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim bu takririn komisyona verilmesi ola
maz. Çünkü tay teklifi kabul olunmuştur. Bir 
şey kalmamıştır ki? Bukanunun müzakeresi bakı
mından komisyon noktai nazarını filhal beyan 
edebilir. Eğer filhal takriri kabul ediyorsa me
sele kalmaz. Maddenin reye konması lâzımdır. 

REİS —• Komisyonun daha evvel takrir hak
kındaki noktai nazarını sorduk. Eski fikrinde 
ııu-ar ediyor. Binaenaleyh fıkranın kaldırılma
sını komisyon arzu etmiyor. Bunun için muhte
rem Heyetinizin dikkate alınıp alınmaması hu
susunda noktai nazarını almış bulunuyoruz, 
takrirlerin komisyona verilmesinde zaruret var
dır. 

27 . XI . 1953 Cuma günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,58 

* H S ^ ı 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZLI SORULAR 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, PTT 
Teşkilâtının İktisadi Teşekkülü haline gelmesi 
neticesinde posta müvezzilerinin kaybolan hak
larının telâfisi için ne düşünüldüğüne dair soru
suna Ulaştırma Vekili Yümnü Presin'in yazılı 
cevabı (6/1221) 

16 . XI . 195,3 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorularımı Ulaştırma Vekilinden 
yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla ... 
Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

1. — Meclisimizin son çıkardığı PTT Teş
kilâtının iktisadi Devlet Teşekkülü olması husu

sundaki Kanun bütün vatanda memnunluk uyan
dırmış ve demokrasimize yaraşır bir inkılâp yap
mıştır. Yalnız bu kanunda maalesef açık bir sa
rahat ve katı bir hüküm olmamasına rağmen 
PTT nin eli ve ayağı mesabesinde bulunan mü-
vezzilere katiyen çocuk zammı hakları tanmma-
mı<-\ doğumda ve ölümde verilen paralar, primler 
ve ikramiyeler kaldırılmış izinleri bir aydan 15 
güne indirilmiş ve bütün vatan sathına yayılan 
Türkiyemizdeki beş. bin müvezzi bugün çok peri
şan, üzgün ve gayrimemnun bir hale düşürülmüş
tür. 

Hemen her gün kapımızın zilini bir haberle 
çalan ve mektuplarımızı tellerimizi gecesini gün
düze katarak bizlere ulaştıran ve öğle yemekle
rinde dahi pazarlarda, bayramlarda çalışan bu 
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fedakâr zümrenin böyle nâzik bir zamanda ağ
latmak ve küstürmek gibi bir gaflete düşmek 
doğru olmaz. Her düşküne elini uzatan en küçük 
teşekküllere ve köylerimize varıncıya kadar bü
tün vatan evlâtlarını güldüren demokrat iktida
rımız buna asla müsaade edemez. Maaştan üc
rete geçmek gibi bir hata ile tam iki ay maaş ala-
mıyacak olan ve halen çok müşkül şartlar içinde 
bulunan ve kışın ekserisi zatürrieye tutu] an teş
kilâtın bu fedakâr elemanlarını (müvezzilerini) 
sevindirecek âdil bir kararın alınmasını ve idare 
meclisinin hemen teşekkül ettirilerek bunları 
feraha kavuşturacak bir kararın verilmesi husu
funda ne düşünüldüğünün bildirilmesini rica 
ederim. 

T. C. 
Ulaştırma Vekâleti 

PTT Müşavirliği 
Sayı : 1817/12264 

24 . XI . 1953 

T.B. M. M. Reisliğine 
18 . X I . 1953 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

formalı 6 -1221/5845 -13413 sayılı yazılarına k : 
Burdur Mebusu Mehmet özbey tarafından 

yeni PTT» Teşkilât Kanunundan sonra, posta 
müvezzilerinin bâzı haklarının kaybolması hak
kındaki. yazılı soru önergesine hazırlanan ceva
bın ilişik olarak takdim kılındığını saygı ile 
arzederim. 

Ulaştırma. Vekili 
Y. Üresin 

Burdur Mebusu Sayın Mehmet Özbey tara
fından (PTT mensuplarının ücretleri) hakkın-
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da verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Başbakıcı ve bakıcılarla, başdağıtıcı ve 
dağıtıcıların çocuk zammı, doğum ve ölüm yar
dımlarından istifadelerini sağlıyan 4671 sayılı 
Kanun gerçi 6145 sayılı yeni PTT Teşkilât Ka
nununun 19 ncu maddesiyle kaldırılmış ise d>e 
bunların çocuk zamlariyle doğum ve ölüm yar
dımları idare meclisinden istihsal olunacak ka
rara kadar kendilerine avans olarak verilmiştir. 
Yarın (25 Kasını 1953) çalışmaya başlıyacak 
olan idare meclisine bunların bu müktesep hak
larının tesbit ve teyidi de teklif olunacaktır. 
İdare meclisinden istihsal olunacak karara ka
dar avans suretiyle ödenmesi sağlanmış bulun
maktadır. 

2. Kaldırılmış bir prim ve ikramiye yoktur. 
Çünkü esasen eski teşkilât zamanında da PTT 
İdaresinin primi ve ikramiyesi yoktu ve kimse
ye verilmemişti. Yeni PTT Teşkilât Kanunu 
ile tanınmış olan bu haklardan mevzuat dâhi
linde ve nispetinde ancak bundan sonra istifade 
ettirilecektir. 

3. 6145 sayılı Kanunun geçici 6 ncı madde
si bu personeli hizmetli kadrolara geçirmiş bu
lunduğundan ve alelûmum hizmetliler de sen'e-
'lik (15) gün izne müstahak olduklarından bun
ların da yıllık izinleri ona göre uygulanacaktır. 

4. Maaştan ücrete geçmek suretiyle iki ay 
maaş alamıyacakları da varit değildir. 

Bunlarda gerek Ekim ve gerekse Kasım 1953 
aylıklarını peşin almışlardır. Mütaakıp aylık
larını da aynı şekilde alacaklardır. îdare; bu 
çalışkan mensuplarına malî imkânın müsaadesi 
nispetinde yardım yapmayı en mühim vazifeleri 
meyanına almıştır. 

» © « 

DÜZELTÎŞ 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 153 S. Sayılı basmayazınm birinci sahifesinin 6 ncı satı
rındaki Erzurum Mebusu Ziya Soylu; Erzincan Mebusu Ziya Soylu, olacaktır, 
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Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Jley verenler : 249 
Kabul edenler : 248 

Reddedenler 
Çekinserler 1 

Reye katılmıyanlar : 217 
Açık mebusluklar : 21 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban | 
Ali İhsan Sâbis I 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olffaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal | 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Ilamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Gcvcci 
Lûtfi Ülkiimen 

BALIKESİR 
Yacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu | 

[Kabul 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU I 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı | 

BURSA 
Hulusi Köymen 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abhas O iğin J 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

edenler] 
I Ahmet Başıbüyük 

Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
ilâm i t Ali Yon ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çoban oğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zcren 

ESKİŞEHİR 
Ekr^m Baysal 
Ali Fuad Cebcsoy 
Abidin Potııofflu 

GAZİANTE3 
Ekrem Cenani 

Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç * 
Doğan Köymen 
Mazhar Şe«er 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Cavit Yurt m an 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSTANBUL , 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
An dre Vah ram Bayar 
Nihad Reşad Belgrer 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
nâdi nüsman 
Ahilya Mohos 
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Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sbzor 
Nazlı Tlabar 

IZMIR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Yasfi Menteş 
Ilalil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikrî Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develiöğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
ITamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Ay diner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Tank Kozbek 
Muammer Obüs 
Murad Ali Ulgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Köre* 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 

Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Zeki Mesut Sezer 
İlamdi Şarlan 

RtZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
İsmail Işın 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioglu 

StîRD 
Cemil Yardım 

SINOB 
Ali Şükrü Şavh 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil İm re 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
llanıdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açiksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Halide Edib Adıvar 
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[Reye katılmıy anlar] 
\ F Y 0 N KARAHÎSAR 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

ANKARA 
Snlâhnttin Denli 
Dağıstan Binerbay 
Rainiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin (I.) 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Nazif i Şerif Nabel 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes (Vekil) 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri (I.) 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah (Vekil) 

BİLECİK 
Yümnü Üresin (Vekil) -

BOLÜ | 
Fahri Belen I 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeş | 
Agâh Erozan (Î.Â.) 
Selim Ilerkmen 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 

Ilaiûk Şaman 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat (Vekil) 
İhsan Karasioğlu 
Nıısret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginim (î.) | 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN j 
Sabit Sağır oğlu i 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan (Vekil) 
Kemal Zeytinoğlu (Ve
kil) 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu I 

Adnan Tüfekcioğlu 
GÜMÜŞANE 

Kemal Yörükoğlu 
lialit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ram azan oğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman (I.) 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapanı 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
KARS 

Lâtif Ak üzüm 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
T«zer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
(J.) 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet thsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
İhsan- Şerif özgen (I. 
A.) 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Adnan Karaosnıanoğlu 
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B : 9 25.11.1953 O : 1 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

M ARAŞ 
Abdullah Ay temiz (î.) 
Ahmet Dozdağ 
Salâha ttin Ilüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
N'edim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras (t.) 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Tlünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

Ferit Kılıçlar 
ORDU 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri (ReisV.) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüz.el 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Ilâdi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

[Açtk mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 ı 

Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğltt 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Hamdi Koyutürk (1.) 

busluklar] 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
ürfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

21 

Muzaffer önal 
TRABZON 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangü 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 

VAN 
v nxı 

Ferid Melen 
YOZGAD 

Niyazi Ünal Alçılı 
ZONGULDAK 

Abdürrahman Boyacı-
giIİer 
Ali RİBR rncealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 

»G« 
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S. SAYISI 153 
Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 3 arkadaşının, eczane bulunmı-
yan yerlerde eczane açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu Rifat Si-
vişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı Kanunun 
49 ncu maddesinin değiştirilmesi, 53 ncü maddesine fıkra eklen
mesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması, Erzurum Mebusu Ziya 
Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu ve 2 ar
kadaşının, eczacılar ve eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu Fa
ik Ahmed Barutçu ve 2 arkadaşının, Eczacılar ve Eczaneler hak-. 
kındaki Kanunun 18-24 ncü maddeleriyle 49 ncu maddesinin ikin
ci fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporları (2/136, 

297, 348, 378, 413) 

Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve üç arkadaşının, Eczane bulunmıyan yerlerde eczane açmayı 
teşvik eden kanun teklifi (2/136) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına *" ° ' * - •5 * •]_» 

Eczanesi bulunmıyan yerlerde eczane açmayı teşvik ve temin edecek kanun teklifini gerekçesiyle 
birlikte sunduğunu saygı ile arzederim. 

Ankara Milletvekili 
Fvad Seyhun 

* matemss&r- -.. :,zı :*5£*c--r ~-^- ?. 
i • > ' : : • • • • . ; > G E R E K Ç E »r» j * r - ? ; ; ?*i*-f«,-; 

Cumhuriyet hükümetleri, Saltanatın Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesini Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına tahvil etmekle, halk sağlığına verdikleri önemi belirttiklerine şüphe yoktur. Esasen: 
Umumi sıhhatin nüfus kesafetinin memleket müdafaa ve ekonomisindeki müstesna mevkii göz önü
ne alınınca, Cumhuriyet rejimimizin bu yoldaki hassasiyeti isabetli ve yerinde bir gayret olarak 
telâkki edilir. 

Fakat bütün bunlara rağmen alman neticeler ve bilhassa eczane mevzuunda atılan adımlar, hiç-
de kifayetli telâkki edilemez. Çünki: hastalığın tedavisinde ve sağlığın korunmasında en büyük yar
dımcı ve vasıta olan ilâç, bunun membaı bulunan eczane, henüz mühim bir kısmı halkımızın ayakla
rına değil, muhitlerine bile götürülmemiştir. Nitekim son zamanlarda hemen bütün kazalarımızın 
tabibe kavuşmuş olmalarına rağmen ilişik istatistikte de görüleceği üzere bugün (7) küsur milyon 
vatandaşımızın barındığı (4) il ile (250) ilçemiz eczaneden mahrum bir haldedir. Bu hal ise, hem 
halkı muztarip etmekte ve hem de Hükümetimizin büyük fedakârlıklarla temin ettiği tabibi vasıta
sızlık yüzünden kısmen âtıl ve natamam bırakmaktadır. 

Filhakika eski hükümetler zaman zaman bu ihtiyaç üzerinde durmuş ve hattâ 1927 senesinde 
tedvin edilen ve asıl gayesi eczaneleri Anadolu'ya yaymak olan 964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Kanunu ile bilhassa îstanbul'da tekasüf etmiş eczanelerden 200 kadarmı yurdun diğer yerlerine 
intikal ettirmiş fakat bu tedbir de kâfi gelmemiştir. 
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Bundan sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanununa konulan (madde: 20) hükümlerle eczanesiz yerle

rin belediyeleri eczane açmaya zorlanmış ise de varidatlarının kifayetsizliği, işin hususi bir ihtisas 
ve bilgiyi istilzam etmesi, murakabesinin çok güç olması yüzünden açılan her eczane o mahal bele
diyesine devamlı bir masraf vesilesi olmuş ve bu güçlükler dolayısiyle de yine ilâç halkın ayağına 
götürülememiştir. 

Bu mevzuda alınan en son karar ise 26 . I . 1948 de kabul edilen ve 964 sayılı Kanuna ek olan 
(5320) numaralı Kanundur. Buna göre eczanesi bulunmıyan il ve ilçelerde eczane açarak beş y.l 
müddetle ve müstemirren çalışacaklar arzu ettikleri il ve ilçelerde eczane açabilecek1 erdir. O gün
kü Sıhhiye Encümeninin raporunda da açıkça belirtildiği üzere bu tedbir de kâfi değildi. Hattâ 
kanun kabul edildikten sonra tam bir samimiyetle tetkik edilmemiş ve yine uluorta ve hizmete sevk 
edilenler beklenilmeden yeni yeni eczanelerin açılmasına müsaade edilmişti. Fakat bunlara rağmen 
eczacının şahsını hedef tutan bu taviz kısa bir zamanda tesirini göstermiş ve (25) ilçemizi eczane-

• sizlikten kurtarmıştır. 
Halbuki yukarda bahis konusu edilen kanunlarla derpiş olunan teşvikler, ayrı ayrı tesis cdilmi-

yerek hep bir arada ve birbirlerini takviye eder mahiyette ve asıl eczanelerin açılmasında veya açı
lanların kapanmasında mühim rol oynıyan iktisadi âmilleri giderecek şekilde mütalâa edilmiş olsaydı 
bu memleket dâvası da çoktan halledilmiş olurdu. 

Bugün eczanesi bulunmıyan il ve ilçelere göz atacak olursak nüfus kesafeti ve iktisadi şartlara 
göre bir eczane barındırmaya elvermediği görülmektedir. Bugünkü mevcut ile memleketimizin ecza
nesiz (250) ilce ve (4) il merkezini (tekabül ettiği nüfus 7 milyon) eczaneye kavuşturmak mümkün 
olamıyacaktır. 

Şimdiye kadar mevcut kanunlar vazifelerini ifa etmiş ve fakat daha ilerisi için takviye ihtiyacını 
doğurmuştur. Bu bakımdan yeni bir tesisle meskûn mahallerin nüfus ve iktisadi şartları artmasa bile 
muayyen bir müddet halkı eczaneye ve dolayısiyle sağlığını korumaya alıştırmcaya kadar belediye ve 
özel idarelerin açılacak eczanelerin yaşama imkânlarını artırmak ve takviyeye gitmek realiteye en 
uygun bir şekil olur. Bu şartlara ilâveten muayyen bir zaman sonra 964 sayılı Kanunun hükümleri 
haricinde eczacıya dilediği yerde eczane açma hakkı 5320 sayılı Kanunun kısa tecrübesinden de anla
şılacağı üzere eczacıyı Anadoluya sevkedecek ve bu suretle yakın istikbalde ilçeler halkının eczanesiz-
likten doğan feryatlarına ve muakadder acı neticelerine nihayet verilmiş olacaktır. 

Bu maksadın tahakkuku için ilişik teklifi yüksek tasvibinize arzederim. 

Ankara Milletvekili Çankırı Milletvekili Kütahya Milletvekili Ankara Milletvekili 
Salâhattin Benli Kâzım Arar thsan Şerif özgen Fuad Seyhun 

( S. Sayısı: 153 ) 



Memleketimizde eczanesi bulunmıyaıı 
iller nüfusu 

iller 

Bingöl 
Gümüşane 
Hakkâri 
Tunceli 

Şehir 
nüfusu 

3 728 
4 173 
2 664 
1 861 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

20 698 
27 580 
11 809 

8 775 

Toplam 

24 426 
31 753 
14 473 
10 636 

Memleketimizde eczanesi bulunmıyan 
ilçeler nüfusu 

İlçeler 

Şuhut (Afyon K.) 
Eleşkirt (Ağrı) 
Diyadin (Ağrı) 
D. Bayazıt (Ağrı) 
Patnos (Ağrı) 
Tutak (Ağrı) 
Gümüşhacıköy (Amas
ya) 
Bâlâ (Ankara) 
Çubuk (Ankara) 
Haymana (Ankara) 
Kalecik (Ankara) 
Nallıhan (Ankara) 
Ş. Koçhisar (Ankara) 
Akseki (Antalya) 
Finike (Antalya) 
Gazipaşa (Antalya) 
Gündoğmuş (Antalya) 
Kaş (Antalya) 
Korkuteli (Antalya) 
Manavgat (Antalya) 
Serik (Antalya) 
Karacasu (Aydın) 
Koçarlı (Aydın) 
Balya (Balıkesir) 
îvrindi (Balıkesir) 
Gölpazan (Bilecik) 
Osmaneli (Bilecik) 
Genç (Bingöl) 

Şehir 
nüfusu 

4 962 
2 849 
1 490 
3 974 
1 841 
1 044 

8 101 
1 756 
3 132 
2 420 
4 095 
1 877 
4 458 
2 380 
1 382 
1 246 
1 199 

649 
4 037 
1 265 
2 284 
4 845 
2 524 
1 358 
2 069 
2 324 
2 264 
3 482 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

20 837 
20'837 
21 021 
22 409 
17 541 
15 018 

27 952 
30 164 
34 183 
38 615 
33 793 
20 431 
41 886 
22 924 
26 180 
11 865 
11 037 
26 413 
31 225 
27 178 
24 500 
12 270 
17 858 
24 933 
26 781 
17 844 
8 830 

15 989 

Toplam 

25 799 
23 686 
22 511 
26 383 
19 382 
16 062 

36 053 
31 920 
37 315 
41 035 
37 888 
22 308 
46 344 
25 304 
27 562 
13 111 
12 236 ! 
27 062 
35 262 
28 443 
26 784 
17 115 
20 382 ! 
26 291 
28 850 
20 168 
11 094 
19 471 

tlceler 

Karlıova (Bingöl) 
Kiği (Bingöl) 
Solhan (Bingöl) 
Ahlat (Bitlis) 
Hizan (Bitlis) 
Mutki (Bitlis) 
Tatvan (Bitlis) 
Göynük (Bolu) 
Mengen (Bolu) 
Seben (Bolu) 
Bucak (Burdur) 
Tefenni (Burdur) 
Yeşilova (Burdur) 
Orhaneli (Bursa) 
Ayvacık (Çanakkale) 
Bozcaada (Çanakkale) 
Çan (Çanakkale) 
Eceabat (Çanakkale) 
Lapseki (Çanakkale) 
Yenice (Çanakkale) 
Çerkeş (Çankırı) 
İlgaz (Çankırı) 
Kurşunlu (Çankırı) 
Şabanözü (Çankırı) 
Eskipazar (Çankırı) 
Ardanuç (Çoruh) 
Borçka (Çoruh) 
Şavşat (Çoruh) 
Fındıklı (Çoruh) 

Şehir 
nüfusu 

657 
1 136 

552 
3 683 

552 
300 

3 179 
1 764 

832 
639 

5 509 
2 341 
1 374 
1 696 
1 441 
1 781 
1 522 
3 703 
2 387 
1 493 
2 705 
1 783 
2 151 
1 865 

908 
428 

2 339 
1 541 
2 298 

Bucak v< 
köyler 
nüfusu 

11 561 
30 706 

876 
13 499 
12 350 
13 196 
10 724 
19 232 
17 474 
17 034 
18 638 
33 520 
20 472 
50 119 
20 106 

— 
26 452 

6 362 
18 105 
28 280 
30 985 
23 046 
27 809 
34 632 
19 003 
18 758 
22 080 
39 361 

8 958 

$ 

Toplam 

12 218 
31 842 

9 268 
17 182 
12 902 
13 496 
13 903 
20 996 
18 306 
17 673 
24 147 
35 861 
21 846 
51 815 
21 547 

1 781 
27 974 
10 065 
20 492 
59 773 
33 690 
24 829 
29 960 
36 497 
19 911 
19 186 
24 419 
40 902 
11 256 

( S. Sayım : 153 ) 
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İlçeler 

Yusufeli (Çoruh) 
Mecitözü (Çorum) 
Osmancık (Çorum) 
Çal (Denizli) 
Güney (Denizli) 
Bismil (Diyarbakır) 
Çermik (Diyarbakır) 
Çınar (Diyarbakır) 
Eğil (Diyarbakır) 
Ergani (Diyarbakır) 
Kulp (Diyarbakır) 
Lice (Diyarbakır) 
Silvan (Diyarbakır) 
İpsala (Edirne) 
Lalapaşa (Edirne) 
Meriç (Edirne) 
Baskil (Elâzığ) 
Karakocan (Elâzığ) 
Maden (Elâzığ) 
Keban (Elâzığ) 
Palu (Elâzığ) 
Sivrice (Elâzığ) 
iliç (Erzincan) 
Kemah (Erzincan) 
Refahiye (Erzincan) 
Tercan (Erzincan) 
Aşkale (Erzurum) 
Hmıs (Erzurum) 
ispir (Erzurum) 
Karayazı (Erzurum) 
Oltu (Erzurum) 
örtülü Şenkaya (Erzu
rum) 
Pasinler (Erzurum) 
Tekman (Erzurum) 
Tortum (Erzurum) 
Seyitgazi (Eskişehir) 
Sivrihisar (E skişehir) 
İslahiye (Gazianteb) 
Oğuzeli (Gazianteb) 
Alucra (Giresun) 
Bulancak (Giresun) 
Görele (Giresun) 
Keşap (Giresun) 
Kelkit (Gümüşane) 
Şiran (Gümüşane) 

Şehir 
nüfusu 

812 
4 279 
4 673 
2 851 
6 232 
2 742 
5 082 

876 
2 406 
5 634 
1 732 
6 441 
4 252 
2 671 

786 
1 602 
1 243 

957 
5 421 

526 
4 135 

356 
1 317 
1 842 

961 
1 720 
3 855 
2 631 
1 585 

457 
2 677 

1 776 
7 067 

402 
1 719 
2 033 

- 6 638 
5 017 
3 739 

855 
5 322 
2 118 
2 201 
2 166 
1 023 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

32 376 
40 000 
28 761 
45 442 

7 829 
26 522 
27 114 
14 714 
26 837 
21 609 
17 827 
27 738 
28 918 
18 750 
10 215 
14 740 
16 813 
19 508 
18 403 
13 838 
36 764 
12 664 
16 897 
17 902 
25 478 
44 237 
33 013 
28 538 
46 436 
17 517 
36 938 

26 285 
• 57 722 

16 438 
47 882 
22 784 
37 604 
27 335 
24 735 
31 775 
40 207 
41 591 
26 021 
38 290 
22 501 

Toplam 

33 188 
44 279 
33 434 
48 293 
14 061 
29 264 
31 196 
15 590 
29 243 
27 243 
19 559 
34 179 
33 170 
21 421 
11 001 
16 342 
18 056 
20 465 
23 824 
14 364 
40 899 
13 020 
18 214 
19 744 
26 439 
45 957 
36 868 
31 169 
48 021 
17 974 
39 615 

28 061 
64 789 
16 840 
49 601 
24 817 
44 242 
32 352 
28 474 
32 630 
45 529 
43 709 
28 222 
40 456 
23 524 

( S. Sayı 
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ilçeler 

Torul (Gümüşane) 
Beytüşşebab (Hakkâri) 
Şemdinli (Hakkâri) 
Yüksekova (Hakkâri) 
Altınözü (Hatay) 
Hassa (Hatay) 
Samandağı (Hatay) 
Yayladağı (Hatay) 
Gülnar (içel) 
Keçiborlu (İsparta) 
Sütçüler (İsparta) 
Foça (izmir) 
Karaburun (izmir) 
Ardahan (Kars) 
Arpaçay (Kars) 
Çıldır (Kars) 
Göle (Kars) 
Kağızman (Kars) 
Posof (Kars) 
Tuzluca (Kars) 
Abana (Kastamonu) 
Azdavay (Kastamonu) 
Cide (Kastamonu) 
Daday (Kastamonu) 
Devrekani (Kastamonu 
Kargı (Kastamonu) 
Küre (Kastamonu) 
Bünyan (Kayseri) 
incesu (Kayseri) 
Pınarbaşı (Kayseri) 
Sarız (Kayseri) 
Ürgüp (Kayseri) 
Yeşilhisar (Kayseri) 
Demirköy (Kırklareli) 
Avanos (Kırşehir) 
Çiçekdağı (Kırşehir) 
Kaman (Kırşehir) 
Hacıbektaş (Kırşehir) 
Mucur (Kırşehir) 
Karasu (Kocaeli) 
Bozkır (Konya) 
Cihanbeyli (Konya) 
Çumra (Konya) 
Ermenak (Konya) 
Hadım (Konya) 
Karapınar (Konya) 

sı : 153 ) 

Şehir 
nüfusu 

1 700 
1 061 

392 
1 112 
2 414 
1 603 
9 086 
1 738 
2 675 
3 900 
2 405 
1 738 

763 
4 768 
1 018 
1 118 
1 521 
6 166 
1 307 
1 757 

793 
476 

2 015 
1 398 

) 1 210 
2.624 
1 093 
5 437 
4 780 
3 865 

895 
4 537 
5 827 
2 272 
5 240 

855 
4 878 
2 597 
4 229 
3 388 
1 750 
3 790 
6 589 
6 930 
2 760 
7 426 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

26 353 
15 952 
3 973 
7 241 

30 315 
11 559 
19 140 
16 444 
25 909 
10 551 
12 969 
7 315 
6 330 

49 190 
45 856 
24 059 
29 344 
21 904 
32 298 
16 071 
27 913 
29 655 
35 740 
21 186 
17 958 
24 249 
21 327 
48 878 

9 817 
46 272 
16 750 
22 881 
7 267 
4 930 

27 047 
23 849 
43 080 
11 295 
11 093 
26 218 
45 963 
52 153 
38 520 
30 872 
25 334 
17 582 

Toplam 

28 053 
17 013 
4 365 
8 353 

32 729 
13 162 
28 226 
18 182 
28 584 
14 451 
15 374 
9 053 
7 093 

53 958 
46 874 
25 177 
30 865 
28 070 
33 605 
17 828 
28 706 
30 131 
37 755 
22 584 
19 168 
26 873 
22 420 
54 315 
14 597 
50 137 
17 645 
27 418 
13 094 

7 202 
32 287 
24 704 
47 958 
13 892 
15 322 
29 606 
47 713 
55 943 
45 109 
37 802 
28 094 
25 008 
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ilçeler 

Altıntaş (Kütahya) 
Emet (Kütahya) 
Adıyaman (Malatya) 
Akçadağ (Malatya) 
Arapkir (Malatya) 
Besni (Malatya) 
Darende (Malatya) 
Doğanşehir (Malatya) 
Hekimhan (Malatya) 
Kâhta (Malatya) 
Pütürge (Malatya) 
Eşme (Manisa) 
Gördes (Manisa) 
Afşin (Maraş) 
Andirin (Maraş) 
Göksün (Maraş) 
Pazarcık (Maraş) 
Cizre (Mardin) 
Derik (Mardin) 
Gercüş (Mardin) 
idil (Mardin) 
Kızıltepe (Mardin) 
Mazıdağı (Mardin) 
Midyat (Mardin) 
Nusaybin (Mardin) 
Savur (Mardin) 
Bodrum (Muğla) 
Datça (Muğla) 
Köyceğiz (Muğla) 
Marmaris (Muğla) 
Yatağan (Muğla) 
Bulanık (Muş) 
Malazgirt (Muş) 
Varto (Muş) 
Gülşehir Arapsun 
(Niğde) 
Çamardı (Niğde) 
Ulukışla (Niğde) 
Gölköy (Ordu) , 
Mesudiye (Ordu) 
Perşembe (Ordu) 
Çayeli (Rize) 
Güneyce (Rize) 
Pazar (Rize) 
Kavak (Samsun) 
Terme (Samsun) 

Şehir 
nüfusu 

943 
3 544 
11 681 
2 774 
6 745 
10 477 
6 485 
1 443 
2 488 
2 656 
2 589 
3 033 
3 870 
5 167 
1 705 
2 856 
2 109 
5 423 
3 842 
2 411 
973 

2 439 
1 491 
8 210 
2 645 
3 12L) 
4 742 
1 307 
1 374 
2 537 
2 240 
2 480 
1 931 
1 171 

2 083 
2 495 
3 664 
3 370 
1 940 
2 180 
6 350 
5 982 
1 970 
1 658 
4 260 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

24 520 
39 001 
42 686 
29 585 
17 876 
47 421 
22 286 
22 552 
33 621 
37 186 
48 602 
32 373 
27 498 
29 522 
18 560 
24 237 
44 077 
14 080 
15 289 
26 557 
12 061 
21 812 
11 979 
38 820 
17 718 
37 743 
17 195 
4 304 
20 815 
7 237 
27 344 
22 091 
14 338 
19 946 

17 927 
12 245 
17 239 
41 218 
31 751 
26 235 
29 718 
12 949 
5£ 479 
33 028 
44 612 

; 

Toplam 

25 463 
42 545 
54 367 
32 359 
24 621 
57 898 
28 771 
23 995 
36 109 
39 842 
51 191 
35 406 
31 368 
34 689 
20 265 
27 093 
46 186 
19 5,03 
19 131 
28 968 
13 034 
24 251 
13 470 
47 030 
20 363 
40 872 
21 937 
5 611 
22 189 
9 774 
29 584 
24 571 
16 269 
21 117 

20 010 
14 740 
20 093 
44 588 
33 691 
28 415 
36 068 
18 931 
54 449 1 
34 086 
48 872 1 

ilçeler 

Bahçe (Seyhan) 
Feke (Seyhan) 
Karaisalı (Seyhan) 
Saimbeyli (Seyhan) 
Baykan (Siird) 
Beşiri (Siird) 
Eruh (Siird) 
Kozluk (Siird) 
Kurtalan (Siird) 
Pervari (Sii'rd) 
Sason (Siird) 
Şirnak (Siird) 
Şirvan (Siird) 
Gürün (Sivas) 
Divriği (Sivas) 
Hafik (Sivas) 
imranlı (Sivas) 
Kangal (Sivas) 
Koyulhisar (Sivas) 
Suşehri (Sivas) 
Şarkışla (Sivas) 
Yıldızeli (Sivas) 
Zara (Sivas) 
Saray (Tekirdağ) 
Artova (Tokad) 
Reşadiye (Tokad) 
Taşova (Tokad) 
Akçaabat (Trabzon) 
Maçka (Trabzon) 
Of (Trabzon) 
Çaykara (Trabzon) 
Sürmene (Trabzon) 
Vakfıkebir (Trabzon) 
Çemişkezek (Tunceli) 
Kalan (Tuneelinin mer
kezi) 
Mazgirt (Tunceli) 
Nazimiye (Tunceli) 
Ovacık (Tunceli) 
Pertek (Tunceli) 
Pülümür (Tunceli) 
Bozova (Urfa) 
Akçakale (Urfa) 
Hilvan (Urfa) 
Sürüç (Urfa) 
Viranşehir (Urfa) 

Şehir 
nüfusu 

944 
1 962 
1 098 
1 584 
702 

1 278 
1 048 
2 027 
2 246 
1 368 
1 303 
3 633 
748 

4 670 
6 271 
2 336 
1 155 
2 430 
2 723 
4 975 
4 578 
4 210 
6 717 
3 860 
1 732 
1 703 
1 593 
5 127 
512 

1 190 
800 

3 051 
1 394 
1 821 

1 861 
1 033 
795 
630 

2 583 
1 574 
2 079 
2 033 
1 585 
4 217 
3 549 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

25 384 
12 816 
48 468 
21 492 
7 507 
14 685 
22 747 
15 534 
15 881 
15 727 
9 621 
8 250 
9 570 
22 101 
31 032 
48 392 
27 919 
47 195 
25, 836 
34 491 
74 122 
49 622 
39 836 
28 141 
33 226 
41 375 
8 901 
61 272 
34 980 
4* 047 
33 457 
68 178 
67 675 
11 549 

8 775 
19 577 
7 740 
9 116 
13 983 
14 641 
25 788 
18 777 
14 436 
25 649 
15 898 

Toplam 

26 328 
14 778 
49 566 
23 076 
8 209 
15 963 
23 795 
17 561 
18 127 
17 095 
10 924 
11 883 
10 318 
26 771 
37 303 
50 728 
29 074 
49 625 
28 559 
39 466 
78 700 
53 832 
46 553 
32 001 
34 958 
43 078 
40 494 
66 399 
35 492 
43 237 
34 257 
71 229 
69 069 
13 370 

lö 636 
20 610 
8 535̂  
9 746 
16 566 
16 215 
27 867 
20 810 
16 021 
29 866 
19 438 
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îlceler 

Başkale (Van) 
Çatak (Van) 
Erciş (Van) 
Gevaş (Van) 
Gürpınar (Van) 
Muradiye (Van) 
Özalp (Van) 

Şehir 
nüfusu 

1 681 
427 

5 536 
2 450 

493 
9 109 

705 
Akdağmadeni (Yozgad) 2 754 
Çekerek (Yozgad) 
Çayıralan (Yozgad) 
Sorgun (Yozgad) 
Ulus (Zonguldak) 
Hozat (Tunceli) 

1 575 
3 125 
3 074 

663 
1 567 

Bucak ve 
köyler 
nüfus 

12 087 
8 196 

19 772 
7 414 

13 175 
11 044 
17 546 
55 867 
39 434 
26 232 
42 291 
25 163 

8 418 

Toplam 

13 768 
8 623 

25 308 
9 864 

13 668 
20 153 
18 251 
58 621 
41 009 
29 357 
45 363 
25 826 

9 985 

Taşrada 5 sene Eczane işleterek tahdide tâbi 
tutulmadan istediği yerde eczane açmak için 
(iyi sicil almak) şartiyle ilçelerde açılan 

3C 

Gölcük (Kocaeli) 
Manyas (Balıkesir) 

4 162 
2 464 

18 625 
25 033 

22 787 
27 497 

ilçeler 

Demirci (Manisa) 
| Ayaş (Ankara) 

Dursunbey (Balıkesir) 
Akçakoca (Bolu) 
Gerede (Bolu) 
Şile (istanbul) 
Eğridir (İsparta) 
iznik (Bursa) 
Kınık (izmir) 
Anamur (içel) 
Sındırgı (Balıkesir) 
Vize (Kırklareli) 
Söğüt (Bilecik) 
Ilğm (Konya) 
Alaçam (Samsun) 
Seydişehir (Konya) 
Mudurnu (Bolu) 
Hayrabolu (Tekirdağ) 
Şarköy (Tekirdağ) 
Çeşme (izmir) 
K. Hamam (Ankara) 

Şehir 
nüfusu 

6 501 
3 303 
4 846 
3 469 
4 145 
2 012 
5 766 
3 649 
5 511 
2 982 
3 605 
4 891 
2 645 
5 484 
5 373 
4 523 
2 918 
5 216 
3 313 
3 706 
2 038 

Bucak ve 
köyler 
nüfusu 

27 514 
25 718 
31 350 
14 163 
47 493 
14 207 
21 054 
19 161 
24 986 
24 595 
36 141 
21 687 
21 340 
44 230 
23 676 
35 053 
20 752 
27 062 
15 179 

8 631 
60 879 

Toplam 

34 015 
29 021 
36 196 
17 632 
51 638 
16 219 
26 820 
22 810 
30 497 
27 577 
39 746 
26 578 
23 985 
49 714 
29 049 
39 576 
23 670 
32 278 
18 492 
12 337 
62 917 

ANKARA MEBUSU FUAD SEYHUN VE 3 
ARKADAŞININ TEKLlFl 

Eczanesi bulunmayan yerlerde eczane açmayı 
teşvik ve temin edecek Kanun 

MADDE 1. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren eczanesi olmıyan il ve ilce merkezlerinde 
eczane açacak eczcılara o mahallin belediye ve 
özel idareleri sürekli ve süreksiz olarak iki şekilde 
yardımda bulunacaktır. 

MADDE 2. — Eczanesiz mahallin belediyesi 
eczane açacak eczacıya, Eczacılar Kanununun ta
rifatı dâhilinde eczanenin iskeleti île bankosunu 
ve beş sene müddetle kirasız bir dükkân temin 
eder. Ancak belediyece temin edilecek demirbaş
lar on beş sene geçmedikçe eczacının malı olamaz 
ve âhara devir ve ferağ ve satış edemez. 

MADDE 3. — özel idareler ise, eczane açan 
eczacıya Gelir Vergisi Kanunu şümulüne girin
ceye kadar o mahallin ilâç istihlâki, nüfus kesa
feti, iktisadi şartları ve bütçesi nazarı itibara 

alınarak 100 - 300 arasınd bir tazminat ödeye
cektir. Ancak bu tazminatın verilmesi beş seneyi 
geçemez. Kezalik 964 sayılı Eczacılar ve Eczane
ler Kanunundaki hükümlere aykırı hareketi aynı 
kanunun tarifatı dâhilinde sabit olduğu takdirde 
de bu yardımlar kesilir. m 

MADDE 4. — Mahallin şartlan bir eczaneyi 
yaşatmaya kâfi gelmediği takdirde ikinci ve üçün
cü maddelerde yazılı yardım müddetleri o yerin 
bağlı bulunduğu ilin umumi' meclis karariyle 
beşer sene daha uzatılabilir. 

MADDE 5. — Bu kanuna uyarak eczanesiz 
yerlerde yardımla veya yardımsız olarak eczane 
açıp işleten eczacılar eczanelerini, yardım gören
ler on ve yardım görmiyenler beş sene sürekli 
olarak işletirlerse bu müddetler sonunda eczane-
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lerini diledikleri yere nakil ve tesisde serbest- I mak şartiyle mülgadır. 
tirler I 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden iti- baren muteberdir. 

baren 5320 sayılı ve 7. I I . 1949 tarihli Kanun bu- MADDE 8. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
güne kadar temin ettiği müktesep haklar baki kal- | Yardım Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yürütür. 

Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı Kanu
nun 49 ncu maddesinin değiştirilmesi, 53 ncü maddesine fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin 

kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/297) 

6 . XI . 1951 

Büyük Millet Meclisi Bşkanlığına 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 numaralı Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasını, bâzıla
rının değiştirilmesini ve bâzılarına da ilâveler yapılmasını hedef tutan kanun teklifi ile gerekçesi bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolunmasını arzederim. 
Saygılarımla. 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Sivi§oğlu 

GEREKÇE 

Eczane tahdidinin ve milletin sıhhat ve hayatiyle sıkı sıkıya alâkalı ilâç satışı, inhisarının, uzun 
yıllardan beri tevlit ettiği zararlar ve milletin bünyesinde açtığı derin yaralar, artık tahammül edil
mez bir hale gelmiştir. Eczacılık yapan muayyen şahsiyetler bu yüzden milyonlara sahip olmuş ve 
nice eczazılar da bu milyonerlerin uşaklığını yapmak derecesine düştükleri gibi, zavallı halk bu in
hisarcı ellerin baziçesi haline gelmiştir. 

Bugünkü eczacılar ve Eczaneler Kanunu, bir taraftan eczacılık sanatının muayyen yerlerde 
muayyen şahsiyetler tarafından yapılmasına cevaz verirken, bir taraftan da birçok eczacıların bu 
gibi yerlerde icrayı sanat edebilmelerine mâni olmak suretiyle, sanat ve hareket serbestisine ve ça
lışma hürriyetine set çekmekte ve diğer taraftan da hastaları ve hasta sahiplerini bir tek eczaneye 
bağlayıp oradan ilâç almaya mecbur tutmaktadır. Bir kaza tasavvur edilsin ki, merkezde 4000 nüfu
su ve bu kazanın da 7O000 nüfuslu 93 köyü vardır. Köylerde eczane açılmasına maddeten imkân 
olmadığı düşünülmemiş, kasabada eczane açılırken de, sadece kasabanın nüfusu nazara alınarak bir 
tek eczane açılmasına izin verilmiş ve 70000 nüfusunun kâffesi bir tek eczanenin esiri bırakılmış
tır. Başkaca eczane olmayınca, bir eczacı keyfi istediği gibi hareket edebiliyor, insanlar sanki, 
münhasıran gündüzleri hasta olurmuşeasma geceleri eczaneler kapanıyor, eczacıyı evinden kaldır
mak imkânı bulunamıyor. Birçok masraflar ihtiyarîyle civar kaza veya vilâyetten ilâç tedariki de 
kabil olmayınca, hastalar canalıcı sancılar içinde kıvranıyorlar. Bunun başlıca sebebi kendine 
rakip başkaca eczane bulunmamasıdır. Tek parti rejimi devam ederken, o rejime muvazi olarak 
teessüs eden tek eczane sisteminin yıkılması, milletin hayatının oyuncak yaptırılmaması, antidemok
ratik kanunların başında gelen 964 numaralı Kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzıları
nın değiştirilmesi ve bâzılarına ilâveler yapılması lüzumuna şiddetli kaani olduğum ve umumi ar
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zunun da bu vadide olduğunu gördüğüm ve bildiğim içindir ki, ilişik kanun teklifimi hazırlamış 
bulunuyorum. 

Kanunun 49 ncu maddesine göre yirmi dört saati tecavüz eden ayrılmalarda, eczacılar hiçbir 
kayıt ve mezuniyete tâbi olmayıp ayrıldıktan sonra, sadece ihbar etmektedirler. Bu ayrılmalar on 
beş günü tecavüz ederse, işte ozaman bakanlıktan müsaade alacaklardır. Demek oluyor ki, on beş 
güne kadar olan ayrılmalar hiçbir kayıt ve şarta tâbi değildir. Müşahedelerime ve idari makamların 
resmî malûmatlarına müsteniden iddia edebilirim ki : Bir kazanın tek eczacısı, eczanesini kalfasına 
bırakarak ayrıldıktan sonra, sadece 49 ncu maddedeki ihbar vazifesini yapıyor. On dört gün sonra 
dönüyor, birkaç gün sonra yine ayrılıyor. On dördüncü gün yine avdet ediyor. Senenin birkaç 
aylarında aynı hal tekerrür ve tevali edip gidiyor ve böyle böyle, ayrılış müddetini on dört gün 
•azatıp, on beş günü geçirmiyerek, vekâletten müsaade almaktan kendini vareste kılmakta ve 49 ncu 
maddenin elastikiyetinden, suiniyetle istifade etmektedirler, tşte bunun için 49 ncu madde teklifi
mizde ele alınmıştır. 

Eczacının ikametgâhının eczanenin üstünde veya bitişiğinde- veya yakınında olmasını emreden 
53 ncü maddenin hikmeti tedvininden maksat vatandaşların geceli gündüzlü ilâç alabilmelerini te
min içindir. Bunu daha sarih bir şekilde göstermek amaciyle bu maddeye bir ilâve yapılmış ve ecza 
ile de teyit olunmuştur. 

Teklifim yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Zonguldak Milletvekili 

Rifat Sivişoğlu 

ZONGULDAK MEBUSU RİFAT SİVİŞOĞLU '-
NUN TEKLİFİ 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 numara
lı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, ek 
yapılması ve bâzılarının kaldırılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 24 Kânunusani 1927 tarihli ve 
964 numaralı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 
KanUuun beşinci maddesinin son fıkrası ile 18, 
19, 20, 21, 22, 28 ve 24 ncü maddeleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gerek hastalık ve gerek sair »suretlerle ecza
nesinden ayrılan bir eczacının, müddeti mufa-
rakati on beş günü geçmiyeceltise, kazalarda hü-
met tabibi ile kaymakamdan ve vilâyetlerde sıh
hiye müdürü ile validen mezuniyet alması mec
buridir. Bu mufarakat on beş günden fazla uza-
yacaksa, bu mezuniyetin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığından alınması icabeder. Hasta
lıktan maada hallerde bu ayrılrş senede iki de
fadan fazla olamaz. înfikâk müddeti ne olursa 

olsun kendisine vekâlet etmek üzere diplomalı 
bir eczacının, müdürü mesul olarak irae ve ika
mesi icabeder. 

Bu maddeye muhalefet, altıncı maddedeki 
cezayi istilzam eder. 

MADDE 3. — Kanunu mezkûrun 53 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Gece nöbeti tutuknıyan, küçük şehir ve kasa
balardaki eczacılar, her an ve zaanan ilâç ver
meye mecbur ve aksi halde diğer cezai hükümler 
mahfuz kalmak şartiyle altıncı madde mucibince 
mesuldür. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun ahkâmını icraya 
Sağkk ve Sosyal Yardım Bakanı memurdur. 

( S. Sayısı : 153 ) 



— 9 — 
Erzincan Mebusu Ziya Soylu ve 6 arkadaşının, eczacılar ve eczaneler hakkında kanun teklifi 

(2/348) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Halen mevkii meriyette olan 964 sayılı Kanunla Türkiye'de eczane açılması tahdit edilmişti, 
halbuki: O vakit kanunun neşrinde Anadolu'nun muhtelif kasabalarını eczaneye sahip etmek ga
yesi güdülmüş ise de aradan geçen 24 sene zarfında matlup gaye husul bulmamıştır. 

Bunun âmil ve sebeplerinin başında eczane açılacak yerlerde eczacının geçinmesini temin edecek 
ve sermayesini işletecek kadar iş sahası bulanamamasıdır. Bununla beraber bugünkü kanun : 

1. Antidemokratik olup Anayasamızın 68 nci maddesine ve insan haklarına da tamamen ay
kırıdır. 

2. Yürürlükte bulundukları bunca yıldır memlekete hiçbir faydası dokunmamış ve bilâkis re-
kabetsizlik yüzünden halkımız sağlığını korumaya bağlı ilâcı çok güç ve pahalı olarak temin za
ruretinde kalmıştır. 

3. Eczacılar arasında imtiyazlı bir sınıf (gedik) meydana getirilmiş, eczanesi olmıyanlar, olan
lar tarafından istismar edilmiş ve edilmektedir. 

4. Meslekte bir ruhsatiye karaborsası meydana getirilmiş ve bâzan bu ruhsatiyeler çok fahiş 
miktarlara satılarak vatandaş sağlığı çok pahalıya mal edilmiştir. 

5. Meslekte rekabetsizlik dolayısiyle bir alâkasızlık yaratmış ve meslekin daha geniş ve süratle 
inkişafına sed çekmiştir. 

6. Eczacıyı kaydı hayat şartiyle bir mahalde ikamete mecbur etmiş, birçok hukuki ve içtimai 
haklardan mahrum ederek, dilediği vatan bölgesinde icrayı sanat için bir toprakbastı parası ver
meye mecbur etmiştir. 

Bu maddelerdeki mütalâalarla tamamen serbest bir meslek olan eczacılığa bugün heves edil
miyor, buna sebep mektepten çıkan eczacı daima tahdit kanununu ve doğurduğu kötülüklerini 
karşısında görmektedir. 

Bu itibarla gerek meslekin inkişafı bakımından ve gerekse serbest meslek erbabı olarak tica
ret sınıfına dâhil olan eczacıların serbestçe icrayı sanat ve ticaretleri bakımından 964 ve 5320 sa
yılı kanunların yerine âtideki kanunu arz ve teklif ederiz. 8 . I I . 1952 
Erzincan îsparta Kastamonu İsparta Diyarbakır Çankırı 
Z. Soylu K. Demiralay H. Tosunoğlu S. Bilgiç Y. Azieoğlu K. Arar 

Konya 
ff. ölçmen 
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ERZİNCAN MEBUSU ZİYA SOYLU VE 6 

ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanun 

Birinci Bölüm 

Eczacılar 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde eczane açabilmek için aşağıdaki vasıfları 
haiz olmak şarttır : 

A) Türk vatandaşı olmak. 
B) Türkiye üniversiteleri, eczacı okul veya 

fakültelerinden diplomalı bulunmak. j 
C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım j 

Bakanlığınca tescil edilmiş olmak. 
D) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde | 

açılmasına müsaade edilmiş resmî ve hususi Ec
zanelerle özel veya tüzel kişilere ait müesseselerin ı 
eczanelerinde iki sene staj görmüş olmak. | 

E) Hüsnühal sahibi bulunmak. 

MADDE 2. — Eczacılık, eczane, ecza deposu 
ve dolabı, tıbbi ve ispençiyari müstahzarat lâbo-
ratuvarı ve imalâtaneleri gibi müesseseleri açmak 
ve işletmek bu kabîl resmî veya hususi müesse
selerde mesul müdürlük yapmak, tıbbi ve ispen
çiyari müstahzarat ihzar ve imal etmektir, 

MADDE 3. — Program ve Öğrenim süresi 
bakımından Türkiye eczacı okul veya fakültele
rine eşit olan yabancı ecza okul veya fakültele
rinden diplomalı Türk vatandaşı eczacılar Tür
kiye'de sanatlarını yapabilmek için Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile eczacı okul veya 
fakültelerince teşkil edilecek bir jüri önünde 
imtihan vermeye mecburdurlar. 

öğrenim süresi Türkiye eczacı okul veya fa
kültelerinin öğretim süresi kadar olmakla bera
ber öğretim programlarında Türkiye eczacı okul 
veya fakültelerinin derslerinden bâzıları bulun-
mıyan veya bulunmakla beraber daha az bir süre 
içinde okutulan veya süresi az olduğu halde öğ
retim programı aynı olan yabancı memleketler 
eczacı okul veya fakültelerinden diplomalı Türk 
vatandaşı eczacılar aynı şekilde teşkil edilecek 
bir jüri önünde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ile eczacı okul veya fakülteleri tarafından 
ayrıca tesbit edilecek bir programa göre imtihan 
vermeye mecburdurlar. 

Hem öğretim süresi ve hem öğretim program
ları Türkiye eczacı veya fakültelerinin program | 

j ve sürelerinden eksik olan yabancı memleketler 
I eczacı okul veya fakültelerinden diplomalı Türk 

vatandaşı eczacılar, eksik kalan program ve süre
lerini Türkiye'de tamamladıktan sonra yukar
da bildirilen imtihanı vermekle mükelleftirler. 

Şu kadar ki, bu eczacılardan eczacılık stajı 
; yaptığına dair vesika ibraz edemiyenler Türki

ye'de birinci maddede yazılı şekilde stajlarını 
! bitirmedikçe sanatlarını icra edemezler. 
! 
I MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığı tarafından, tamamlanan evrak üzerin-
j de yapılacak tetkikat neticesinde en geç 15 
J gün zarfında ruhsatname tanzim edilir. Bu ruh-
j satnamelerden ilçeler için 50 ve iller için 100 

lira harç alınır. 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı hallerde bir ec
zacının eczane açmasına veya bir eczanede mes
ul müdürlük yapmasına müsaade edilmez. 

A) Meslekî terzili suçlardan birisiyle üç 
sene ağır hapse veya beş seneden fazla hapis ce-

I zasma mahkûm bulunmak. 
B) Müebbeden kamu hizmetlerinden men-

edilmiş olmak. 
C) Bizzat imal, ihzar ve tertip ettiği veya 

salâhiyetsiz kimselere yaptırdığı reçetelerle ve 
diğer suretlerle meslek ve sanatını kötüye kul
lanmak suretiyle işlediği bir suç yüzünden mah
keme karariyle iki defa meslek ve sanatının 
tatili cezasiyle mahkûm edilmiş olmak. 

D) Sanatını yapmasına mâni veya iyileş-
mez aklî bir hastalığı bulunmak. 

E) iki gözden tamamiyle mahrum olmak. 

MADDE 6. — Eczane sahip ve mesul müdür-
I leri aşağıdaki yazılı hallerde sanatlarını icra

dan menedilerek ruhsatnameleri Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlığınca daimî surette geri 
alınır: 

! A) Meslekî terzili suçlardan birisiyle üç se
ne ağır hapis veya beş seneden fazla hapis ce
zasına mahkûm olmak. 

B) Müebbeden kamu hizmetlerinden men-
edilmiş olmak. 

C) Bizzat imal, ihzar ve tertip ettiği veya 
salâhiyetsiz kimselere yaptırdığı reçetelerle ve 
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bunlardan gayri hususlarda meslek ve sanatım 
kötüye kullanmak suretiyle işlediği bir suç yü
zünden mahkeme karariyle iki defa meslek 
ve sanatının tatili cezasiyle mahkûm edilmiş 
olmak. 

D) Sanatını yapmaya mâni ve iyileşmez 
akli bir maluliyete duçar olmak. 

E) Ruhsatname almak için ibraz eylediği 
evrak ve vesikaların sahteliği veya eczacı olmı-
yan kimselerle muvazaalı bir şekilde iştirakler 
tesis ettiği resmen tahakkuk etmek. 

F) Sıhhi sebeplerle bir eczanenin mesul 
müdür- marifetiyle idaresi müstemirren beş se
neyi geçmiş olmak. 

G) Ruhsatnamenin muvakkaten istirdadına 
dair hakkında iki defa mahkeme kararı verilmiş 
olmak. 

MADDE 7. — Aşağıdaki hallerde ruhsatna
meler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca mu
vakkaten geri alınır : 

A) Eczaneler, ecza ve kimyevi maddeler ve 
eczacıların sanatlarının icrasına mütaallik kanun
lara ve bunlar gereğince hazırlanmış tüzük ve 
yönetmeliklere göre Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca verilecek emirlere mugayir hareketin 
tekerrür etmesi. 

B) Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra ma
zeretsiz olarak eczanesi olan yerlerde bir ay, ol-
mıyan yerlerde eczanesini bir hafta müddetle ka
palı bırakması. 

C) Eczanelerinde ambalajı açılmış, ilâçlar
dan bozuk, mağşuş veya gayrisâf ecza ve kimye
vi maddeler bulundurmasından 34 ncü madde 
gereğince haklarında iki defa muamele yapılmış 
olması. 

D) Teftiş esnasında görülen noksanların ta
mamlanması için yapılmış olan ilk yazılı ihtara 
riayet etmemesi. 

MADDE 8. — Bir eczacı almış olduğu müsa
adeden sarfı nazar eder veya iflâsına veyahut 
hacrine hüküm olunur, veya vefat eylerse, ruh
satname sakıt olur. 

MADDE 9. — Vefat eden veya hacredilen 
bir eczane sahibinin karısı veya kocası veya kü
çük çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına 
bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ruhsat 
verilir. 

Bu suretle verilecek ruhsatnamelerden yukar
da yazılı harçlar alınır. Eczane açmak istiyenlere 
mütaallik şartlar mesul müdürlerde de aranır. 

MADDE 10. — Bir eczanenin mesul müdür 
tarafından mahcur veya vârisler namına idare 
edilmesi, hacredilen eczacı hakkındaki hükmün 
ref'ine veya çocuğun reşit olmasına ve çocuğu 
bulunmıyan eczacının karısı veya kocasının ev
lenmesine, karı veya koca evlenmediği takdirde 
karı için, beş, koca için bir senelik müddetin bit
mesine kadar devam eder. Vefat eden eczacının 
çocuğu eczacılık tahsil ediyorsa, devir için çocu
ğun mutad müddet zarfında tahsilini bitirmek 
üzere eczanenin mesul müdür tarafından idaresi
ne devam olunur. 

MADDE 11. — Vefat eden eczacının vârisle
ri arasında, karı, koca veya çocuk yoksa eczane, 
bunların haricindeki mirasçılar tarafından niha
yet bir sene zarfında tasfiye edilir. 

Bu müddet içinde eczanenin bir mesul müdür
le idaresi şarttır. 

MADDE 12. — Bir eczane devir veya satış 
yapıldığı zaman uyuşturucu maddelerin bir lis
tesi yapılarak mahallin en büyük sağlık âmirine 
verilir. 

MADDE 13. — Bir eczacı eczanesini kapat
mak isterse mahallin en yüksek sağlık âmirine 
en aşağı bir ay evvel haber verecektir. Ruhsatlı 
bir eczacının başka bir memlekete nakli istenirse 
usulü dairesinde müsaade almak lâzımdır. Ec
zanenin unvanı ve eczane mahalli aynı şehir dâ
hilinde değiştirilecek olursa mahallin en yüksek 
sağlık âmirine malûmat vermek lâzımdır. 

MADDE 14. — Bir eczaneyi satın almak ye
niden bir eczane açmak hükmündedir. 

MADDE 15. — Umumi ve halka ilâç satma
ya mahsus eczanelerden başka, hususi eczaneler
le ecza dolaplarına, mahallin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğü tarafından usulü dairesinde 
ve aşağıdaki şartlara göre müsaade edilir ve 
keyfiyet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bildirilir. 

A) içindeki hastalara ilâç vermeye mahsus 
hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri. 

B) Yalnız fakirlere'parasız ilâç verip hiç
bir suretle para ile reçete imal etmiyen belediye 
veya hayır cemiyetlerinin eczaneleri. 
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C) Eczane bulunmıyan yerlerde (resmî ve
ya serbest) eczacılar bulunmadığı takdirde, res
mî veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri 
dâhilinde ilâç veren veterinerlerin ecza dolap
ları. 

D) Eczanesi bulunan kasaba ve merkezler
den on kilometre uzak olup da müstahdemlerine 
ilâç verilmesine lüzum görülen çiftlik veya sa
nayi müesseseleri sahiplerinin ecza dolapları. 

MADDE 16. — Yukardaki maddede yazılı 
hususi eczanelerle ecza dolapları hakkında veri
len müsaade bu mahallerde bir eczanenin açıl
ması halinde kendiliğinden düşer. 

Yukardaki maddede yazılı hususi eczanelerin 
bir diplomalı mesul müdür eczacının idaresinde 
bulunması şarttır. 

Bu takdirde mesul müdürlere ait ruhsatname 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir. 

Yukardaki maddenin D pragrafmda yazılı 
çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açılması, 
ancak bu mahallerde ecza dolabının mesuliyetini 
deruhde edecek bir eczacı veya tabibin bulunma
sına bağlıdır. 

Resmî ve Devlete bağlı teşekküllere ait ecza
neler, bu mahallerde serbest eczacı bulunmadığı 
takdirde bedeli mukabilinde halka ilâç satmaya 
veya tertip etmeye mezundur. 

MADDE 17. — Memur veya asker olan kimse 
eczane açamaz ve bir eczanenin mesul müdürlü
ğünü yapamaz. Ancak tek eczaneli yerlerdeki ec
zanelere bir ayı tecavüz etmiyen nezaretleri bu 
kayıttan müstesnadır. 

Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini 
yapmak üzere davet edilen eczacılar, askerlikleri 
müddetince eczanelerini bir mesul müdür mari
fetiyle idare edebilirler. 

MADDE 18. — Bir eczacının birden fazla 
eczane açması veya mesul müdürlüğü üzerine al
ması yasaktır. 

MADDE 19. — Bir eczacının eczane haricin
de sanatını, yapması ve ilâç tertip etmesi ve her 
hangi bir memuriyet kabul etmesi yasaktır. 

İkinci Bölüm 

Eczaneler 

MADDE 20. — Bir eczane birden fazla eczaei 
tarafından açılıp şirket halinde işletilebilir. Su 

( S. Saj 
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i kadar ki, bu eczaneye verilecek ruhsatname şe

riklerin isimlerini ihtiva etmekle beraber, şe
riklerden birisinin mesuliyeti kabul ve Bakanlı
ğın bu hususu tasvip etmesi de şerike ayrıca bir 
hak (aylık ve ücret müstesna) bahşetmez. Şerik
lerden birisinin vefatı veya çekilmesi diğer şe
riklerin haklarını ihlâl etmiyeceği gibi, verese 

j hakları da bu kanundaki vereseye ait hükümlere 
tâbi tutulur. 

| MADDE 21. — Eczacı olmıyanlar galenik 
! re tıbbi müstahzarat ile kodekste yazılı 
i pansıman malzemesi yapmak üzere lâbo-
I ratuvar ve imalâthane açamazlar. Ancak 
| kimyegerler münhasıran kimyevi cisimler-
ı le sınai müstahzarlar yapabilirler. Gale-
| nik ve tıbbi müstahzarat yapan lâboratuvar ve 
j imalâthaneler tarafından perakende satış yapı-
i lamıyacağı gibi, reçeteye göre ilâç da tertip ede-
I mez, bu gibi müesseseler Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının müsaadesiyle açılır. Verilecek ruh
satnameler için elli lira harç alınır. 

I Üçüncü Bölüm 

Ecza ve kimyevi maddeler 

MADDE 22. — Eczanelerde bulundurulan 
Türk kodeksine dâhil ecza ve kimyevi maddeler 
Türk kodeksinde yazılı vasıf ve şartları haiz ola
caktır. 

MADDE 23. — Ambalajları açılmış tıbbi ec
za ve kimyevi maddelerin sâf olmamalarından ve 
iyi muhafaza edilmemelerinden eczane mesul mü
dürü sorumludur. 

MADDE 24. — Reçete mukabili olarak veril
mesi meşrut olan ilâçların reçetesiz verilmesi ya
saktır. 

MADDE 25. — Eczaneye imal edilmek üzere 
l bırakılan reçetelerin tâdil veya tağyir edilmeden 

yapılması meşrut olup, ilâçların ve reçetelerin 
Fiyatları (üzerine yazılmak suretiyle) alıcıya ve
rilmesi icabeder. 

Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğun
dan şüphe ettikleri reçetelerle, kodekste ya
zılı miktarlardan fazla eczayı ihtiva edip, altı 

I iki çizgi ile çizilerek ayrıca imza edilmiş olmı-
yan reçeteleri müdavi tabip ile temas etmeden 

I imal edemezler. Ancak müdavi tabip ile temas 
S imkânı bulunmıyan hallerde reçeteyi kodekste 
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yazılı âzami miktarlara göre yapmakla bera
ber keyfiyeti mahallin en büyük sağlık âmiri
ne bildirir, altı çizilmiş ve müdavi tabip tara
fından imza edilmiş olan reçetelerin imalinden 
eczacı gayrimesuldür. 

MADDE 26. — Eczanelerde her günkü re
çetelerin kaydına mahsus olup Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı tarafından tertip edile
rek, mahallî sağlık amirince yaprak adedleri 
tasdik edilmiş bir defter tutulur. Bu defterle
rin beş sene müddetle muhafazası mecburidir, 
bundan başka alıp verilmesi kayıt altına alın
mış olan heroik maddeler için de bir defter tu
tulur. 

MADDE 27. — Matbu damgası olmıyan ve 
diploma numarasını açıkça göstermiyen ve 
okunması güç, şifreli veyahut Türk kodeksin
de kabul edilen dillerden başka bir dille yazıl
mış olan reçetelerin yapılması yasaktır. 

MADDE 28. — Müstacel tedavide müstamel 
olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
tâyin edilecek mühim maddelerin eczanelerde 
behemehal bulundurulması mecburidir. 

Dördüncü Bölüm 

Teftiş 

MADDE 29. — Eczaneler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının murakabesi altında olup 
her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede 
en az birisi eczacı veya sağlık müfettişleri ta
rafından yapılmak üzere iki defa teftişi mec
buridir. Müfettiş bulunmadığı takdirde sağ
lık müdürleri marifetiyle teftişleri yapılır. Bu 
hususta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca bir yönetmelik yapılır. 

MADDE 30. — Teftişe memur olarak ecza
neye gelen ve hüviyetini ispat eden yetki sahibi 
memura eczacı eczanesinin her tarafını ve def
terlerini, alât ve edevatiyle ilâçlarını göster
meye ve istenilen bütün malûmatı vermeye mec
burdur. 

MADDE 31. — Teftiş esnasında görülen bo
zuk, mağşuş veya gayrisâf ecza ve kimyevi 
maddeler imha ve bir zabıt varakası yapılarak 
teftiş varakasına raptolunur. Ancak bu nevi 
eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edi-

13 — 
[ iirse bu gibi maddelerden alınacak üç numune 

eczacı ve teftişi yapan memur tarafından bera
berce mühürlenerek, bir numune eczanede bıra
kılır, diğer ikisi Refik Saydam Hıfzıssıhha Mü
essesesine gönderilir, eczacının bu muameleden 
kaçınması halinde keyfiyet bir zabıtla tesbit 
olunur, aynı maddenin geri kalan kısmı mühür
lenerek imhası tehir ve kullanılması tahlil ne
ticesine kadar menedilir, Ve teftiş varakasına 
kayıt olunup keyfiyet Bakanlığa bildirilir. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesinden 
alınacak cevaba göre karar vermek Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına aittir, teftişi yapan 
memur bâzı maddelerin bozuk ve mağşuş ve gay
risâf olduğundan şüphe ederse aynı suretle mu
amele yapar. 

MADDE 32. — Teftişten dolayı vâki olacak 
şikâyetlerin mercii Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığıdır. 

I Beşinci Bölüm 

Cezalar 

MADDE 33. — Eczanelerde bulunan amba
lajları açılmış, bozuk ve mağşuş veya gayrisâf 
ilâçlar mahallî sağlık âmirleri tarafından mü
hürlenerek istimalden menedilip Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına gönderilir. Bu gibi ha
reketleri tekerrür eden eczanelere yazılı ihtar 
gönderilir. 

MADDE 34. — Eczanesinde ambalajları açıl
mış bozuk ve mağşuş ve gayrisâf ecza ve kimye
vi madde bulundurmasından dolayı ilâçlarına 
el konulan ve teftiş sırasında görülen noksan
ların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ih-

j tara riayet etmiyen eczacıların hakkında 7 nci 
I maddenin A fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

| MADDE 35. — Bu kanunda yazılı usullere 
uygun olarak ruhsatname almadan eczane açan 

! veya eczanesinden hariç yerlerde ilâç yapan, sa
tan diplomalı eczacılar 15 günden üç aya ka-

• dar hapis ve 100 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılır ve müesseseleri kapatılır. 

j MADDE 36.^— Zehirli kimyevi maddelerle 
j tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz eczane-
| lerden başka yerlerde satılması yasaktır. Bun

ları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkâ-
j mnda bulunduranlar eczacı değilse hakkında 
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Türk Ceza Kanununun 409 ncu maddesi tatbik 
olunur, bu gibi maddeler derhal müsadere edi
lerek o mahallin resmî hastanesine teslim edilir. 

MADDE 37. — Eczacı olmıyan bir kimse 
doğrudan doğruya veya muvazaalı bir yolla 
Eczane açtırdığı takdirde eczanesi o mahallin 
en yüksek sağlık âmiri tarafından kapatılmak
la. beraber Türk Ceza Kanununun 409 ncu mad
desi tatbik olunur. 

MADDE 38. — Bu kanunda yazılı olan 
yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket 
edenler hakkında kanunda ayrıca bir ceza gös
terilmediği ve fiillerin Türk Ceza Kanununa 
göre daha ağır cezayı istilzam eylemediği tak
dirde 7 günden iki aya kadar hafif hapis ve 
50 liradan 240 liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. 

MADDE 39. — Bu kanunda yazılı para ce
zası, hafif hapis ve âzami haddi bir seneye 
kadar olan hapis ve ilâçların müsaderesi kararı 
asliye yargıçlığmca verilir. 

Bu dâvalar mahkemelere tevdii tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında intiaç olunur. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 40. — Lozan Sulh Muahedesine gö
re Türkiye'de eczacılık etmek müsaadesini al
mış olan ecnebi eczane sahibi bu kanun hüküm
lerine riayet etmek şartiyle sanatlarını icraya 
devam edebilirler. 

MADDE 41. — 22 Recep 1277 tarihli Bele
di îspençiyarlık Nizamnamesine göre mekte
bi tıbbiyeden izinname alıp eczane sahibi olan 
eczacıların müktesep hakları mahfuzdur. 

MADDE 42. — Hastalık ve sair mazeretlerle 
eczanesinden ayrılan bir eczacının bu ayrılış 
müddeti 48 saati tecavüz ettiği takdirde mahal
lin en büyük sağlık âmirine bir yazı ile haber 
verir. Bu halde, ikinci eczane bulunmıyan yer
lerde eczaneye serbest veya resmî vazifesi olan 
eczacı ve bunlar da bulunmadığı takdirde ma
hallî hükümet veya belediye tabibi bir ay müd* 
detle nezaret eder. 

Daha uzun mezuniyetlerde ayrca bir mesul 
müdür tâyini yapılır, kabil olmadığı takdirde 
eczane bu müddet için kapatılır. Ayrılma müd
deti bir ayı aştığı takdirde Sağlık ve Sosyol 
Yardım Bakanlığına bildirilmesi ve müsaade 
alınması lâzımdır. 

MADDE 43. — Eczanelerin gece ve tatil 
günlerinde mühim ve müstacel reçeteleri karşı
lamak üzere nöbet tutmaları mahallin en yük 
sek sağlık âmirinin tensibi ile nöbet cetveli 
tertip ve tanzim edilir. Bu hususta verilecek 
emirlere eczacıların tâbi olması mcburidir. 

MADDE 44. — Tabiplerin eczanelerde bir ka
za veya ani bir tehlikeye uğrıyarak eczaneye ge
len veya getirilen kimselerin ilk tedavisinden 
gayrı hasta bakmaları yasaktır. 

MADDE 45. — Her eczacı eczanesi mıntaka-
sı içindeki mahallerde oturan ve tababet yapan 
tabiplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde 
muayenehane veya evlerinde bulunduklarını gös
terir mahallin sağlık amirlerince tertip edilmiş 
bir listeyi eczane içinde halkın görebileceği bir 
mahalle asar. 

MADDE 46. — Bu kanunun neşrinden sonra 
eczanelerde imal edilerek satılan ilâçların fiyat
ları hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca bir tarife ve yönetmelik yapılacaktır. 

İlâç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tetkiki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. Tet
kik neticesi, bir eczacı delegesinin de iştirak et
tirileceği Yüksek Sağlık Şûrasına verilip, uy
gun fiyat almadığı anlaşılan eczacılara bu kanu
nun 38 nci maddesindeki cezalar tatbik olunur. 
Ayrıca tekerrürü halinde bu kanunun 34 ncü 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 47. — Bu kanunun neşrinden itiba
ren Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sa
yılı Kanunla buna ek 5320 sayılı Kanun hü
kümleri mülgadır. 

MADDE 48. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
Adalet Bakanlığı memurdur. 
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Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu ve iki arkadaşının» eczacılar ve eczaneler hakkında kanun 

teklifi (2/378) 

25.TV . 1952 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Eczacılar ve eczaneler hakkında hazırladığımız kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte takdim edil
diğini saygı ile arzederiz. 

Sivas Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 
N* Ağacıkoğlu H. Bulgurlu F. Seyhun 

GEREKÇE 

Dünyanın her yerinde eczane; âmme sağlığının ve halk hizmetinin emrinde tutulan yarı resmî bir 
müessese telâkki edilmiştir. Eczacının ise; tababetin asıl karakteri olan mümtaz ve samimî feragat 
duygulariyle muttasıf, mümkün olduğu kadar ticari ve iktisadi tazyiklerden korunmuş olarak yalnız 
ilmî metotlarla meslekî ahlâka münkat bir vicdan ve şuur çerçevesi içinde vazife görmesi, meslekin 
icaplarını yerine getirmeye ve muztarip beşeriyete hizmet etmeye çalışması yine halkın ve sağlık dâ
vasının menfaati olarak mütalâa olunmuştur. 

Diğer medeni memleketlerde yıllarca evvel kanunlarla teyit edilen bu ana prensipler; Cumhuri
yetin teessüsü ile bize de intikal ettirilmiş ve 1927 senesinde kabul edilen 964 sayılı Eczacılar ve ecza
neler Kanunu ile bu hususlar kanuni mükellefiyetler haline getirilmiştir. 

Ancak, o güne kadar bir nizamname ile idare edilen eczacılık topluluğunda birçok üniversite tah
sili görmemiş, permililerin müktesep hak sahibi bulunduğu, halkın tedavi ve ilâç telâkkileri göz 
önüne alınınca asıl mesleke verilmek istenen istikamet için 964 sayılı Kanunu bir intikal vasıtası ola
rak kabul etmemek mümkün değildir. Bu sebeple lir ki, çeyrek asırdan beri yürürlükte bulunan ve 
bu devre tatbikatının tecrübe ve kritikleriyle âdeta meşbu bir hale giren Eczacılar ve Eczaneler Ka
nunu daha ileri hamleye vasıta kılmak yerinde bir hüküm olur. 

Kaldı ki; adı geçen kanunun millî ve mahalli olan tedvin sebeplerinden biri de eczanesiz yerlerin 
eczaneye kavuşmasıdır. Halbuki; eczacı mektebinin bir türlü ıslah edilmemiş olması yüzünden vere
bildiği mahdut mezun adedi mesleğin diğer branşlarında kolaylıkla iş bulduğundan gaye aynen 
tahakkuk ettirilememiştir. Vaziyet böyle olunca kanunda; kazalarda hizmet görmeyi hızlandıracak bir 
kısım teşvik edici hükümlerin konması mütalâası isabetli ve lüzumlu bir tedbir halini iktisap etmek
tedir. Filhakika mevcut ve 964 sayılı Kanuna ek olan 5320 numaralı Kanunla bu husus bir dereceye 
kadar derpiş edilmişse de bu telâkkiye daha umumi mânada ifade etmek muhakkak ki yerinde bir hare
ket olacaktır. 

Diğer taraftan; gün geçtikçe memleket sağlık dâvasına verilen ehemmiyet ve bu yolda şükranla 
şahit olunan gayret ve himmetler; kaydolunan ilerlemeler ve yakında kurulacak birçok yeni tesisler; 
Anadolnnun eczacı ihtiyacını bir kat daha arttıracaktır. Bahusus her gün biraz daha yurdun dört 
bir tarafına yayılan tabibin yardımcı, unsuru olan eczacı ve ilâcı tamamlamak ve takviye etmek müb-
rem bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Bütün bunları; birbirlerine zarar veremiyecek bir şekilde tanzim etmek yani serbest eczaneye 
mukabil, askerî ve sivil hastane ve müessese kadrolarını eczacısız bırakmamak; kazalar aleyhine 
şehirlere vâki olmakta ve olacak olan eczacı akınını daha makûl ve zararsız esaslara bağlamak, 
gençlerimizi zecri yollarla değil; inandırıcı ve ümit verici vasıtalarla Anadolu'da eczane açmaya 
sevketmek; hulâsa teessüs etmiş muvazeneyi sarsmadan ve taraflar aleyhine ıstıraplı boşluklar 
tevlit etmeden daha ileri ve geniş hamlelere yol açmak gibi esaslı unsurları da ihmal etmeden gerek 
yirmi beş senelik tatbikatın netice ve tecrübelerini, halkın ve meslek mensuplarının bu yoldaki 
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ihtiyaç ve isteklerini, gerekse memlekette vukuagelmiş olan sosyal, ekonomik kültürel ve siyasi de
ğişikliklerle icaplarını, Eczacılar ve Eczaneler Kanununa da aksettirmek maksadiyle ilişik tasarı 
hazırlanmıştır. 

Bu tasarıya yukardaki görüşlere munzam olarak hâkim olan düşünceler: eczaneyi kifayetli, iti
mada şayan, hastanın her türlü ihtiyaç ve taleplerini cevaplandıracak; tıbbın isteklerini yerine 
getirecek ve 964 sayılı Kanunla eskisine nispeten iktisap ettiği çok ileri seviyseini daha da ilerle
tecek ve geliştirecek, ciro iptilâsından ve satış endişesinden azade, telâşsız ve korkusuz olarak vic
dan huzuru içinde ve münhasıran meslekî ahlâkmdisiplini ile kanunun murakabesi altında çalışan 
ve bu mükellefiyetlerini yerine getirebilecek tekâmülünü sağlıyaeak (memleketin ilâç istihlâkini de 
göz önüne alarak) bir iş hacmi ile teçhiz edilmiş bir müessese haline getirmektir Kezalik ilâç 
mevzuunda fiyatla rekabeti değil; safiyeti, iyi muhafaza edilmiş olmayı; kalite ve tesiri ön plânda 
tutmaktır. Satışlarda ve kâr nispetlerinde Hükümet murakabesi esas tutulmuş eczacının mevzuu 
dışında kazançlar ve işler araması tamamen önlenmek istenmiştir. Bilhassa; eczanelerin hastanın şifa 
ve hayatiyle alâkadar olduğu nispette müdavi tabibin icrayi sanat etmek hakkını ve meslekî vekar 
ve haysiyetini bünyesinde mezcetmiş olan reçete unsurunun en mükemmel şekilde tahakkukunu sağ
lıyaeak bir teşkilâta sahip olması ana gaye bilinmiştir. 

Bu sebepledir ki tasarı; 964 sayılı eczacılar ve Eczane Kanununun temel prensibi olan eczaneleri 
nüfusa göre tanzim ile istihdaf ettiği gayelerden ayrılmamakla beraber aşağıdaki hususlarla çok 
farklı ve kifayetli bir hale getirilmiş bulunmaktadır. 

1. Bugünkü eczacılık telâkkisi, yirmi beş sene evvel olduğu gibi sadece eczane açmaktan ibaret 
değildir. Müstahzar imalâtımız, ecza ticaretimiz, artmış, genişlemiş ve gelişmiş bir haldedir. Bu mües
seselerin sağlık davasındaki vazife ve mesuliyetleri hele memleket ekonomisindeki rolleri eczanenin 
de üstüne çıkmış bulunmaktadır. Bu sebepten eczane açacak eczacıdan aranılan kanuni, meslekî 
ve içtimai vasıflara diğer müesseselerin başıma geçeceklere de teşmil etmek icabeder. Bu sayede
dir ki memleket eczacılığı muasır medeni memleketlerde olduğu gibi bütün ihtisas şubeleriyle bir
likte bir kül olarak mütalâa edilmiş olacak ve mevcut mübayenetTer ortadan kaldırılmış buluna
caktır. Tasarıdaki 1 n'ei, 2 inci' ve mütaakıp maddelerinin eski kanundan farklı olması bu sebep
tendir. 

2. Halk psikolojisi ile tekâmüle matuf ilmî ve meslekî rekabet göz önünde tutularak bir ye
rin eczane adedi üçe baliğ olmadıkça nüfusla mukayyet tutulmamıştır. Bu suretle tek eezaneli 
yerlerde vatandaşların mukayese yapmak, eczaneleri birbirlerine kontrol ettirmek arzuları tahak
kuk edecek 'aynı zamanda zamanla genişliyeıeek oku meikterp 'mezunlara kadrolarına yeni iş sahaları 
hazırlanmış olacaktır. Madde (22 - 23) 

, 3 . Kezalik; Hükümetimizin bol miktarda eczacı yetiştirmek yolundaki gayret ve himmetleri 
göz önlünde tutularak ıgenıçlleri şimdiden teşvik için esasen mevcut iş sahalarına yenilerini1 ilâve 
etmiş olmak maksadiyle gerek halkımızın iştira kabiliyeti ile ilâca olan alâkasının artışı gerekse 
memleketin coğrafi ve iktisadi vaziyeti göz önünde tutularak eski kanunda bir eczane için müta
lâa edilen nüfus miktarı azaltılmış ve kısmen de muhitlere göre tanzim 'edilmiştir. (Madde 23) 

4. Senetlerden beri asıl ıstırap vesilesi ve ihtilâf sebep ve mevzuu olmakta devanı eden ve eski 
kanunda yer almamış olanı yeniden açılacak eczanelerin tahsis şekli meselesi; ekseriya idari ma
kamları da müşkül duruma sokan mutebeddii ve indî görüşlerden kurtarılarak kanunun metnine 
alınmış, harefket tarzı tavzih edilmiştir. (Madde 4) 

5. 964 sayılı Kanunda tamamen meskût v'e müphem bırakılan eczanelerin devri işi; tesbdt 
edilmiş ve bulunduğu yere 'göre açılış tarihi üzerimden muayyen bir müddet geçmedikçe devir 
muamelesinin 'alıcıya bir halk kazaandıramıyacağı tasrih edilmiştir. 

Bu suretle zaman zaman meslektaş vicdanında ve muhit izanında yanlış telâkkilere yol açan 
ticari zihniyet ortadan kaldırılmış olacak meslek ve eczane müessesesi asıl ilmî hüviyetini iktisap 
etmek imkânını bulacaktır. (Madde 14 -15) 

6. 964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanununun 9 ncu maddesi vârisler için oldukça geniş ve 
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devamlı haklar tanımıştır. Bu hakların bir kısmı yeni yetişeceklerin lehine olarak mütalâa edilmiş 
hattft medeni kanunun karşılıklı ve müsavi olarak tanıdığı kocaya ait hakkın bir kısmı yine genç 
nesil hesabına kayıtlandırılmıştır. (Madde - 12) 

7. Bilhassa yeniden açılacak eczanelerin tercihan kazalarda çalışanlara tahsis edilmesi esası ka
nuni hüküm haline gtirilmekle; gençlerin normal yollarla anadoluya gitmeleri teşvik edilmiş eczane-
8İx y«rlere eczanenin gidiş yolu kısmen açılmış demektir. Eezalik talipler arasında teadül vukuu 
takdirinde mektepten neşet tarihi, munzam ihtisas, doktora, ve emsali baremler konmakla, gençler 
ilmî çalışmalara ve fennî araştırmalara sevkedilmiş olacaktır. (Madde - 4) 

8. Diğer medeni memleketlerde de mevcut olmasına rağmen eski kanunumuzda yer almıyan 
eczacıların ortak eczane tesis etmeleri keyfiyetine tasarıda yer verilmiş olmakla; başka yerlerde güzel 
örneklerini gördüğümüz büyük müesseseler halindeki eczanelerin tesisine imkân sağlanmış olmaktadır. 
Bunlardan başka; bu tasarı ile eski kanunda yer bulmaması yüzünden birçok ihtilâflara yol açan ecza
neler arasındaki mesafe (Madde - 24) mahallî ihtiyaçlara göre halledilmiş; hukuk esaslarına aykırı 
düşen icrayı sanattan devamlı veya muvakkat menetme hükümleri (Madde - 7, 8, 9) bugünkü görüş
lere göre tashih olunmuş; mevcut eczacıların memleket ihtiyacının çok dununda bulunduğu hakikati 
göz önünde tutularak serbest piyasanın icabmda memur eczacılardan da faydalanması düşünülmüş 
(Madde 18, 19) ve bu yolda hükümler tesis edilmiştir. 

Eski kanuna göre ilâçların ademi safiyetinden mağşuş olmalarından veya kodekse uymalarından 
hemen yalnız eczaneler mesul tutulmuş iken bu tasarıda cezalar diğer meslek müesseselerine de teş
mil edilmiş ve teftiş mekanizmasının daha bilgili ve salahiyetli ellere tevdii derpiş olunmuştur. 

Aynca tasarının hazırlanmasında Fransa, İtalya, Almanya ve emsali ileri memleketlerle komşu 
muz Yunanistan'ın orta ve şimali Avrupa Devletlerinin eczacılığa mütaallik kanun, nizam ve tea
mülleri tetkik edilmiştir. 

Bütün bu hususlar göz önüne alınınca tasarının bugünkü ve yarınki memleket ihtiyaçlarını ve 
meslekî icapları cevaplandıracak mahiyette olduğu kolayca anlaşılır. Bu sebeple; gerek halk sağ
lığını daha iyi cevaplandıracak gerekse eczacılık mesleki ile mensuplarının arzularını daha geniş 
şejkÜde tatmin edecek olan ilişik tasarıyı yürürlükte bulunan 964 sayılı ve buna ek 5320 numa
ralı kanunların yerine arz ve teklif ederiz. 
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SÎVAS MEBUSU NÂZIM AĞACIKOĞLU VE 

2 ARKADAŞININ TEKLlFÎ 

Eczacılar ve Oczaneler hakkında Kanun 

Birinci Bölüm 

Eczacılar 

MADDE 2. — Eczacılık, eczane, ecza depo
su, tıbbi ve ispençiyari müstahzarat lâboratu-
varı ve imalâthanesi gibi müesseseleri açmak ve 
işletmek, bu kabil resmî veya hususi müessese
lerde mesul müdürlük yapmak, tıbbi ve ispen-
ç'yari müstahzarat ihzar ve imal etmektir. 

MADDE 3. —. Program ve öğretim süresi 
bakımlarından Türkiye Eczacı Okul veya fakül
telerine eşit yabancı okul veya fakültelerden 
mezun eczacılar diplomalarını tescil ve ilmî hü
viyetlerini tesbit ettirmekle iktifa ederler. 

Süresi daha az olmakla beraber programı 
eşit olanlara da yukardaki şekilde muamele ya
pılır. Ancak süresinin müsavi olmasına rağmen 
programı veya programdaki dersin müfredatı 
noksan olan yerlerden mezun olanlar eczacı 
okulu veya fakültelerince tesbit edilecek imti
hana tâbi tutulurlar. 

Hem süresi ve hem programı noksan olan 
yerlerden diplomalı olanlar; eksik kalan müd
det ve dersleri Türkiye'de tamamlamayıp im

tihan ver i r le Su kadar ki : Bu eczacılar, bi
rinci maddede zikredilen staj vesikasını da ibraz 
edeceklerdir. Aksi takdirde bu stajlarını ikmal 
ederek staj vesikası alırlar. 

MADDE 4. — Eczanesi mevcut bir mahalde 
yeniden bir eczanenin açılması takarrür ettiği 
takdirde bu husus alâkalılara duyurulmak üzere 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 
mevcutsa eczacı odaları birliğine ve mevcut değil
se eczacı teşekküllerine haber verilir. 

Müracaat müddeti; yapılacak birinci ilândan 
itibaren bir aydır. 

Müracaatlar; Bakanlığa, sağlık müdürlükleri
ne veya Hükümet tababetlerine yapılabilir. Bu 
müddetin hitamında aşağıdaki esaslar dâhilinde 
hareket olunur. 

A) Bir ay müddet sonunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında toplanacak olan müracaat
lardan kanunun birinci maddesine uygun olmı-
yanlar reddedilir. 

B) Kanuni vasıfları haiz talepler birden faz
la ise: 

1. 5213 numaralı Kanunun neşri üzerine ec-
zanesiz yerlerde eczane açıp müddetlerini doldu
ranlar. 

2. istilâ, göç ve tabii âfetler gibi felâketler 
yüzünden eczanelerini kaybedenler. 

3. Tek eczaneli yerlerde (istanbul iline 
bağlı köy ve ilçeler hariç) 5213 sayılı Kanundan 
evvel eczane açıp en az beş sene kalmış olanlar, 
bucakdakiler ilcelerdekilere, ilcelerdekiler de il
lerdekilere ve eczaneleri kıdemli olanlar kıdemsin; 
olanlara takaddüm ederler. 

4. ilk defa eczane açacaklar; 
5. Bulundukları yerdeki eczanelerin adedi 

ne olursa olsun on seneden beri eczanesini işleten
ler. 

O) Müracaat edenler ezcane açmamış olan
lardan ibaret olduğu takdirde; mektepten neşet 
ettikleri tarihi, munzam bir ihtisas veya doktora 
yapmış olması, akademik kariyerde çalışmış ol
ması, diploma derece üstünlüğü tercih sebepleri 
olur. Teadül halinde de bir heyet huzurunda 
kur'aya müracaat edilir. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki va
sıfları haiz olmak şarttır. 

A) Türk vatandaşı olmak. 
B) Türkiye eczacı okul veya fakültelerin

den diplomalı bulunmak. 
C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca tasdik ve tescil edilmiş olmak. 
D) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

açılmasına müsaade edilen resmî ve hususi ec
zanelerle özel veya tüzel kişilere ait müessese
lerin eczanelerinde iki sene staj görmüş olmak. 
Bu vesikasının mevcut eczacı teşekkülünce tas
dik edilmiş olması şarttır. 

E) Hüsnühal sahibi bulunmak ve yedinci 
maddede yazılı mahkûmiyetlerden biri ile mah
kûm bulunmamak. 

F) Türk kodeksine göre bir eczanede bu
lundurulması icabeden malzeme ve ilâçların ik
tiza ettireceği malî kudrete malik bulunduğuna 
dair vesika ibraz etmek. 
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MADDE 5,. — Eczane yapılacak mahallin ebat 

ve mesr hası île bu mahallin mmtakası dahilindeki 
mevkii ve varsa mücavir eczanelerle olan mesafe
sinin kanuna ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca tesbit edilecek talimatnameye uygun olup 
Olmadığı mahallin en büyük Sağlık memuru ta
rafından tetkik edilir. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, tamamlanan evrak üzerinde 
yapılacak tetkikat sonunda en geç on beş gün zar
fında ruhsatname tanzim edilir. Bu ruhsatna
meler için 25 . I I . 1952 tarihlî Harçlar Kanununa 
göre harç alınır. 

MADDE 7. — Aşağıda yazılı hallerde, ecza
cının eczacılık yapmasına müsaade edilmez. 

A; Üç sene ağır hapis veya beş seneden faz
la hapis cezasiyle mahkûm olmak; ancak mahkû
miyetlerin eczacılığa mâni olup olmıyacağı Yük
sek Sağlık Şûrasmm tetkikatı sonunda vereceği 
karara bağlıdır. 

B) Müebbeden kamu hizmetlerinden mene-
dilmiş olmak. 

C) Bizzat imal, ihzar ve tertip ettiği veya 
salâhiyetsiz kimselere yaptırdığı reçete veya müs
tahzarlarla sattığı eczayı tıbbiyede meslek ve 
sanatını kötüye kullanmak suretiyle işlediği bir 
suç yüzünden mahkeme karariyle iki defa meslek 
ve sanatının tatili cezasiyle mahkûm edilmiş 
olmak. 

D; Başka memleketlerde sanatını icradan 
menedilmiş olduğu tahakkuk etmek. 

MADDE 8. — Eczacılar aşağıda yazılı haller
de sanatlarını icradan menedilerek kendilerine ve
rilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yar-
d'~n Bakanlığınca daimî surette geri alınır. 

A) Yedinci maddede yazılı hallerin vuku
unda ; 

B) Ruhsatname almak için ibraz eylediği 
evrak ve vesikaların sahteliği•' veya hakikata 
u ^ u n olmadığı veya meslek harici kimselerle 
muvazaalı bir şekilde iştirakler tesis ettiği res
men tahakkuk etmek; 

C) Sıhhi sebeplerle bir eczanenin mesul 
müdür marifetiyle idaresi müstemirren beş se
neyi geçmiş olmak; 

D) Ruhsatnamenin muvakkaten istirdadına 
dair hakkında iki defa mahkeme kararı veril
miş olmak; 

(S. Sav 

E) Mevcutsa eczacı odaları haysiyet diva
nınca devamlı olarak icrayı sanattan menedil
miş olmak; 

F) Verilen müsaadeden itibaren eczanesi 
olmıyan yerlerde üç ay, eczanesi olan yerlerde 
altı ay içinde mazeretsiz olarak eczaneyi açma
ması veya işletmemesi. 

MADDE 9. — Aşağıdaki hallerde .ruhsatna
meler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
muvakkaten geri alınır : 

A) Eczacıların sanatlarının icrasına müta-
allik kanunlara ve bunlar gereğince hazırlan
mış tüzük ve yönetmeliklere göre Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca verilecek emir
lere mugayir hareketin tekerrür etmesi, 

B) Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra 
mazeretsiz olarak eczanesi olan yerlerde bir ay, 
olmıyan yerlerde eczanesini bir hafta kapalı 
bırakması, 

C) Müesseselerinde ambalajı açılmış, bozuk 
veya gayrisâf ecza ve kimyevi maddeler bulun
durmasından 39 ncu madde gereğince hakların
da iki defa muamele yapılmış olması, 

D) Teftiş esnasında görülen noksanların 
tamamlanması için yapılmış olan iki yazılı ih
tara riayet etmemesi, 

E) Bu kanunda yazılı sebeplerle ve mah
keme karariyle Sağlık ve Sosyal yardım Bakan
lığı tarafından müessesenin kapatılmış olması, 

F) Mevcut ise eczacı odaları haysiyet di-
vanlarmca muvakkaten sanatım icradan menedil
miş olmak. 

MADDE 10. — Bir eczacı almış olduğu mü
saadeden sarfınazar eder veya iflâsına veya
hut hacrine hükmolunursa veya vefat eylerse 
ruhsatname sakıt olur. 

MADDE 11. —~ Vefat eden veya hacredilen 
bir eczane sahibinin karısı veya kocası veya 
küçük çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına 
bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ruhsat 
verilir. Bu suretle verilecek ruhsatnamelerden 
Harçlar Kanununa göre harç alınır. 

MADDE 12. — Bir eczanenin mesul müdür 
tarafından mahcur veya vârisler namına idare 
edilmesi; hacredilen eczacı hakkındaki hükmün 
ref'ine veya orta mektebi bitirmiş olan çocuğun 
mûtat süre içinde eczacılık tahsilini ikmale kadar 
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devam eder. Tam teşekküllü hastane raporları ile I 
tesbit edilen hastalık müddetleri yukarda zikredi
len mektep süresine eklenirler. 

Çocuk ilk mektebini bitirmemiş olduğu veya 
lise tahsilinden sonra mücbir bir sebep olmadan 
eczacı mektebine girmediği veya çocuksuz olarak 
ölen eczacının karısı evlenmediği takdirde ecza
nenin mesul müdür ile idaresi yalnız beş sene de
vam eder. Bu müddet ölen eczacının kocası veya 
evlenen karısı için iki senedir. Verese yukardaki 
müddetlerin bitmesinden evvel eczaneyi bir tali
bine devredebilir. Şukadar ki: ölenin çocukla
rından birisi, karısı veya kocası eczacı ise eczane 
usulü dairesinde kendilerine devredilerek yeni
den ruhsat verilir. Bu vârislerin hepsi eczacı ise | 
ana, çocuğa, çocuk babaya, büyük kardeş küçüğe 
tercih olunur. 

MADDE 13. — Vefat eden eczacının vâris
leri arasında kan koca veya çocuk yoksa eczane
nin ruhsatı bir sene hitamında iptal edilir. 

MADDE 14. — Bir eczaneyi satmalmak, ye
niden bir eczane açmak hükmündedir. Ancak bu 
satış eczaneli yerlerde arasız olarak beş ve daha j 
fazla eczahaneli yerlerde on sene çalıştıktan son
ra yapılmadıkça Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığını takyit edemiyeceği gibi satınalan lehine 
de bir hak bahşetmez. Satışlar hükümet tabibinin 
huzuriyle ve noterlikçe yapılır. 

MADDE 15. — Devredilen veya satılan bir 
eczahanede bulunan ilâçların satış ve devir mua
melesi hakkında mahallin en yüksek sağlık âmi
rine haber verilmesi ve istenilen malûmatın ve
rilmesi mecburidir. 

MADDE 16. — Bir eczacı eczahanesini kapat
mak isterse mahallin en yüksek sağlık âmirine ! 
tek eczahaneli yerlerde altı ay, daha fazla eczaha
neli yerlerde üç ay evvel haber verecektir. Ruh- I 
satlı bir eczahanenin başka bir yere nakli istenir- | 
se usulü dairesinde müsaade almak lâzımdır. Ec
zahanenin unvanı değiştirilecek olursa mahallin 
en yüksek sağlık âmirine malûmat vermek lâzım
dır. 

MADDE 17. — Umumi ve halka ilâç satmaya 
mahsus eczahanelerden başka resmî veya devlete 
bağlı teşekküllere ait eczahaneler o mahalde açıl
ması icap eden eczahane adedinde umumi ecza- I 
hane imiş gibi telakki edilir. Gerek bu eczahane- I 

I lere ve gerekse diğer nevi hususi eczahanelerle 
mahallî sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü tara
fından usulü dairesinde ve aşağıdaki şartlara 
göre müsaade edilir. Ve keyfiyet Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bildirilir. 

A) İçindeki hastalara ilâç vermeye mah
sus hastane veya buna benzer müesseselerin ec
zaneleri ; 

B) Yalnız fakirlere parasız olarak ilâç ve
rip hiçbir suretle para ile reçete imal etımiyen 
belediye veya hayır cemiyetlerinin eczaneleri; 

I C) Eczaneleri bulunmayan yerlerdeki res
mî veya serbest tabiplerin ecza dolapları; 

D) Kendi şubeleri dâhilinde ilâç veren res
mî veya serbest baytarların ecza dolapları; 

E) Eczanesi bulunan kasaba ve merkez
lerden 10 Kim. uzak olup da müstahdemlerine 
ilâç verilmesine lüzum görülen çiftlik veya sa
nayi müesseseleri sahiplerinin ecza dolapları. 

MADDE 18. — Yukardaki maddede yazılı 
hususi eczanelerle, ecza, dolapları hakkında ve
rilen müsaade bu mahallerde bir eczanenin açıl-

| ması halinde kendiliğinden düşer. Ancak hu
susi eczanelerin mesul müdürü nezaret ve me
suliyeti altında bulunmaları şarttır. Bu tak
dirde mesul müdürlere ait ruhsatname Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca verilir. 

Yukardaki maddenin (E) paragrafında ya
zılı çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açıl
ması, ancak bu mahallerde ecza dolabının me
suliyetini deruhde edecek bir tabip veya ecza
cının bulunmasına bağlıdır. 

[ Resmî ve Devlete bağlı teşekküllere ait ecza
neler bu mahallerde eczane bulunmadığı takdir
de bedeli mukabilinde ilâç satmaya veya tertip 

I etmeye mezundur. 

MADDE 19. — Memur veya asker olan kim-
I se eczane açamaz ve bir eczanenin mesul mü

dürlüğünü yapamaz. 
Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç 

ayı tecavüz etmiyen nezaretleri bu kayıttan 
müstesnadır. İhtiyat askerlik vazifesinin ifası 
yeniden açılacak eczaneler için müracaat edil
meye mâni olamaz. Bir eczane sahibi olup da 
askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına da
vet edilen eczacılar askerlikleri müddetince ec-

I zanelerini bir mesul müdür marifetiyle idare 
I edebilirler. 
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HADDE 20. — Bir eczacının birden fazla 

eczane açması veya mesul müdürlüğünü üzerine 
«İması yasaktır. 

MADDE 21. — Bir eczacının eczane haricin
de sanatini yapması, ilâç tertiplemesi bilfiil her
hangi bir ticaretle iştigal etmesi, mütaahhitlik 
yapması yasaktır. 

•ikv fldnci Bölüm 

$'* Eczaneler 

MADDE 22. — Bir mahalde bulunan ecza
nelerin adledi o mahallin nüfusuma göre tesbit 
olunur. Anıcalk, açılacak birinci ve ikinci ecza
neler bu kayıttan tamamen müstesnadır. 

MADDE 23. — Bir mahalde üçüncü bir ec
zanenin açılabilmesi için o mahallin belediye 
hudutları dâhiündeM nüfus miktarının on beş 
bini aşmış olması lâzımdır. Bundan sonraki 
her bir eczane için İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adanda, Eskişehir ve Samsun illerinde altı bin, 
diğer butlun mahallerde sekiz bin nüfus adedi 
esas tutulur. Şu kadar ki : Bir şehir veya ka-
sabattim belediye hudutları içinde olmakla 'be
raber kolay ve seri muvasala imkânlarından 
mahrum müfnez bir mahal bulunduğu takdirde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tensibi 
şartiyle nüfus ladediinıe bakılmaksızın o mahal
de 'bir eezane' açılabilir. Nüfus küsurialı bir ec
zane liçin tesbit edilen miktarın üçte ikisine ba
liğ olmadıkça yeni bir eczanenin! tesisine vesile 
olamaz. Nüfus adedlerinfln tesbitinde İstatistik 
Genel Müdiürlüğünün' yayınları esas tutulur. 

MADDE 24. — İki' eczane arasındaki mesa
fe 100 - 300 metre olacaktır. Bu husus mahal
lin en büyük sağlık amirince tesbit edilir. Şu 
•kadar ki işbu kanunun neşri tarÜhinde mevcut 
eczaneler inhilâl edinceye kadar bu kayıttan 
müstesnadır. 

MADDE 25. — Bir eczane birden fazla 'ec
zacı tarafından açılıp işletilebilir ve bu «ecza
ne %in ortaklar adına müşterek bir ruhsatname 
verüiT, bu ruhsatname mesul müdürlüğü de-
ruhde edenin ismimin yazılması şarttır. * Ortak
lardan birinin vıeya birkaçının vefatı ve çekil
mesi ruhsatlın iptaline sebep teşkil edemez. Ve
resenin baklan hususu bir mukaveleye göre tes

bit edi'lmıemî se bu kanundaki hükümlere tâbi 
alur. 

MADDE 26. — Eczane binalarının kaç kı
sımdan mürekkep olacağı ve lâboratuvarların 
vasıf ve şartları ve içerlerinde bulunması lâzım-
gelen alet <ve saire ve eczanenin dahilî hizmet
leri Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı tarafın
dan tanzim olunup Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilecek bir yftnetmeliklle tesb&t olunur. 

MADDE 27. — Eczacı olmıyanlar galenit 
ve tıbbi müstahzarat imalathanesi açamazlar, 
'kodekste yazılı ispençiyari müstahzarları ve tıb-
IbS terkipleri yapamazlar. {Menik ve tıbbi müs
tahzarat yapaö bu lâbonatuıvaTİarın reçete imal 
etmeleri yasaktır. Bu gibi müesseseler Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığımın müisaadesiyle 
açılır ve rahsatnamefleri Harçlar Kanunaına tâbi 
tutulur. 

Üçündü Bölüm 

Ecza ve kimyevi maddeler 

MADDE 28. — Müesseselerde bulundurulan 
Türk Kodeksine dâhil ecza ve kimyevi madde
ler Türk Kodeksinde yazıll vasıf ve şartlara 
haiz olaeaktır. 

MADDE 29. — Am'lM^jlte açılmış tıbbi ec
za ve kimyevi maddellerîin sâf olmamalarından 
ve iyi muhafaza edilmemelerinden eczane, ecza 
deposu ve lâboratuvar saniplerd, bulunmadıkla
rı takdirde mesul mMürlerî sorumludur. 

MADDE 30. — Zehirli ve1 müessir eczanın 
muhafazası ve müstehlike satışı bu husustaki 
kanun ve mevzuata göre yapılır. 

MADDE Sİ. — Reçelle mukabili» olarak ve- * 
rtümesi meşrut olan ilâçtoann» reçetesiz verilmesi 
veya zehirüli ve müessir maddelerdi eczanelerde 
toptanı satılması yasafetır. 

MADDE 32. — Eczaneye imal edilmek üzere 
bırakılan reçetelerin tadil veya tağyir edilme
den yapılması meşrut olup ilâçların ve reçete
lerin (fiyatları üzerine yazılmak suretiyle) alı
cıya verilmesi yönetmeliğe göre yapılır. Eczane
lerde müstahdem yetkili şahısların hazırlama
dıkları reçetelerin ilâçlarında görülecek hata 
ve saireden ötürü doğrudan doğruya eczanenin 
mesul müdürü mesuldür. Eczacılar muhteviya-
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tında yanlışlık olduğundan şüpheettikleri reçe
telerle, kodekste yazılı miktarlardan fazla ec
zayı ihtiva edip altı iki çizgi ile çizilerek ay
rıca imza edilmiş olmıyan reçeteleri müdavi ta
bip ile temas etmeden imal edemezler. Ancak 
müdavi tabip ile temas imkânı bulunraıyan hal
lerde reçeteyi kodekste yazılı âzami miktarlara 
göre yapmakla beraber keyfiyeti mahallin en 
yüksek sağlık âmirine bildirir. 

MADDE 33. — Eczanelerde her günkü re
çetelerin kaydına mahsus olup Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı-tarafından tertip ve ec
zacı odası veya derneğince bastırılarak mahallî 
sağlık amirliğince yaprak adedleri tasdik edil
miş ve mühürlenmiş bir defter tutulur. Bu def
terlerin beş sene müddetle muhafazası mec
buridir.. 

MADDE 34. — Matbu damgası olmıyan ve 
tabibin ikametgâhı ve diploma numarasını açık
ça göştermiyen ve okunması güç, şifreli veyahut 
Türk kodeksinde kabul edilen dillerden başka 
bir dille yazılmış olan reçetelerin yapılması 
yasaktır. 

MADDE 35. — Eczanelerde ecza ve kimyevi 
maddelerle sıhhi malzeme ve tuvalet eşyasından 
maada, eşyanın müşteriye satılmak maksadiyle 
bulundurulması yasaktır. 

MADDE 36. — Müstacel tedavide müstamel 
olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâ
yin edilecek mühim maddelerin eczanelerde be-
hemahal bulundurulması mecburidir. 

Dördüncü Bölüm 

Teftiş 

MADDE 37. — Eczanelerle, ecza ticarethane
leri ve ecza imalâthaneleri ve lâboratuvarları Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının murakabesi 
altında olup her zaman teftişe tabidirler. 

Bunların senede iki defa teftişi mecburi oldu
ğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi 
teftiş olunur. Bu husustaki Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca bir yönetmelik yapılır. 

MADDE 38. — Teftiş sağlık müfettişleri ve 
bulunmadığı takdirde sağlık müdürleri tarafın
dan yapılı*. 

MADDE 39. — Teftişe memur olarak müesse

seye gelen ve hüviyetini ispat eden yetki sahibi 
memura eczacı müessesenin her tarafını ve def
terlerini alât ve edevatı ile ilâçlarını göstermeye 
ve istenilen bütün malûmatı vermeye mecburdur. 

MADDE 40. — Müfettiş veya yetki sahibi 
memur tarafından teftiş esnasında görülen bozuk, 
mağşuş veya gayrisâf ecza ve kimyevi maddeler 
imha ve bir zabıt varakası yapılarak teftiş vara
kasına raptolunur. Ancak bu nevi eczanın imha
sına eczacı tarafından itiraz edilirse bu gibi 
maddelerden alınacak üç numune eczacı ve tef
tişi yapan memur tarafından beraberce mü
hürlenerek bir numune eczane ve lâboratuvar-
da bırakılır. Diğer ikisi Refik Saydam Hıf-
zıssıhha müessesesine gönderilir. Eczacının bu 
muameleden kaçınması halinde keyfiyet bir za
bıtla tesbit olunur. Aynı maddenin geri kalan 
kısmı mühürlenerek imhası tehir ve kullanıl
ması tahlil neticesine kadar menedilir. Ve tef
tiş varakasına kaydolunup keyfiyet Bakanlığa 
bildirilir. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha mü
essesesinden almacak cevaba göre karar vermek 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. 
Teftişi yapan memur bâzı maddelerin bozuk ve 
mağşuş ve gayrisâf olduğundan şüphe ederse 
aynı suretle muamele yapar. 

MADDE 41. — Teftişten dolayı vâki olacak 
şikâyetlerin mercii Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığıdır. 

Beşinci Bölüm 
Cezalar 

MADDE 42. — Eczanelerle, ecza ticaretha
neleri, ecza imalâthaneleri ve lâboratuvarmda 
bulunan Türk Kodeksine dâhil ve ambalajları 
açılmış, bozuk ve mağşuş veya gayrisâf ilâçlar 
mahallî sağlık âmirleri tarafından mühürlene
rek istimalden menedilip Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilir. Bu gibi hareketleri 
tekerrür eden eczanelere yazılı ihtar gönderi
lir. 

MADDE 43. — Müessesesinde iki def a bozuk 
mağşuş ve gayrisâf ecza ve kimyevi madde bu
lundurmasından dolayı ilâçlarına el konulan ve 
teftiş sırasında görülen noksanların tamam
lanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet 
etmiyen eczacıların müesseseleri mahkeme kara
rı ile kapatılır. 

: 153) ( S. Sayısı 



MADDE 44. — Bu kanunda yazılı usullere 
uygun,olarak ruhsatname almadan eczane, lâbo-
ratuvar veya ecza deposu açan veya bu müessese
lerinden hâriç yerlerde ilâç yapan satan veya 
sattıran diplomalı eczacılar 15 günden üç aya 
kadar hapis ve 100 liraya kadar ağır para ceza-
siyle cezalandırılır. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının müracaatı ve mahkeme kara-
riyle müesseseleri kapatılır. 

MADDE 45. — Zehirli kimyevi maddelerle 
tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması 
yasaktır. Bunları müsadesiz satan veya satmak 
üzere dükkânında bulunduranlar hakkında Türk 
Ceza Kanununun 409 ncu maddesi tatbik olunur 
ve bu gibi maddeler derhal müsadere edilerek o 
mahallin resmî hastanesine teslim edilir. 

MADDE 46. — Eczacı olmıyan bir kimse ec
zane, lâboratuvar veya ecza deposu açtığı veya 
muvazaalı bir yolla açtırdığı takdirde bu mü
essese, mahallin en yüksek Sağlık âmiri tarafın
dan kapatılmakla beraber Türk Ceza Kanununun 
409 ncu maddesi tatbik olunur. 

MADDE 47. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara ve mecburiyetlere muhalif hareket eden
ler hakkında kanunda ayrıca bir ceza gösteril
mediği ve fiillerin Türk Ceza Kanununa göre 
daha âğir cezayı istilzam eylemedîği takdirde 7 
günden 2 aya kadar hapis ve elli liradan 200 li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 49. — Lozan Sulh Muahedesine 
göre Türkiye 'de eczacılık etmek müsaadesini 
almış olan eczane sahibi eczacılar bu kanun 
hükümlerine riâyet etmek şartiyle sanatlarını 
icraya devam ederler. 

MADDE 50.—r Hastalık ye sair mazeretler
le eczanesinden ayrılan pir eczacının bu ayrı
lış müddeti 24 saati tecavüz ettiği takdirde 

mahallin en büyük sağlık âmirine bir yazı ile 
haber verir. Bu halde ikinci eczane bulunmı-
yan yerlerde eczaneye mahallin hükümet veya 
belediye tabibi ve varsa resmî eczanenin ecza
cısı nezaret eder. ikinci bir eczane bulunan yer
lerde bir ayı geçmiyen ayrılışlar için o mahalde 
mevcutsa resmî eczanenin eczacısı vekâlet ede
bilir. Daha uzun mezuniyetlerde ayrıca bir 
mesul müdür tâyini kabil olmadığı takdirde 
eczane bu müddet için kapatılır. Ayrılma 
müddeti 15 günü aştığı takdirde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bildirilmesi ve mü
saade alınması lâzımdır. 

MADDE 51. — Tabiplerin tertip ettikleri 
reçeteleri hazırlamak ve muhteviyatlarını mü
racaat sahiplerine temin etmek üzere birden 
fazla eczanenin bulunduğu yerlerdeki eczane
lerin gece ve pazar nöbetleri: Mahallin en yük-
sıek sağlık âmirinin tensibiyle halkın ihtiyacını 
temin edecek surette tanzim olunur. 

Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için 
verilecek emirlere eczacıların tâbi olması mecbu
ridir. 

MADDE 52. — Tabiplerin; eczanelerde hasta 
kabul etmeleri yasaktır. Bir kaza veya âni bir 
tehlikeye uğrıyarak eczaneye gelen veya getiri
len kimselerin ilk tedavisinin yapılması bu mad
de hükmüne aykırı değildir. 

MADDE 53. — Bir eczacı eczanesi civarında
ki mahallerde oturan ve tababet yapan tabiple
rin isim ve adresleri ile ihtisaslarını ve muayene-
haneleriyle evlerinde bulundukları saatleri gös
terir bir liste tertip eder ve eczane içinde halkın 
görebileceği bir mahalle asar. 

MADDE 54. — Eczanelerde çalışacak muavin, 
eczane kalfası ve çıraklariyle stajyer eczacı tale
beler için özel bir yönetmelik yapılacaktır. 

MADDE 55. —7 Eczanelerde ihzar edilen re
çetelerin fiyatlarını tesbit için Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca bir tarife ve yönetmelik 
yapılacaktır. Bu tarife ve yönetmeliğe riayet et-: 

miyen ve her ne şekilde olursa olsun tesbit edilen 
fiyatların dışına çıkan eczanelere verilecek iki 
yazılı ihtardan sonra 43 ncü maddedeki ceza tat
bik olunur. 

îlâç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tetkiki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. Tet-

i: 153) (Ş . Sayısı 

MADDE 48. — Bu kanunda yazılı para ce
zası* hafif hapis ve âzami haddi bir seneye ka
dar olan hapis ve ilâçların müsaderesi kararı 
sulh yargıçlığmca verilir. Bu dâvalar mahke
melere tevdii tarihinden itibaren 15 gün zarfın
da intaç olunur. 
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kik neticesi, bir eczacı delegesinin de iştirak etti
rileceği Yüksek Sağlık Şûrasına verilip uygun 
fiyat almadığı anlaşılan eczacılara bu kanunun 
47 nci maddesindeki cezalar tatbik olunur. 

MADDE 56. — Bu kanunun neşrinden itiba
ren eczacılar ve eczaneler hakkındaki 964 sayılı 
Kanunla buna zeyil 5312 sayılı Kanunun hüküm
leri mülgadır. 

Ankara Milletvekili Fuad Seyhun ve üç ar
kadaşının, Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğ-
lu'nun, Erzincan Milletvekili Ziya Soylu ve altı 
arkadaşının ve Sivas Milletvekili Nâzım Ağacık-
oğlu ve iki arkadaşının kanun tekliflerinin ay
nı mevzua temas etmeleri hasebiyle tevhiden mü
zakeresine karar verilerek Hükümet mümessille
ri, eczacılar cemiyeti ve yardımlaşma derneği 
mümessilleri ve istanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Eczacılık Okulu profesörlerinden Sarım Çe-
lebioğlu ve yüksek huzurlariyle bir prensip kara
rına varılabilmesi için bu memleketin eczacı ade
di ve eczacı ihtiyaçları üzerinde hassasiyetle du
rulmuştur. Verilen malûmata göre memleketimi
zin bugün yalnız 1256 eczacısı mevcuttur. Bu 
adede memur ve mütekait asker ve sivil bütün * 
eczacılar dâhildir. Komisyonumuz asgari birkaç 
bin eczacıya olan ihtiyaç karşısında bu eczacı 
adedinin düşüklüğü üzerinde hassasiyetle dura
rak en kısa bir zaman zarfında fakültenin ec
zacı okulu teşkilâtının genişlemesi ve senede en az 
100 eczacının ölenleri karşıladıktan sonra mem
leket hizmetine kavuşmanın temini cihetine gi
dilmesinde ittifaka varılmıştır. Diğer taraftan bu 
kadar az sayıda eczacı bulunmasına rağmen 
memleketin 250 kazasında ve üç ilinde halen ec
zacı bulunmadığı gibi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının da birçok hastaneleri halen eczacı-
sız bulunduğu ilgili Bakanlık temsilcileri tara
fından üzüntü ile beyan edilmiştir. 7000 ne ya-

MADDE 57. — Yukardaki maddede yazılı 
kanunlarm sağladıkları müktesep haklar bakidir. 

MADDE 58. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 59. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Ada
let Bakanlığı memurdur. 

kın hekime kavuşan memleketin eczacı 
ihtiyacının büyüklüğü eczacıyı asgari üc
retler ve kazançlarla iktifadan tamamen 
uzaklaşıtırmış olduğu görülmüş ve hattâ 400 -
500 lira ücret mukabilinde ve hattâ bir müdü
rü mesulün bulunamadığı bizzat Eczacı Cemi
yeti mümessilleri tarafından bildirilmiştir. Di
ğer taraftan tahdidin tamamen kaldırılması 
tarafını iltizam edenlerin kendi durumlarını 
salâha matuf bir histen ilham aldıkları ve da
ha ziyade büyük şebirlerde toplanmayı hedef 
tuttukları kanaatine varılmışsa da bu vaziyette 
vatanın zaruri ihtiyaçlarının giderilmesini ön 
plânda ele alan komisyon, tahdidin tamamen 
kaldırılması halinde kazalarımızın mevcut ec
zanelerinin hattâ kapanması endişesi ile karşı 
karşıya kalmıştır. 

Bu bakımdan tahdidin tahfif edilmesini il
gasına tercih zaruretinde kalan komisyon ka
nunun tedvininde bu esası daima göz önünde 
bulundurmuştur. Buna rağmen her kazada ka
yıtsız ve şartsız iki eczaneyi tahdit dışı kabul 
etmiştir. Üçüncü eczanenin açılabilmesi için 
24 ncü maddenin hükümlerinde ekseriyetle it
tifak edilmiştir. 

Kanun 964 sayılı ve ona bağlı kanunlarm 
mevcut aksaklıklarını tamamen gidermiş ve bu
günkü telâkkilere ve ihtiyaçlara uygun hü
kümleri ihtiva etmesi bakımından da büyük 
bir yenilik arzetmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 20 . VI . 1952 
Esas No. 2/136, 2/297, 2/348, 2/378 

Karar No. 20 
Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı : 153 ) 
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Bu kanunun tedfininde diğer medeni mem

leketlerin kanunlarından da ilham alındığı gi
bi mesafe tahdidine gidilmiyerek mahallin hıf-
zıssıhha komisyonlarına yetki verildiği gibi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının şehir 
ve kasabalara irtibatları bakımından uzak olan 
yerlerde nüfus tahdidine tâbi olmadan eczane 
açılması yetkisini tanıması suretiyle tahdidi en 
geniş mânada ele almıştır. 

Bu kanun mevkii meriyete girdiği tarihten 
sonra meselâ İstanbul'da yeniden 40 a yakın 
eczane açılacaktır. Ve tahdit ve hattâ istisna 
edilen ikinci eczanelerle beraber bütün yurt
ta bine yakm eczane açılması gerekmektedir. 
Halbuki bu ihtiyacı karşılıyacak elde eczacı mev
cut değildir. 

Yukanki mucip sebeplere müsteniden işbu 
kanun tekliflerinin tümünü tevhiden ve tadi-
len ekseriyetle komisyonumuz kabul etmiş bu
lunduğunu arz ile havalesi gereğince Adalet 
Komisyonuna verilmek üzere yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

S. ve S. Yardım Ko. 
Başkam 
Ankara 

T. Vasfı öz 

Kâtip 
Bilecik 

T. Oran 

Sözcü 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 
tmzada bulunamadı 

Antalya 
Fatin Dalaman 

tmzada bulunamadı 

Antalya 
Burhanettin Onat 

Çankırı 
Muhalifim 

K. Çtğmam 
Gazianeb 

Dr. 8. înal 

İstanbul 
Tahdide muhalifim 

A. V. Bayar 
Kayseri 

Ali Rıza Kılıçkale 
tmzada bulunamadı 

Konya 
Bâzı maddelerine 

muarızım 
Dr. 8. 8. Burçak 

Mardin 
Muhalifim 

Dr. Aziz Vras 
Ordu 

Tahdide muhalifim 
Dr, Zeki M. Sezer 

Sinob 
Ali Şükrü Şavlı 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
Müfrez yerlerdeki 
imtiyaza m İ̂Milifim 

C. Ülkü 
Çankm 

Dr. C. Otman 

İçel 
Birçok maddelere mu

halifim 
Dr. A. Koksal 

Kars 
Tahdide muhalifim 

Dr. Esat Oktay 
Kocaeli 

Tahdit ve diğer mad
delerden bir kısmı

na muhalifim 
Dr. E. V. Akan 

Kütahya 
Bâzı maddelerine 

muhalifim 
/. Ş. özgen 

Niğde 
Tümüne muhalifim 

Dr. H. Ülkü 
Seyhan 

Cesöfti Türk 
tmzada bulunamadı 

Sivas 
N. Ağacıköğlu 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının, Bcsacılâr ve Eczaneler hakkındaki Ka
nunun 18:24 ncfi maddeleriyle 49 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair 

kanun teklifi (2/418) 

12.6.1952 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parlâmentolu Hükümet rejimimizin gerçek demokrasi esaslarına gö*e aralıksız tekemmül ettiril
mesi memleketimizin en esaslı bir davasıdır. Türk demokrasisini bir an evvel hakiki benliğine kavuş
turacak olan bu tekâmül, siyasi ve içtimai bünyemize bir suretle girip yerleşen ne kadar antide
mokratik mevzuat varsa ayıklanması ve demokratik müesseselere ait eksiklerimizin de süratle ta
mamlanması gibi esaslı ıslahat ile tahakkuk sahasına intikal ettirilebilir. 

Demokratik rejim ıslahatı bilhassa 1946 dan bu yana süratli adımlarla üeriemîştir.. ¥e,*ikm 
Seçim Kanunu, ıslahat yolunda 1950 den evvelki devrenin son eseri olmuştur. Bu eser, a^ızamsöda, 
rejimin tekâmülü ile ilgili kanuni mevzuatın hazırlanmasında partilerin müşterek aı̂ feyış içimleki 
çalışmalarının iyi mahsul veren bir örneğidir. 

( S, Sayısı : 153 ) 
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1950 den sonraki yeni devrenin acele bir ihtiyaç olarak beklenen ıslahat eserlerinin de aynı yolda

ki çalışmalarla tahakkukuna yardım etmek ekli kanun tasar ilanını hazırlanmasında âmil olan tek 
düşüncemizdir. 

Hükümet, mevcut kanunlarımızı tarıyarak içinde antidemokratik hükümler yaşıyanların tesbiti 
işini 4 Nisan 1951 tarihli bir Bakanlar Kurulu karariyle teşkil edilen bir ilim komisyonuna havale 
eylemiştir. Bu komisyon 4 Haziran 1951 tarihinde işe başlamış ve 2 Şubat 1952 de işini bitirerek 
raporunu Hükümete vermiştir. 

İlim Komisyonu tarafından kanunlarımızda antidemokratik hükümleri ayırt etmek için tes-
bit etmek için tesbit edilen formül şudur : ' > 

«Siyasi hakları, âmme haklarını ve insan haklarını lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran 
hüküm]eri ihtiva eyliyen kanunlar» antidemokratiktir. 

Bu lüzum : 
A) Hukuku müşterekece kabul edilen sınırlar; 
B) Türk cemiyetinin bekasını ve onun muasır medeniyet .seviyesine ulaştırılmasını sağlıyan 

hükümlerle taayyün eder. 
Devlet Başkanının 1 Kasım 1951 tarihli açılış nutkunda da yer alan bu formüle göre antide 

mokratik oldukları anlaşılarak îlim Komisyonu tarafından; 
I - Kaldırılması gerekli gösterilen kanun hükümleri; 
II - Değişiklik yapılması icabeden kanun hükümleri; 

I I I - Mevzuatımızda yer almamış bulunmaları hasebiyle antidemokratik bir boşluk teşkil etti 
ğinden dolayı bâzı kanunlara eklenmesi lüzumlu hükümler; 

îçin hazırladığımız üç takımdan ibaret kanun tasarılarını 9 ncu Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tetkik ve tasviplerine sunmaktayız. !

i*î*?** r !Ü'~" ' 
îlim Komisyonunca antidemokratik oldukları için kaldırılması ve boş kalan yerlerinin doldurul

ması lüzumu belirtilen birinci takım kanun hükümlerinden Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Ka
nunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleriyle 49 ncu maddesinin ikinci fıkrası bu tasarı
mızın konusunu teşkil etmektedir. 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanun Türkiye'de açılabilecek eczane sayısını şehir, kasaba 
veya köylerin nüfuslarına göre tahdit etmekte ve eczacıların yerlerine kanuni ehliyeti haiz bir vekil 
bırakmak şartiyle dahi 15 günden fazla müddetle eczanelerinden ayrılabilmelerinin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığından izin almalarını şart koşmaktadır. 

Çalışma hürriyetini baltalıyan bu antidemokratik hükümlerden kurtulmak için sözü geçen kanu
nun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleriyle 49 ncu maddesindeki ikinci fıkranın kaldırılması 
gerekmektedir. **'*u ' ' '• ' 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini arz ve rica ederiz. 
Tarbzon Milletvekili Erzincan Milletvekili Malatya Milletvekili 

Faik Ahmed Barutçu Ziya Soylu Dr. Hikmet Fırat 

TRABZON MEBUSU FAlK AHMED BARUT
ÇU VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanunun 18, 
24 ncü maddeleriyle 49 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair Ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 24 Ocak 1927 tarihli ve 964 
sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanu
nun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleriyle 
49 ncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihincfe 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Sağlık ve Sosytl 
Yardım ve Adalet Bakanları yürütür. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu rapotu 

T. B. M. M. 
Bağlık ve Sosyal Yardam 

Komisyonu 
Esas No : 2/413 

Karar No : S 

19.XI.1952 

Yüksek Başkanlığa 

16 . V I . 1952 tarihinde komisyonumuza hava
le buyurulan Tru ıztoı Milletvekili Faik Ahmcd 
Barutçu ve iki arkadaşının Eczacılar ve Eczane
ler hakkındaki 964 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 21, 
22, 23 ve 24 ncü maddeleriyle 49 ncu maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair olan kanun 
teklifleri komisyonumuzun 14 . X I . 1952 tarihli 
oturumunda Hükümet mümessilleri huzuriyle 
müzakere edildi. 

Eczacılar ve Eczaneler Kanunu komisyonu
muzda uzun bir tetkika tâbi tutularak mazbatası 
Yüksek Başkanlığa 20 . V I . 1952 tarihinde tak
dim kılınmıştı. 

Teklif sahibi arkadaşlarımızın kaldırılmasını 
istedikleri 964 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 
23 ve 24 ncü maddeleri yeni Eczacılar ve Ecza
neler Kanununun 23, 24 ve 25 nci maddelerinde 
ve 49 ncu maddenin ikinci fıkrası da 50 nci m ia
desinde yeni hüviyetlerini iktisap etmişlerdir. Bu
na binaen kanun teklifinin "komisyonumuzca ka
bul edilen Eczacılar ve Eczaneler hakkındak» Ka
nunun yeni şekliyle beraber tevhiden müzakeresi 
için Adalet Komisyonuna havalesine teklif sahi
binin de iştirakiyle ve ekseriyetle karar verildiği 
saygı ile arzolunur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Talât Vasfi öz 
Kâtip 

Çorum 
Sedat Baran 

Sözcü 
Çoruh 

Ali Rıza Sağlar 

Antalya 
Burhanettin Onat 

Balıkesir 
Muharrem Tuncay 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
Kenan Çığman 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir 

Ekrem Baysal 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Sani Yaver 

Kayseri 
A. Rıza Ktlıçkale 

Kocaeli 
Hüsnü Türkand 

Konya 
S. Salim Burçak 

Manisa 
Tanık tlker 

Ordu 
Z. Mesut Sezer 

Sivas 
Nâzım Ağactkoğlu 

Bilecik 
Talât Oran 

Çankırı 
Celâl Otman 

İmzada bulunamadı 
İstanbul 

Andre Vahram, Bayar 

tzmir 
Necdet tncekaru 

Kocaeli 
Ziya At\ğ 
Kocaeli 

Ethem Vassaf 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
Hikmet Fırat 

Geçen komisyonda yok 
idim bu sebeple bu kara
rı takabbüle imkân bu
lamadım. 

Hikmet Fırat 
Niğde 

Hüseyin Ülkü 

Sinob 
Muhit Tümerkau 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

Bahattin Taner 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu ? 7 r 24 . II . 1953 

Esas No. 2/136, 297, 348, 
378, 413 

Karar No. 33 
Yüksek Reisliğe 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair, 
Ankara Mebusu Fuad Seyhun, Zonguldak Mebu
su Rifat Sivişoğlu, Erzinsan Mebusu Ziya Soylu 
ve altı arkadaşı, Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu 
ve iki arkadaşı ve Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve iki arkadaşının kanun teklifleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Komisyonunun rapor ve 
değiştirgesiyle birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla komisyonumuzda Hükümet temsilcile
ri huzuriyle incelendi. 

Yapılan uzun müzakereler sonunda bâzı pren
siplerde esaslı değişiklik yapıldığı gibi bâzı mad
deler daha vuzuhlu bi* hale konmuş ve bâzı mad
delerin yerleri değiştirilerek metnin tertibinde 
bâzı düzeltmeler yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerle bu değişikliklerin mucip 
sebepleri madde madde aşağıda arz olunmuştur. 

Birinci madde : Bu madde Sağlık Komisyo
nunca kabul olunan metnin aynıdır. 

îkinci madde : Bu maddenin B bendine ya
bancı memleket eczacı mekteb veya fakültelerin
den mezun olanlar hakkındaki üçüncü maddeye 
mütenazır bir hüküm sevkedilmiş ve eczacıların 
memleket dahilindeki eczanelerden birinde bir 
sene müddetle staj yapmaları mecburiyeti ayrı 
bir bent halinde ilâve olunmuştur. 

Meslekin hususiyeti nazara alınırsa staj mec
buriyetinin maddede tasrihindeki amelî fayda 
kabul oranlır. 

Üçüncü madde : Bu maddede hüküm değişik
liği yapılmamış ve münhasıran tekrarları önle
mek için madde üç ayrı bent halinde tedvin 
edilmiştir. 

Dördüncü madde : Bu madde Sağlık Komis
yonunca kabul olunan metnin yedinci maddesine 
tekabül etmektedir. Eczacılığa mâni hallerin 
eczacılarda aranan vasıfarı tâyin eden iki ve 
üçüncü maddeleri takip etmesi kanun tertibine 
daha uygun bulunmuş ve Sağlık Komisyonu met
ninin yedinci maddesi A. B. C. bentlerinde deği

şiklik yapılmak ve diğer üç bendi aynen olmak 
üzere bu maddeye alınmıştır. 

Eczacılığın memleket sağlığını doğrudan doğ
ruya alâkadar eden bir sanat nevi olduğundan 
ve bu itibarla da ancak halkın güvenebileceği 
şahısların eczacılık yapabilmesi lüzumunda itti
fak eden komisyonumuz, meslek dışı yüz kızar
tıcı bir suçla mahkûm edilen veya alelıtlak üç 
sene ve daha ziyade ağır hapis veya beş sene ve 
daha fazla hapis cezasiyle mahkûm edilmiş bu
lunan şahısların bu sanatı yapmalarını doğru 
bulmadığı gibi meslekî suçlar içinde daha sıkı 
hükümler sevketmiştîr. 

Her ne kadar tahdidin kaldırılmasına dair 
biraz sonra arzedilecek komisyonumuzun kararile 
bu hükümlerin tezat halinde bulunduğu komis
yon azalarından bâzı zevat taraf nidan ileri sürül
müş ise de bu mütalâa komisyon ekseriyeti tara
fından kabul olunmamıştır. 

Filhakika eczacılarda aranılan mânevi vasıf
ların halkın emniyet ve huzurla eczanelere baş
vurabilmelerini temin edecek derece ve ciddi
yette olmasını istemek bu vasıfları haiz olanların 
serbestçe çalışmalarını tahdide müncer olmamak 
iktiza eder. 

Bu iki hükmün birbirile asla alâkası yoktur. 
Bu itibarla bu maddede komisyonumuzca ka

bul edilen hükümlerin mütaakıp maddelerle mü
tenakıs olmadığı aşikârdır. 

Beşinci madde : Bu madde Sağlık ve Sosyol 
Yardım Komisyonunum metninde dördüncü mad
deye tekabül etmektedir. 

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan deği
şiklik tahdidin kaldırılmasının zaruri neticesi 
olarak fıkranın başından (Eczane bulunmıyan bîr 
yerde ilk defa) kaj'dmm çıkarılmasından ibaret
tir. 

Bundan başka maddenin ikinci fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmıştır. Ezcümle : (B) bendine (Staj 
vesikası sureti) kelimeleri ilâve olunmuş, ve yeni 
bir bent olarak da eczane açmak istiyenlerin 
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(sanat yapmalarına mâni iyil eşmez bir hastalık 
veya niyetten mahrumiyeti bulunmadığına dair 
rapor) dahi ibraz edecekleri tasrih edilmiştir. 
Komisyonumuzca kabul olunan metnin (E) ben
dini teşkil eden bu hükmün Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonunca unutulduğu anlaşılmak
tadır. 

Filhakika sanatın icrasına mâni iyileşmez 
hastalık ve rüyetten mahrumiyeti eczacılığa mâ
ni bir hal olarak kabul ettikten sonra bu iki ha
lin bulunmadığının başlangıçta tesbiti cihetine 
gidilmemesi için makul bir sebep ileri sürüle
mez. 

Tahdidin kaldırılması : Komisyonjumuzca 
kabul olunan metnin altıncı maddesine geçmeden 
evvel Sağlık ve Sosyal Yardim Komisyonunun 
metninin beşinci maddesini teşkil eden tahditle alâ
kalı hükmün kanundan çıkarılması sebepleri üze
rinde durmak f aideli olacaktır. 

Komisyonda devam eden uzun münakaşalar 
sırasında tahdidin leh ve aleyhinde birçok müta
lâalar dermeyan olunmuştur. 

Tahdidin lehinde konuşanların mütalâalarını 
şu şekilde hülâsa etmek mümkündür : 

A) Eczacılık bir âmme hizmetidir. Bu iti
barla tahdidi hükümler konabilir; 

B) Tahdit sayesinde büyük merkezlerde vu
kuu melhuz toplanmalar önlenmektedir; 

C) Tahdit kalkarsa rekabet olur ilâçlann 
terkiplerinde oynanması gibi zararlı neticeler or
taya çıkabilir. 

Komisyon ekseriyeti bu sebepleri varit gör-
miyerek aşağıdaki mucip sebeplere istinaden mad
denin kanundan çıkanlmasma ve tahdidin kaldı
rılmasına karar vermiştir. Şöyle ki : 

A) Tahdit hükümlerini Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 69 ncu maddesiyle telif etmeye 
imkân yoktur. Nitekim antidemokratik hü
kümleri tesbit eden ilmî heyet dahi bu netice
ye varmış ve «eczanelerin tahdidi keyfiyetini 
antidemokratik Ibir hüküm olarak tesbit ve ka
bul etmiştir. 

B) Eczacılık memleket sağlığını yakından 
alâkadar eden bir meslek olduğu için bu mesle
ki tanzim edicd hükümler sevketmekte faide 
mevcuttur. Bunda kimsenin tereddüdü ola
maz. Nitekim teklif olunan işbu kanunda da 
tanzim edici hükümler sevkolunmaktadır. Fa
kat tanzim yollarının Teşkilâtı Esasiye Kanu-
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numuzun tanıdığı hakların ulu orta bertaraf 
edilmesine kadar uzanmasını terviç etmeye de 
hukuk kaideleri mâni bulunmalktadır. 

C) Diğer taraftan tahdit hükümleri mem
leketimizde faideli olmaktan ziyade zararlı ne
ticeler tevlit etmiş, birçok suiistimallere yol aç
mıştır. Filhakika: 

Tahdit eczanesi olanlar lehine ve olmıyan-
lar aleyhine bir (gedik) mahiyeti arzeden imti
yazlar husule getirmiştir. 

Eczane açmak hakkı, binlerce, fa-attâ yüz 
binlerce liraya devredilen bir inhisar ve imti
yaz olarak haksız kazançlar mevzuu olagel
miştir. Bu suretle eczane açmak hakkını devir 
alanların verdikleri muazzam meblâğları hasta 
ve çoğu fakir olan vatandaşların sırtından kı
sa zamanlarda ödeştirdikleri düşünülecek olur
sa tahdidin memlekete faideli mi, yoksa zarar
lı mı olduğu daha iyi anlaşılmış ve tahdit le
hine sarfedilen mütalâaların mahiyeti daha 
açık görülmüş olur. 

D) Tahdit rekabeti tamamen önlediği için 
meslekte alâkasızlığı ve fiyatlarda insafsız had
lere varan yükselmeyi intaç etmiştir. Filhaki
ka birçok eczanelerin tamamen kalfalar elinde 
kaldığı, eczacı olan asıl sahiplerinin eczaneye 
uğramıya dahi lüzum görmedikleri sık rastla
nan bir vakıadır. Fiyatlardaki haksız tezayüt 
ise eczanelerin devri dçin verilen binlerce lira
yı çok kısa zamanda itfa edecek dereceye gel
miş bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu sahadaki rekabeti tehlikeli bir 
hal olarak göstermek ve rekabetin ve reçetelerin 
tahrifi gibi bir netice tevlit edeceğini iddia et
mek asla yerinde bir mütalâa olamaz. 

Bundan sonraki maddelerde meslekî suçlar 
için o derece kuvvetli müeyyideler konmuşturki, 
bilhassa rekabet sayesinde ihbar müessesesinin 
daha geniş ölçüde işliyeceği düşünülecek olursa, 
tahdidin kalkmasiyle reçetelerin tahrifi gibi bir 
neticenin ortaya çıkacağını düşünmek yersiz 
biı* mütalâa olur. Rekabet bilâkis itinayı intaç 
edecek ve haksız fiyatları önleyecektir. 

E) Tahdidin büyük merkezlerde toplanma
yı önlediği ve bilhassa iyi şartlı olmayan yerler
de eczane açılmasını sağladığı iddiası memle
ket hakikatlarına uymamaktadır. Nazari olarak 
hakikaten tahditten böyle bir faide umulabilir. 
Fakat hakikatta tahdit hükümlerinin ümit edi
len bu neticeyi temin etmediği meydandadır. 
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Kaldı ki, fena şartlı yerlerde eczane açılması-

m teşvik gibi bir mucip sebepten hareket eden 
Sağlık Komisyonunun 5320 sayılı Kanundaki 
eczanesi olmayan yerlerde eczane açıp muayyen 
bir müddet çalışanların diledikleri yerde ecza
ne açabilmelerini teinin eden hükmünü kanun 
metninden çıkarmış olmasını bu mucip sebep 
zaviyesinden izah etmeye elbette ki, imkân yok
tur. 

tşte bu arzedilen sebepler dolayısiyledir ki, 
komisyonumuz tahdit müessesesinin kaldırılma
sını muvafık bulmuş ve ekseriyetle bu kararı it
tihaz eylemiştir. 

Madde 6 : Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonunun altıncı maddesi hükmü komisyonumuz
ca kabul edilen metnin beşinci maddesinin son 
fıkrası olarak sevk edildiğinden, Sağlık Komis
yonunun yedinci maddesi hükmü yukarda arze-
dildiği veçhile dördüncü maddeye alındığından 
ve aynı Komisyonun 8 nci maddesi ise tamamen 
kanundan çıkarıldığından komisyonumuzca ha
zırlanan metinde altıncı madde, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonunun 9 ucu maddesi
nin E bendine tekabül etmektedir. 

Bu noktayı belirttikten sonra Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonunca hazırlanan metinden 
.8 nci maddenin neden çıkarıldığını izah etmekte 
fayda vardır. 

Komisyonumuzu bu yola sevkeden sebepleri 
şöyle hülâsa etmek mümkündür: 

A) Bir icra organı olan vekâlete kazai ma
hiyet arzeden bir karar ittihaz etmek hakkını tanı
mak doğru görülmemiştir. 

B) Bu maddenin B ve C bentlerindeki hü
kümler esasen bu kanunun 42 ve mütaakıp mad
deleriyle karşılanmış bulunmaktadır. 

O) Bendindeki hükmün ikinci maddede ka
bul edilen hükümle telifi gayrimümkündür. 

îşte bu sebepler dolayısiyle 8 nci madde ka
nundan çıkarılmıştır. 

Madde 7 : Bu madde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunun 9 ncu maddesinin A. B. C. 
D. bentlerine takabül etmektedir. 

Sağlık Komisyonunun A bendi Komisyonu
muzca kabul edilen metnin B bendini teşkil et
mektedir. 

Sağlık Komisyonunun B bendi komisyonumu* 
zun A bendine takabül etmektedir. Ancak bu 
bende maksadı daha açık anlatmaya matuf vu
zuh verilmiştir. 

Sağlık Komisyonunun C bnedi komisyonu
muzca hazırlanan metnin C bendine daha şümul
lü bir şekilde dercedilmiş bulunmaktadır. 

Sağlık Komisyonunun D bendi esasen komis
yonumuzca kabul edilen B bendi şümulü içinde 
bulunduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Madde 8 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
10 ncu maddesine takabül etmektedir. 

Her ne kadar vefat ve hacir halleri için mü
taakıp maddelerde ayrı hüküm sevkedilmiş ise de 
bu iki halde dahi ruhsatnamenin sakıt olacağını 
kabul etmek icabetmektedir. Çünkü bunların ye
rine kaim olanlara yeniden ruhsat verilmesi ilk 
ruhsatın hükümsüz kalması mânasını tazammun 
eder. 

Madde 9 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
11 nci maddesine tekabül etmektedir. Bu madde
de esaslı bir değişiklik yapılmamış münhasıran 
metne (aşağıdaki maddelerde yazılı müddetler
le) kaydı konulmuştur. 

Madde 10 : Bu madde Sağlık Komisyonu tek
lifinin 12 nci maddesine tekabül etmektedir. Sağ
lık Komisyonu metninde hacir ve ölüm hali birbiri
ne tamamen karıştırılmış bulunmaktadır. Komis
yonumuzca yapılan değişiklik bu iki hali birbi
rinden ayırarak iki ayrı fıkra hafinde sevketmek-
ten ibaret olmuştur. 

Madde 11, 12, 13, 14, 15 : Bu maddeler Sağ
lık Komisyonunun sırasiyle 13, 14, 15, 16 ve 17 
nci maddelerine tekabül etmektedir. Bu madde
lerde komisyonumuzca esaslı hiçbir değişiklik 
yapılmamış ancak Sağlık Komisyonunun tekli
finde 19 ncu maddenin 2, 3, ve 4 ncü fıkralarını 
teşkil eden hükümler 15 nci maddeye son iki fık
ra olarak nakledilmiştir. 

Madde 16 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
18 nci maddesine tekabül etmektedir. Hüküm de
ğişikliği yapılmamış yalnız maddenin yazılışı 
daha derli toplu bir hale konmuştur. 

Madde 17 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
19 ncu maddesine tekabül etmektedir. Ancak yu
karda arzettiğ'imiz veçhile 2, 3 ve 4 ncü fıkralar 
15 nci maddeye nakledildiğinden madde iki fık
ra olarak kalmıştır. 

Madde 18 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
20 nci maddesine tekabül etmektedir. Ancak 20 
nci maddenin 3 ncü fıkrası tahdit ile alâkalı bir 
hüküm olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Madde 19 ve 20 : Bu maddeler Sağlık Komis-
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yonunun 21 ve 22 nci maddelerinin tamamen ay
nıdır. 

Madde 21 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
23 ncü maddesine tekabül etmektedir. Bu 
madde tahdit ile alâkalı bulunduğu için ko
misyonumuzca tadil edilmiştir. Sağlık Komis
yonunun metninde nüfus esasına göre bir tah
dit konmuştur. Yukarda da arzettiğimiz veç
hile komisyonumuz bu şekil tahdidi insan hak
larına ve memleket menfaat ve icaplarına ay
kırı bulduğu için kaldırmış bulunmaktadır. 

Buna mukabil iki eczane arasındaki mesafe
nin mahallin hıfzıssıhha komisyonlarınca tâyin ve 
tesbit edileceği hakkında tahditten ziyade tan
zimi bir mahiyet arzeden bir hüküm sevketmiştir. 

îlk nazarda tahdide ait hükümleri bir yandan 
kaldırırken öte yandan binnetice tahdit mahiyeti 
arzeden değişik bîr hüküm sevketmek tezada düş
mek şeklinde telâkki edilebilir. Fakat mevzuu 
biraz derinleştirecek olursak zahirî olan bu tena-
kasun hakikatta mevcut olmadığını müşahede 
etmek mümkündür. 

Bâzı memleketlerde yalnız nüfus itibariyle 
tahdit, bâzı memleketlerde ise mesafe bakımından 
•tanzim esası kabul edilmiş bası memleketlerde îse 
her iki şekil birlikte kabul olunmuştur. 

Birçok memleketler nüfus itibariyle tahdidi bı
rakmakta daha ziyade eczanelerin şehir veya ka
sabanın muhtelif semtlerine serpiştirilmesini te-
minen mesafe itibariyle tanzimi tercih etmekte
dirler. 

Memleketimizde de bu son şeklin daha iyi ne
tice vereceği ve böylelikle şahsî haklarına mut
lak bir tecavüz yoluna gidilmeksizin eczanelerin 
şehir ve kasabaların muhtelif semtlerine serpişti-
rilmesinin temin edilebileceği düşünülmektedir. 

Madde 22 : Sağlık Komisyonunun 24 ncü mad
desi doğrudan doğruya tahditle alâkalı olduğu 
için kanundan çıkarıldığından komisyonumuzun 
22 nci maddesi Sağlık Komisyonunun 25 nci mad
desine tekabül etmektedir. Ancak Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletince hazırlanacak bir talimat
namenin Vekiller Heyetince tasdik edilmesi yo
lu çok şekilperest bir durum arzettiğinden bunun 
yerîne eczanelerin vaziyetlerinin doğrudan doğ
ruya Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tesbit 
edileceği esası kabul olunmuştur. 

Madde : 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35 ve 
36 neı maddeler sırası ile Sağlık Komisyonunun 
27, 29, 30, 32, 33, 34,55, 37, 39 ve 40 nci madde

lerine takabül etmektedir. Bu maddelerde Sağlık 
Komisyonu metnine nazaran hiçbir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Madde 24 : Bu maddede yapılan değişiklik 
müessese sahip ve mesul müdürlerinin müşterek 
mesuliyeti esasının kabul edilmiş olmasından 
ibarettir. 
* Madde 27 : Bu madde Sağlık Komisyonu tek
lifinin 31 nci maddesine takabül etmektedir, bu 
maddede yaılan değişiklik 22 nci maddemizdeki 
yapılan değişikliğin bir neticesidir. Madde met
ninden (Talimatname) kelimesi çıkarılmış bunun 
yerine (Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
tesbit ve ilân olunacak esaslara göre) kaydı kon
muştur. 

Madde 32 : Bu maddede talimatname yapıl
ması hakkında son cümle çıkarılmış ve kanun 
mevcut oldukça talimatname yapmak imkânı bu
lunduğu için ayrıca sarahat konması zait telâkki 
edilmiştir. 

Madde 34 : Bu madde Sağlık Komisyonunun 
38 nci maddesine takabül etmektedir. Sağlık Ko
misyonu metninde cümlenin faili unutulmuş ol
duğu için (müessese sahip veya mesul müdürü) 
kaydı ilâve olunmuştur. 

Madde 37 : Bu madde Sağlık Komisyonu met
ilinin 50 nci maddesine takabül etmektedir. Sağ
lık Komisyonunda 5 nci bölüm cezaları göster
mektedir. Komisyonumuz bu bölümü sona alma
yı muvafık bulmuştur. Çünkü müteferrik hü
kümler meyanmda zikredilen maddelerde de ce
za müeyyidelerinin tatbiki icabeden hususlar var
dır. Mecburiyet veya memnuiyetin evvelâ göste
rilmesinin ve ceza müeyyidelerinin de ondan son
ra tesbiti daha uygun olduğu muhakkaktır. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında komisyon 
âzasından bâzı zevat mahkûmiyete mâni olmıya-
cak bir mahkûmiyet kararı verilip bu cezanın 
infazına başlanması halinde dahi bu maddenin 
tatbik edileceği yolunda metne bir sarahat kon
ması talebinde bulunmuşlarsa da maddede 
mevcut (sair mazeretler) kaydı içine bu halin de 
gireceği düşünülerek ilâve yapılmasına, lüzum 
görülmemiştin'. 

Madde 38, 39, 40 : Bu maddelerde esaslı 
hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Madde 41 : Bu madde Sağlık Komisyonu
nun 55 nci maddesine tekabül etmektedir. 

Sağlık Komisyonunun 55 nci maddesinin 
o'kunmasmdan da anlaşılacağı üzere bu madde-
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nin bininci fıkrası dle ikinci fıkrası birbirine 
mütenaikıs hükümleri ihtiva ietmektedir. ikin
ci fıkrasının (ilâç fiyatları hakkındaki şikâyet
lerin binnetice Sağlık Şûrasında ıtetkik edilme
si) hakkındaki hükmü ise işleri tamamen gecik
tirecek ve dolayısiyie de müessiriyetini kaybet
tirecek tatbiki müşkül bir hüküm olarak gö
zükmektedir. Bu cihet nazara alınarak mad
denin bünyesinde metinde görülen değişiklik 
yapılmış bulunmaktadır. 

Madde 42, 43 : Bu maddeler kanunun ceza 
müeyyidelerini teşkil etmektedir. Ceza müey
yidelerinde Sağlık Komisyonu metnine naza
ran esaslı hüküm ve müeyyide değişiklikleri 
yapılmıştır. 

Madde 48 : Bu madde eski hükümleri ilga 
eden maddedir. 

Geçici madde 1 : Sağlık Komisyonunun met
ni aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2 : Bu madde Sağlık Komisyo
nu metninin 45 nci maddesine tekabül etmek
tedir. Filhakika bu hükmün yeri müteferrik 
hükümler bölümü değ$ muvakkat maddeler 
olmak iktiza eder. Buvyer değişikliği bu se
bepten yapılmış ve madde metninde hiçbir de
ğişiklik yapılmamıştır. 

Umumi Heyetin Yüce tasvibine arzedilmek 

üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Başkan Bu Rapor Sözcüsü 
izmir Çanakkale 

H. özyörük N. Kirişcioğlu 
Kâtip 

Balıkesir Amasya 
Söz hakkım maMuzdur /. Olgaç 

V. Asena 
Aydın Aydın 

Söz hakkım mahfuzdur Muhalifim 
N. Geveci C. Ülkü 

Çoruh Edime Erzurum 
M. Güney M. Enginün E. Karan 

Gazianteb Manisa 
G. Ktnoğlu Söz hakkım mahfuzdur 

Ş. Ergin 
istanbul Kars Kayseri 

A. Moshos 8. Atalay Y. Z. Turgut 
Konya Konya Malatya 

H. Aydıner M. Obuz M. Kartal 
Maraş Mardin Siird 

M. özsoy M. K. Boran Ş. Türkdoğan 
Sivas Sivas 

Söz hakkım mahfuzdur İV. Ertürk 
§. Ecevit 

Tokad Tokad Yozgad 
fi. ökeren M. önal N. Ü. Alçılı 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO

NUNUN DEĞÎŞTlRÎŞl 

Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanun tasarısı 

Birinci Bölüm 

Eczacılar 

MADDE 1. — Eczacılık, eczane, ecza deposu, 
ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari mevat 
ve müstahzarat lâboratuvarı ve imalâthanesi gibi 
müesseseleri açmak ve işletmek; tibbi ve ispen
çiyari müstahzarat ihzar ve imal etmek; ve bu 
kabîl resmî veya hususi müesseselerde mesul mü
dürlük yapmaktır. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti sınırlan 
içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıf
ları haiz olmak şarttır. 

A) Türk vatandaşı olmak; 
B) Türkiye Eczacı Okulu ve fakültelerinden 

diplomalı bulunmak; 
C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca tescil edilmiş olmak; 
D) Hüsnühal sahibi bulunmak ve bu kanu

nun 8 nci maddesinde yazılı mahkûmiyetlerden 
biriyle mahkûm bulunmamak. 

MADDE 3. — Program ve öğrenim sürsei ba
kımından Türkiye Eczacı Okulu veya fakültele
rine eşit olan yabancı eczacı okulu veya fakülte-
lreinden diplomalı Türk vatandaşı eczacılar Tür
kiye'de sanatlarını yapabilmek için, Eczacı Okulu 
veya fakültelerince teşkil edilecek bir jüri önün
de hüviyetini ispat ettikten sonra diplomaları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil 
edilip. 

öğrenim süresi Türkiye Eczacı Okulu veya 
fakültelerinin öğrenim süresi kadar olmakla be
raber öğretim programlarında Türkiye Eczacı 
Okulu ve fakültelerinin derslerinden bâzıları bu-
lunmıyan veya bulunmakla beraber daha az bir 
süre içinde okutulan veya süresi az olduğu halde 
öğretim programı aynı olan yabancı memleketler 
eczacı okulu veya fakültelerinden diplomalı Türk 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTIRİŞÎ 

Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun 

Birinci Bölüm 

Eczacılar 

MADDE 1. — Eczacılık; eczane, ecza depo
su, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari me
vat ve müstahzarat lâboratuvarı veya imalât
hanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya 
tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar veya imal 
etmek veyahut bu kabîl resmî veya hususi 
müesseselerde mesul müdürlük yapmaktır. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti hudut
ları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki 
vasıfları haiz olmak şarttır. 

A) Türk vatandaşı olmak, 
B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakültele

rinden diplomalı olmak veya yabancı memle
ketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden 
diplomalı olup da 3 ncü madde gereğince ilmî 
hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış 
olmak, 

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâletince tescil edilmiş olmak, 

D) Memleket dahilindeki bir eczanede bir 
sene müddetle staj görmüş olmak, 

E) Hüsnühal sahibi bulunmak bu kanunun 
4 ncü maddesinde yazılı hallerden biri bulun
mamak. 

MADDE 3. — Yabancı memleketlerdeki ecza
cı mektep veya fakültelerinden diplomalı olan 
Türk vatandaşı eczacılar Türkiye'de sanatla
rını yapabilmek için: 

A) Program ve tahsil müddeti bakımından 
Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerine mu
adil olan yabancı eczacı mektep veya fakülte
lerinden diplomalı iseler eczacı mektebi veya fa
kültelerince teşkil edilecek bir jüri önünde ilmî 
hüviyetlerini ispat etmeye, 

B) Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mektebi 
veya fakültelerinin tahsil müddeti kadar olmak
la beraber tahsil programlarında Türkiye Ecza
cı Mektebi veya fakültelerinin derslerinden bâ
zıları bulunmıyan veya bulunmakla beraber 
daha az bir müddet içinde unutulan veya müd
det az olduğu halde tahsil programı aynı JO\&TI 
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vatandaşı eczacılar aynı şekilde teşkil edilecek 
bir jüri önünde Eczacı Okulu veya fakülteleri ta
rafından ayrıca tesbit edilecek bir programa gö
re imtihan vermeye mecburdurlar. 

Hem öğretim süresi ve hem öğretim program
ları Türkiye Eczacı Okulu veya fakültelerinin 
süre ve programlarından eksik olan yabancı mem
leketler eczacı okulu veya fakültelerinden diplo
malı Türk vatandaşı eczacılar eksik kalan süre 
ve programlarını Türkiye'de tamamladıktan son
ra yukarda bildirilen imtihanı vermekle mükel
leftirler. 

MADDE 7. — Aşağıda yazılı hallerde bir ec
zanenin her hangi bir suretle sanatını veya bir 
eczanede mesul müdürlük yapmasına müsaade 
edilmez : 

A) Meslekî veya yüz karartıcı suçlardan bi
riyle üç sene ağır hapis veya 5 seneden fazla 
hapis cezasiyle mahkûm olmak; 

B) Müebbeden kamu hizmetlerinden mene-
dilmiş olmak; 

C) Eczanesinde imal, ihzar ve tertip edi
len ilâçlarla, sattığı müstahzarlar veya eczayı 
tıbbiyede sanatını kötüye kullanmak suretiyle 
işlediği bir suç yüzünden mahkeme kararı ile 
iki defa meslek ve sanatının tatili cezasiyle mah
kûm edilmiş olmak; 

D) Başka memleketlerde sanatını icradan 
menedilmiş olup, bu muamelenin haklı olduğu 
Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş olmak; 

E) Sanatını yapmasına mâni iyileşmez bir 
hastalığı bulunmak; 

F) Sanatını icraya mâni olacak derecede 
iki gözünde niyetten mahrum olmak; 

MADDE 4. — Eczanesi bulunmıyan bir yer
de ilk defa eczane açmak istiyen, yahut eczane
sini satmak veyahut başka bir yere nakletmek 
istiyen eczacı bir istida ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına yahut alâkalı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğüne veyahut mahallî Hükümet 
tabipliğine bir istida ile müracaat eder. 

Ad. K. 

yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakül
telerinden diplomalı iseler aynı şekilde kurula
cak bir jüri önünde eczacı mektebi veya fakül
teleri tarafından ayrıca tesbit edilecek bir prog
rama göre imtihan vermiye; 

C) Gerek tahsil müddeti ve gerek tahsil 
programları Türkiye Eczacı Mektebi veya fa
kültelerinin müddet ve programlarından eksik 
olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya 
fakültelerinden diplomalı iseler eksik kalan 
müddet ve programlarını Türkiye'de tamamla
dıktan sonra B bendinde bildirilen imtihanı 
vermiye; 

Mecburdurlar. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince bu gi

bilerin diplomaları ancak ilmî hüviyetin isba-
tmdan veya imtihanın kazanılmasından sonra 
tescil olunur. 

MADDE 4. — Aşağıdaki haller eczacılık 
yapmıya mânidir. 

A) Yüz kızartıcı bir suçla mahkûm edil
miş olmak; 

B) Alelıtlak üç sene ve daha fazla ağır ha
pis veya beş sene ve daha fazla hapis cezasiyle 
mahkûm olmak; 

C) Meslekî bir suçtan bir sene ve daha zi
yade hüriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm ol
mak veyahut eczahanesinde imal, ihzar veya ter
tip edilen ilâçlarla sattığı müstahzarlar veya 
sair eczai tıbbiyede sanatını kötüye kullanmak 
suretiyle işlediği bir suçtan dolayı beş sene için
de iki defa mahkeme karariyle meslek ve sana
tının tatil icrasiyle mahkûm edilmiş olmak; 

D) Başka memleketlerde sanatını icradan 
menedilmiş olup bu muamelenin haklı olduğu 
îcra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak; 

E) (Sanatını yapmasına mâni iyileşmez bir 
hastalığı bulunmak; 

F) Sanatını yapmasına mâni olacak dere
cede iki gözü rüyetten mahrum olmak. 

MADDE 5. — Eczane açmak istiyen, yahut 
eczanesini satmak ve yahut başka bir yere nak
letmek istiyen eczacı bir istida ile Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletine ve yahut alâkalı 
sağlık ve sosyal yardım müdürlüğüne ve yahut 
mahallî Hükümet tabipliğine müracaat eder. 

Eczane açmak istiyenler aşağıda yazılı ve-
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Eczane açmak istiyenler aşağıdaki yazılı ve
sikaları da birlikte vereceklerdir : 

A) Tesdikli nüfus kâğıdı sureti; 
Tasdikli diploma sureti; 
Hal tercümesi; 
Hüsnühal kâğıdı; 
Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî 
vesika; 
Dört aded fotoğraf. 

B)l 
C) 
D) 
E) 

F) 

MADDE 5. — Aşağıdaki maddelerde yazılı 
nüfus nispetlerine göre bir mahalde yeniden 
bir eczanenin açılması takarrür ettiği takdir
de bu husus alâkalılara duyurulmak üzere Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından il 
ve ilce sağlık amirliklerine, mevcut eczacı oda 
ve teşekküllerine bildirildiği gibi Resmî Gaze
tede ve resmî il ve idarei hususiye gazeteleri ile 
de ilân edilir. 

Müracaat müddeti yapılacak birinci ilândan 
itibaren (45) gündür. 

Müracaatlar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına, mahallî sağlık ve sosyal yardım mü
dürlüğü veya hükümet tabipliğine yapılabilir. 

Bu husus için yapılacak müracaatlara 4 ncü 
maddede yazı]ı evrak ve belgeler eklenir. 

A) 45 gün sonunda Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında toplanacak olan müracaatlar
dan kanunun birinci maddesine uygun olmıyan-
lar reddedilir. 

B) Kanuni vasıfları haiz talepler birden 
fazla ise aşağıdaki sıra takip olunur : 

1. îstilâ, göç ve tabiî âfetler gibi felâketler 
yüzünden eczanesini kaybedenler; 

2. Mutlak olarak tek eczaneli yerlerde ara
sız beş yıl eczane sahip veya mesul müdürü ola
rak fiilen çalışmış olanlar, iki veya daha fazla 
eczaneli yerlerde 15 sene mutlak olarak bilfiil 
veya mesul müdürlüğünde çalışmış olanlar; 

3. 1580 sayılı Belediye Kanunu hükümle
ri içinde kasabadakiler şehirdekilere takaddüm 
ederler. Talipler münhasıran kasabadan veya 

Ad. K. 

sikaları da birlikte verirler : 
A) Tasdikli nüfus kâğıdı sureti; 

Tasdikli diploma ve staj vesikası su-

Hal tercümesi ve hüsnühal kâğıdı; 
Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adlî 

B) 
retleri 

C) 
D) 

vesika; 
E) Sanat yapmasına mâni iyil eşmez bir 

hastalığı veya rüyetten mahrumiyeti bulunma
dığına dair rapor; 

!F) Dört aded fotoğraf. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafın

dan tamamlanan evrak üzerinde yapılacak tet-
kikat neticesinde en geç 30 gün zarfında ruh
satname tanzim ve tebliğ olunur. 
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şehirden olduğu takdirde kıdemleri nazarı iti
bara alınır. 

4. îlk defa eczane açacaklar : 
C) Müracaat edenler eczane açmamış olan

lardan ibaret olduğu takdirde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca teşkil edilen bir he
yet huzurunda kur'aya müracaat edilir. Ancak 
kendileri veya mümessili bulunmıyanlarm 
kur'ası komisyonlarca çekilir. 

5. Bulundukları yerdeki eczanelerin adedi 
ne olursa olsun 10 seneden beri eczanesini iş
letenler : Bunların adedi birden fazla olduğu 
takdirde kıdem esası dikkate alınır. 

MADDE 6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından, tamamlanan evrak üezrin-
de yapılacak tetkikat sounnda en geç 30 gün 
zarfında ruhsatname tanzim ve tebliğ edilir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki hallerde ruhsatna
meler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
bir haftadan iki aya kadar geri alınır : 

A) Eczacıların sanatlarının icrasına müta-
alllik kanunlara ve bunlar gereğince hazırlanmış 
tüzük ve yönetmeliklere göre Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca verilecek emirlere muga
yir hareketin tekerrür etmesi; 

B) Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra 
mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler dışında ec
zanesi olan yerlerde 30 gün, olmıyan yerlerde 
eczanesini 10 gün müddetle kapalı bırakmak; 

C) Eczanelerinde veya (müesseselerinde am
balajı açılmış olan ilâç, ecza ve kimyevi madde
lerin bozuk, mağşuş veya gayrisâf olmasından 
dolayı 38 nci madde gereğince haklarında iki 
defa muamele yapılmış olması; 

D) Teftiş esnasında görülen noksanların 
tamamlanması için yapılmış olan iki yazılı ih
tara riayet etmemesi; 

E) Bu kanunda yazılı sebeplerle ve mah
keme karariyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafından müessesenin kapatılmış olması; 

F) Namus ve iffete aykırı olup meslek 
haysiyetiyle telifi kabil olmıyaeak halleri itiyat 
etmiş olması; 
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MADDE 9. — Eczacılar aşağıda yazılı haller
de sanatlarını icradan menedilerek kendilerine 
verilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca daimî surette geri alınır: 

A) 8 nei maddede yazılı hallerin vukuunda;' 
B) Ruhsatname almak için ibraz eylediği 

evrak ve vesikaların sahteliğinin veya hakikata 
uygun olmadığının resmen tahakkuk etmesi; 

C) Sıhhi sebeplerle bir eczanenin mesul mü
dür marifetiyle idaresinin müstemirren beş sene
yi geçmemiş olması; 

D) Eczacılık sanatının muvakkaten tatiline 
dair hakkında mahkemece mükerrerlik karan bu
lunması; 

E) Verilen müsaadenin tebliğinden itibaren 
eczanesi olmıyan yerlerde üç ay, eczanesi olan 
yerlerde altı ay içinde mazeretsiz olarak eczane
yi açmaması veya işletmemesi, 

MADDE 10.— Bir eczacı almış olduğu mü
saadeden sarfınazar eder veya iflâsına veyahut 
haczine hükmolunursa veya vefat eylerse ruhsat
name sakıt olur. 

MADDE 11. — Vefat eden veya hacredilen 
veya meslek ve sanatının icrasından mütevellit 
devamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibi
nin karısı veya kocası veya küçük çocukları var
sa eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün 
idaresi,altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca ruhsat verilir. Bu suretle veri
lecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanununa göre 
harç alınır. 

• 
MADDE 12. — Bir eczanenin mesul müdür 

tarafından mahcur veya vârisler namına idare 
edilmesi, hacredilen eczacı hakkındaki hükmün 
ref'itte veya çocuğun reşit olmasına ve çocuğu 
bulunmıyan eczacının karısı veya kocasının ev
lenmesine, kan veya koca evlenmediği takdirde 
karı .için beş, koca için bir senelik müddetin bit
mesine kadar devam eder. Vefat eden eczacının 
çocuğu eczacılık tahsil ediyorsa, devir için çocu
ğun mûtat müddet zarfında tahsilini bitirmek 

Ad. K. 

MADDE 6. — Verilen müsaadenin tebliğin
den itibaren eczanesi olmıyan yerlerde üç ay, 
eczanesi olan yerlerde altı ay içinde mazeret
siz olarak eczaneyi açmaması veya işletmeme
si halinde ruhsatname geri alınır. 

MADDE 7. — Eczacılar aşağıdaki hallerde 
sanatlarını icradan menedilerek kendilerine ve
rilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince daimî olarak geri alınır. 

A) Ruhsatname almak için ibraz edilen ev
rakın hilafı hakikat olduğu ve bidayeten eczacı
lığa mâni bir halin bulunduğu resmen tahakkuk 
ederse; 

B) Dördüncü maddedeki haller vukubulur-
sa, 

C) Eczanenin mesul müdür tarafından ida
resine cevaz verilen hallerde kanunen kabul edi
len müddet sona ererse, 

D) Sıhhi sebeplerle veya sanatın icrasından 
mütevellit maluliyet dolayısiyle bir eczanenin 
mesul müdür tarafından idaresi müstemirren beş 
seneyi geçmiş olursa. 

MADDE 8. — Bir eczacı almış olduğu mü
saadeden zarfmazar eder veya iflâsına yahut hac
rine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsatname 
sakıt olur. 

MADDE 9. — Vefat eden veya hacredilen ve
ya meslek ve sanatının icrasından mütevellit de
vamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibinin 
karısı veya kocası veya küçük çocukları varsa 
bu kanunun 7 ve 10 ncu maddelerinde yazılı 
müddetlerle eczanenin bunlar hesabına bir mesul 
müdürün idaresi altında işletilmesine Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletince ruhsat verilir. Bu 
suretle verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Ka
nununa göre harç ahnır. 

MADDE 10. — Bir eczanenin mesul müdür 
tarafından mahcur namına idare edilmesi hacre
dilen eczacı .hakkındaki hükmün ref'ine veya ve
fatına veya beş sene .müddetin hitam bulmasına 
kadar, devam eder. ölen bir eczacının vârisleri 
namına eczanenin .mesul müdürü tarafından idaro 
edilmesi-çocuğununreşit olmasına ve çocuğu bu
lunmıyan eczacının karısının veya kocasının ev
lenmesine,, karı, veya koca evlenmedikleri takdir
de kack içİB.beş,>;kooa jiçia^bir senelik müddetin 
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üzere eczanenin mesul müdürü tarafından idare
sine devam olunur, şu kadar ki ölenin çocukla
rından birisi karısı veya kocası eczacı ise eczane 
usulü dairesinde kendilerine devredilerek yeni
den ruhsat verilir, bu vârislrin hepsi eczacı ise 
ana çocuğa, çocuk babaya, büyük kardeş küçüğe 
tercih olunur. 

MADDE 13. — Vefat eden eczacının vâris
leri arasında, karı, koca veya çocuk yoksa ecza
ne, bunların haricindeki mirasçılar tarafından 
nihayet bir sene zarfında tasfiye edilir. 

Bu müddet içinde eczanenin bir mesul mü
dürle idaresi şarttır. 

MADDE 14. — Bir eczaneyi satmalan kimse 
eczane 'açmak için işbu kanunda yazılı şartları 
haiz olduğu takdirde; namına ruhsatname veri
lir. 

Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve 
noterlikçe yapılır. 

MADDE 15. — Devredilen veya satılan bir 
eczanede bulunan uyuşturucu maddelerin satış ve 
devir muamelesinin mahallin en yüksek Sağlık 
âmirine bildirilmesi istenilen malûmatın veril
mesi mecburidir. 

MADDE 16. — Bir eczacı eczanesini kapat
mak isterse mahallin en yüksek Sağlık âmirine 
tek eczaneli yerlerde üç ay; daha fazla eczaneli 
yerlerde bir ay evvel haber verecektir. 

Eczanenin unvanı değiştirilecek olursa ma
hallin en yüksek Sağlık âmirine malûmat ver
mek lâzımdır. 

MADDE 17. — Umumi ve halka ilâç satmaya 
mahsus eczanelerden başka hususî eczanelerle ec
za depolarına, mahallin Sağlık ve Sosyal Yardım 
müdürlüğü tarafından usulü dairesinde ve aşağı
daki şartlara göre müsaade edilir ve keyfiyet 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilir. 

A) içindeki hastalara ilâç vermeye mahsus 
hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri; 

B) Yalnız fakirlere parasız ilâç verip hiç
bir suretle para ile reçete imal etmiyen belediye 
ve hayır cemiyetlerinin eczaneleri; 

C) Eczane bulunmıyan yerlerde (resmî veya 
serbest) eczacılar bulunmadığı takdirde, resmî 
veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri dâhi
linde ilâç veren veterinerlerin ecza depoları; 

38 — 
Ad. K. 

bitmesine kadar devam eder. 
Şu kadar ki ölenin çocuklarından birisi, karı

sı veya kocası eczacı 'ise eczane usulü dairesinde 
kendilerine devredilerek yeniden ruhsat verilir; 
bu vârislerin hepsi eczacı ise ana çocuğa, çocuk 
babaya, büyük kardeş küçüğe tercih olunur. 

MADDE 11. — Vefat eden eczacının vâris
leri arasında, karı, koca veya çocuk yoksa ecza
ne bunların haricindeki mirasçılar tarafından ni
hayet bir sene zarfında tasfiye edilir. 

Bu müddet içinde eczanenin bir mesul mü
dürle idarem mecburîdir. 

MADDE 12. — Bir eczaneyi devir veya satın 
alan kimse eczane açmak için bu kanunda yazılı 
şartları haiz olduğu takdirde, namına ruhsat
name veriJiı. 

Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve 
noterlikçe yapılır. 

MADDE 13. — Devredilen veya satılan bir 
eczanede bulunan uyuşturucu maddelerin satış ve 
devir muamelesinin mahallin en yüksek sağlık 
âmirine bildirilmesi ve istenilen malûmatın veril
mesi mecburidir. 

MADDE 14. — Bir eczacı eczanesini kapat
mak isterse tek eczaneli yerlerde üç ay, daha fazla 
eczaneli y erlerde bir ay evvel mahallin en yük
sek sağlık amirine haber vermeye mecburdur. 

MADDE 15. — Aşağıdaki bentlerde gösteri
len hususi eczanelerle ecza dolaplarının açılması
na mahallin Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlüğü 
tarafından usulü dairesinde müsaade verilir ve 
keyfiyet Vekâlete bildirilir. 

A) îçindeki hastalara ilâç vermeye mahsus 
hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri; 

B) Yalnız fakirlere parasız ilâç verip hiçbir 
suretle para ile reçete imal etmiyen belediye ve 
hayır cemiyetlerinin eczaneleri; 

C) Eczane bulunmıyan yerlerde (resmî ve
ya serbest) eczacılar bulunmadığı takdirde, res
mî veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri 
dâhilinde ilâç veren veterineılerin ecza dolap
ları; 
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D) Eczanesi bulunan kasaba ve merkezler
den on kilometre uzak olup da müstahdemlerine 
ilâç verilmesine lüzum görülen ziraat işletme
leri ve çiftlik veya sanayi müesseseleri sahiple
rinin ecza depoları. 

MADDE 18. — Halka ilâç satmak üzere ec
zanesi olmıyan yerlerde belediye veya özel ida
reler eczane açmıya yetkilidir: Ancak bu ecza
neler bir mesul müdür tarafından idare edilirler. 

MADDE 19. — Yukardaki maddede yazılı 
hususi eczanelerle ecza dolapları hakmda veri
len müsaade bu mahallerde bir eczanenin açıl
ması halinde kendiliğinden düşer. 

Yukardaki maddede yazılı hususi eczane
lerin bir .diplomalı mesul müdürt eczacının ida
resinde bulunması şarttır. 

Bu takdirde mesul müdürlere ait ruhsatna
me Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce ve
rilir. 

Yukardaki maddenin D paragrafında yazılı 
çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açılması, 
ancak bu mahallerde ecza dolabının mesuliyet
lerini deruhde edecek bir eczacı veya tabibin 
bulunmasına bağlıdır. 

Resmî ve Devlete bağlı teşekküllere ait ec
zaneler, bu mahallerde serbest eczacı bulunma
dığı takdirdo bedeli mukabilinde halka ilâç 
satmaya veya tertip etmeye mezundur. 

MADDE 20. — Memur veya asker olan kimse 
eczane açamaz. Ve bir eczanenin mesul müdür
lüğünü yapamaz. 

Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere 
üç ayı teravüz etmiyen nezareti bu kayıttan 
müstesnadır. 

İhtiyat askerlik vazifesinin ifası yeniden 
açılacak eczaneler için müracaat edilmeye mâni 
olamaz. 

Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini 
(S.Saa 
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D) Eczanesi bulunan kasaba ve merkezler
den 10 kilometre uzak olup da müstahdemlerine 
ilâç verilmesine lüzum görülen ziraat işletmeleri 
veya çiftlik veya sınai müesseseleri sahiplerinin 
ecza dolapları; 

A ve B bentlerinde yazılı hususi eczanelerin 
bir diplomalı mesul müdür eczacının idaresinde 
bulunması şarttır. Bu takdirde mesul müdürlere 
ait ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tince verilir. 

D bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde 
ecza dolabının açılması, ancak o mahallerde 
ecza dolabının mesuliyetini deruhde edecek bir 
eczacı veya tabibin bulunmasına bağlıdır. 

MADDE 16. — Serbest eczane bulunmıyan 
yerlerde bu kanunda gösterilen umumi hükümlere 
tevfikan mesul müdür bulundurmak şartiyle 
belediye veya özel idareler eczane açabilirler. 

MADDE 17. — 15 nci maddenin (C) bendin
deki ecza dolapları ile 16 ncı maddede yazılı ec
zaneler hakkında verilen müsaade bu mahallerde 
bir serbest eczanenin açılması halinde kendiliğin
den hükümsüz kalır ve eczane kapatılır. 

Resmî ve Devlete bağlı teşekküllere ait ecza
neler, bu mahallerde serbest eczacı bulunmadığı 
takdirde bedeli mukabilinde halka ilâç satmaya 
veya tertip etmeye mezundur. 

AMDDE 18. — Memur veya asker olan kimse 
eczane açamaz ve bir eczanenin mesul müdürlüğü
nü yapamaz. 

Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç 
ayı tecavüz etmiyen nezareti bu kayıttan müstes
nadır. 

Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini 
yapmak üzere silâh altına davet edilen eczacılar 
askerlikleri müdde tince eczanelerini bir mesul 
müdür marifetiyle idare edebilirler. 
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yapmak üzere silâh altına davet edilen eczacı
lar askerlikleri müddetince eczanelerini bir mes
ul müdür marifetiyle idare edebilirler. 

MADDE 21. — Bir eczacının birden fazla 
eczane açması veya mesul müdürlüğünü üzerine 
alması yasaktır. 

MADDE 22. — Bir eczane sahibi; eczanesi 
dışında ilâç tertip edemiyeceği ve mesleki dışın
da ticaret yapamıyacağı gibi öğretmenlikten baş
ka bir memuriyet de kabul edemez. 

İkinci Bölüm 

Eczaneler 

MADDE 23. — Bir mahalde bulunan eczane
lerin adedi o mahallin nüfusuna göre tesbit 
olunur. Ancak açılacak ikinci eczaneler bu ka
yıttan tamamen müstesnadır. 

MADDE 24. — Bin mahalde üçüncü bir ec
zanenin açılabilmesi için o mahallin belediye 
hudutları içindeki nüfusu 10 binden yukarı 
olanlarda her 10 bin nüfus için bir eczane, nü
fusu 50 binden yukarı olan yerlerde her 9 bin 
nüfusa bir eczane, nüfusu 100 binden fazla olan 
yerlerde her 8 bin nüfusa bir eczane, nüfusu 
300 binden yukarı olan yerlerde her 7 bin nü
fusa bir eczane, nüfusu 500 binden yukarı olan 
yerlerde her 5 bin nüfusa bir eczane açılır. 

îki eczane arasındaki mesafe mahallin hıf-
zıssıhha komisyonlarınca tâyin ve tesbit olunur. 

Şu kadar ki, bir şehir veya kasabanın bele
diye hudutları içinde olmakla beraber kolay 
ve seri muvasala imkânlarından mahrum müf-
rez bir mahal bulunduğu takdirde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının tensibi şartiyle 
nüfus adedine bakılmaksızın o mahalde bir ec
zane açılabilir. Nüfus küsuratı bir eczane için 
tesbit edilen miktarın yarısına baliğ olmadık
ça yeni bir eczanenin tesisine vesile olamaz. 

MADDE 25. — Eczane binalarının kaç kı
sımdan mürekkep olacağı v© lâboratuvarların 
vasıf ve şartları ve içerlerinde bulunması lâ-
zımgelen alet ve saire ve eczanenin dahilî hiz
metleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından tanzim olunup Bakanlar Kurulun-

Ad. K. 

MADDE 19. — Bir eczacının birden fazla ec
zane açması veya mesul müdürlüğünü üzerine al
ması yasaktır. 

MADDE 20. — Bir eczane sahibi eczanesi dı
şında ilâç tertip edemiyeceği ve mesleki dışında 
ticaret yapamıyacağı gibi öğretmenlikten başka 
bir vazife de kabul edemez. 

İkinci Bölüm 

Eczaneler 

MADDE 21. — İki eczane arasındaki mesa
fe mahallin hıfzıssıhha komisyonlarınca tâyin ve 
tesbit olunur. 

MADDE 22. — Eczane binalarının kaç, kı
sımdan mürekkep olacağı ve lâböratuyarların 
vasıf ve şartları ve içerlerinde bulunması lâ-
zımgelen alet ve saire ve eczanenin dahilî hiz
metleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
tâyin ve tesbit olunur, 

* 
( S. Sayısı : 153 ) 



— 41 — 
S. ve S. Y. K. 

ca tasdik edilecek bir yönetmelikle tesbit olu
nur. 

MADDE 26. — Tabipler, eczacılar, diş ta-
bipleri, veterinerler, tıbbi ve gıdai kimya mü
tehassısları kendi sahalarında tıbbi müstahza
rat tertip ve namlarına permi alabilecekleri gi
bi tıbbi müstahzarat ve lâboratuvar ve imalât
hanesi de açabilirler. 

Üçüncü Bölüm 

Ecza ve kimyevi maddeler 

MADDE 27/— Müesseselerde bulundurulan 
Türk kodeksine dâhil ecza ve kimyevi madde
ler Türk kodeksinde yazılı vasıf ve şartlan ha
iz olacaktır. 

MADDE 28. — Ambalajları açılmış tıbbi ec
za ve kimyevi maddelerin sâf olmamalarından 
ve iyi muhafaza edilmemelerinden eczane, ecza 
deposu ve lâboratuvar sahipleri, bulunmadıkla
rı takdirde mesul müdürleri sorumludur. 

MADDE 29. — Zehirli ve müessir eczanın 
muhafazası ve müstehlike satışı bu husustaki ka
nun ve mevzuata göre yapılır. 

MADDE 30 '.— Reçete mukabili olarak ve
rilmesi meşrut olan ilâçların reçetesiz verilmesi 
ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde 
toptan satılması yasaktır. 

MADDE 31. — Eczaneye imal edilmek üze
re bırakılan reçetelerin tadil veya tağyir edil
meden yapılması meşrut olup ilâçların ve reçe
telerin (fiyatları üzerinde yazılmak suretiyle) 
alıcıya verilmesi yönetmeliğe göre...yapılır. Ec
zanelerde hazırlanan reçetelerin ilâçlarında gö
rülecek hata ve saireden doğrudan doğruya ecza
nenin mesul müdürü mesuldür. 

Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğun
dan şüphe ettikleri reçetelerle, kodekste yazılı 
miktarlardan fazla eczayı ihtiva edip altı iki 
çizgi ile çizilerek ayrıca imsa «ıdjlmiş oîmıyan 
reçeteleri müdavi .tabip ile temas etmeden imal 
edemezler. 

Ancak müdavi tabip ile temas imkânı bulun-
mıyan hallerde reçeteyi kodekste yazılı âzami 

(S . Sa: 
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Üçüncü Bölüm 

Ecza ve kimyevi maddeler 

MADDE 23. — Müesseselerde bulundurulan 
Türk kodeksine dâhil ecza ve kimyevi madde
ler Türk kodeksinde yazılı vasıf ve şartları 
haiz olacaktır. 

MADDE 24. — Ambalajları açılmış tıbbi ec
za ve kimyevi maddelerin sâf olmamalarından 
ve iyi muhafaza edilmemelerinden eczane, ecza 
deposu ve lâboratuvar sahipleri ve mesul mü
dürleri mesuldür. 

MADDE 25. — Zehirli ve müessir eczanın 
' muhafazası ve müstehlike satışı bu husustaki 
kanun ve mevzuata göre yapılır. 

MADDE 26. — Reçete mukabili olarak veril
mesi meşrut olan ilâçların reçetesiz verilmesi 
ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde top
tan satılması yasaktır. 

MADDE 27. — Eczaneye imal edilmek üzere 
bırakılan reçetelerin tadil veya tağyir edilme
den yapılması meşrut olup ilâçların ve reçetele
rin (fiyatları üzerinde yazılmak suretiyle) alıcı
ya verilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tince tesbit ve ilân olunacak esaslara göre yapılır. 
Eczanelerde hazırlanan reçetelerin ilâçlarında 
görülecek hata ve saireden, doğrudan dogıuyarec-
zanenin mesul müdürü sorumludur. 

Eczacılar muhteviyatında - yanlışlık olduğun
dan şüphe ettikleri reçetelerle, kodekste yazılı 
miktarlardan fâzla eczacı ihtiva edijv altı iki 
çizgi ile çizilerek a ^ e a imza «flilmîş. «lmıyan. re
çeteleri müdavi tabip ile temas etmeden imal ede
mezler. 

Ancak müdavi tabip ile temas imkânı bulun-
mıyan hallerde reçeteyi kodekste yazılı âzami 

a : 153) 



— 42 — 
S. ve S. Y. K. 

miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti ma
hallin en yüksek sağlık âmirine bildirir. 

MADDE 32. —r- Eczanelerde günlük reçete
lerin kaydına mahsus Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından verilen örneği uygun ola
rak bastırılacak ve mahallî sağlık amirliğince 
yaprak adedleri tasdik edilecek ve mühürlen
miş bir defter tutulur. Bu defterlerin beş sene 
müddetle muhafazası mecburidir. 

MADDE 33. — Tabibin ikametgâhı ve dip
loma numarasını açıkça göstermiyen ve okunma
sı güç, şifreli yahut Türk kodeksinde kabul edi
len dillerden başka bir dille yazılmış olan reçe
telerin yapılması yasaktır. 

MADDE 34. — Eczanelerde eczacılık ve zi-
raatte kullanılan kimyevi maddelerle sıhhi mal
zeme, alâtı tıbbiye ve tuvalet eşyasından maada 
eşyanın müşteriye satılmak maksadiyle bulun
durulması yasaktır. 

MADDE 35. — Âcil tedavide müstamel 
olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâ
yin edilecek maddelerin eczanelerde bulundu
rulması mecburidir. 

Dördüncü Bölüm 

Teftiş 

MADDE 36. — Eczanelerle ecza depoları ec
za ticarethaneleri ve ecza imalâthaneleri ve lâ-
boratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının murakabesi altında olup her zaman tefti
şe tabidirler. 

Bunların senede iki defa teftişi mecburi oldu
ğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi 
teftiş olunur. Bu hususta Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca bir yönetmelik yapılır. 

MADDE 37. — Teftiş, mütehassıs,sağlık mü
fettişleri, sağlık müdürleri, Hükümet tabiple
ri tarafından yapılır. ; 

MADDE, 38. — Teftişe memur olarak mües
seseye gelen, ve hüviyetlerini ispat eden yetki 
sahibi memura ecza müessesesinin her tarafını 
ve defterlerini alât ve edevatı ile ilâçlarını gös-
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miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti ma
hallin en yüksek sağlık âmirine bildirirler. 

MADDE 28. — Eczanelerde günlük reçete
lerin kaydına mahsus Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâleti tarafından verilen örneğe uygun olarak 
bastırılacak, mahallî sağlık amirliğince yaprak 
adedleri tasdik edilmiş ve mühürlenmiş bir def
ter tutulur. Bu defterlerin beş sene müddetle 
muhafazası mecburidir. 

MADDE 29. — Tabibin ikametgâhı ve dip
loma numarasını açıkça göstermiyen ve okun
ması güç, şifreli yahut Türk kodeksinde kabul 
edilen dillerden başka bir dille yazılmış olan re
çetelerin yapılması yasaktır. 

MADDE 30. — Eczanelerde aczacılık ve zi-
raatte kullanılan kimyevi maddelerle sıhhi mal
zeme, alâtı tıbbiye ve tuvalet eşyasından maada 
eşyanın müşteriye satılmak maksadiyle bulun
durulması yasaktır. 

MADDE 31. — Âcil tedavide müstamel olup 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tâyin edi
lecek maddelerin eczanelerde bulundurulması 
mecburidir. 

Dördüncü Bölüm 

Teftiş 

MADDE 32. — Eczanelerle ecza depoları 
ecza ticarethaneleri ve ecza imalâthaneleri ve 
lâboratuvarlan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letinin murakabesi altında olup her zaman tef
tişe tabidirler. 

Bunların senede iki defa teftişi mecburi ol
duğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda 
dahi teftiş olunur. 

MADDE 33. — Teftiş, mütehassıs sağlık mü
fettişleri, sağlık müdürleri, Hükümet tabipleri 
tarafından yapılır. 

MADDE 34. — Teftişe memur olarak mües
seseye gelen ve hüviyetlerini ispat eden salâhi
yet sahibi memura ecza müessesesinin her ta
rafını ve defterlerini ve alet ve edevatı ile ilâç-
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termeye ve istenilen bütün malûmatı vermeye 
mecburdur. 

MADDE 39. — Müfettiş veya yetki sahibi 
memur tarafından teftiş esnasında görülen bo
zuk mağşuş veya gayrisâf ecza ve kimyevi mad
deler imha ve bir zabıt varakası yapılarak tef
tiş varakasına raptolunur. Ancak bu nevi ecza
nın imhasına eczacı tarafından itiraz edilirse ı 
bu gibi maddelerden alınacak üç numune ec
zacı ve tef tisi yapan memur tarafından beraberce 
mühürlenerek bir numune eczane ve lâboratuvar-
da bırakılır. Diğer ikisi resmî bir tahlil mües
sesine gönderilir. Eczacının bu muameleden ka
çınması halinde keyfiyet bir zabıtla tesbit olu
nur. Aynı maddenin geri kalan kısmı mühürle
nerek imhası tehir ve. kullanılması tahlil neti
cesine kadar menedilir. Ve teftiş varakasına 
kaydolunup keyfiyet bakanlığa bildirilir. Ees-
mî tahlil müessesesinden alınacak cevaba göre 
karar vermek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına aittir. Teftişi yapan memur bâzı maddele
rin bozuk ve mağşuş ve gayrisâf olduğundan 
şüphe ederse aynı suretle muamele yapar. 

f I 

MADDE 40. — Teftişten dolayı vâki olacak 
şikâyetlerin mercii Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığıdır. I 

Besinci Bölüm 

Cezalar I 

MADDE 41. — Eczanelerle ecza dolapları 
ecza ticarethaneleri, ecza imalâthaneleri ve lâbo- I 
ratuvannda bulunan Türk kodeksine dâhil ve I 
ambalajları açılmış, bozuk ve mağşuş veya gay- I 
risâf ilâçlar mahalli Sağlık âmirleri tarafından I 
mühürlenerek istimalden menedilip Sağbk ve I 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilir. Bu gibî I 
hareketleri tekerrür «den eczanelere yazılı ihtar I 
gönderilir. I 

MADDE 42. — Müessesesinde iki defa bozuk I 
mağşuş ve gayrisâf ecza ve kimyevi madde bu- I 
umdurmasından dolayı ilâçlarına el konulan ve I 
teftiş sırasında görülen noksanların tamamlan- I 
ması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmiyen I 
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larını göstermiye ve istenilen bütün malûmatı 
vermiye müessese sahibi veya mesul müdürü 
mecburdur. 

MADDE 35. — Müfettiş veya salâhiyet sahi
bi memur tarafından teftiş esnasında görülen 
bozuk mağşuş veya gayrisâf ecza ve kimyevi 
maddeler imha ve bir zabıt varakası yapılarak 
teftiş varakasına rabdolunur. Ancak bu nevi 
eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edi
lirse bu gibi maddelerden alınacak üç numune 
eczacı ve teftişi yapan memur tarafından bera
berce mühürlenerek bir numune eczane veya 
lâboratuvarda bırakılır. Diğer ikisi resmî bir 
tahlil müessesesine gönderilir. Eczacının bu 
muameleden kaçınması halinde de keyfiyet bir 
zabıtla tesbit olunur. Aynı maddenin geri ka
lan kısmı mühürlenerek imhası tehir ve kulla
nılması tahlil neticesine kadar menedilir ve 
teftiş varakasına kaydolunup keyfiyet vekâlete 
bildirilir. Resmî tahlil müessesesinden alınacak 
cevaba göre karar vermek Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletine aittir. Teftişi yapan memur bâ
zı maddelerin bozuk, mağşuş ve gayrisâf oldu
ğundan şüphe ederse aynı suretle muamele ya
par. 

MADDE 36. — Teftişten dolayı vâki olacak 
şikâyetlerin mercii Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâletidir. 
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eczacıların müesseseleri mahkeme kararı ile kapa
tılır. 

MADDE 43. — Bu kanunda yazılı usullere 
uygun olarak ruhsatname almadan eczane, ve ec
za dolapları, lâboratuvar veya ecza deposu açan 
veya bu müesseselerinden hariç yerlerde ilâç ya
pan, satan veya sattıran diplomalı eczacılar 15 
günden üç aya kadar hapis ve 100 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ayrıca Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının - müracaatı ve 
mahkeme karariyle müesseseleri kapatılır. 

MADDE 44. — Zehirli kimyevi maddelerle 
tıbbî ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması 
yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak 
üzere dükkânında bulunduranlar hakkında Türk 
Ceza Kanununun 409 ncu maddesi tatbik olunur, 
ve bu gibi maddeler derhal müsadere edilerek o 
mahallin resmî hastanesine teslim edilir. 

MADDE 45. — Eczacı olmıyan bir kimse ec
zane veya ecza deposu açtığı veya muvazaalı bir 
yolla açtırdığı takdirde bu müessese, mahallin 
en yüksek sağlık âmiri tarafından kapatılmak
la beraber Türk Ceza Kanununun 409 ncu mad
desi tatbik olunur. 

MADDE 46. — 16 ncı madde hükümlerine 
riayetsizlik halinde 50 liradan 200 liraya ka
dar para cezası alınır. 

MADDE 47. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara ve meöburiyetler'e muhalif hareket eden
ler haJfekında kanunda ayrıca bir ceza gösteril
mediği ve fiillerin Türk Ceza Kanununa göre 
daha ağır cezayı istilzam eylemediği takdirde 
7 günden 2 aya kadar hapis ve 50 liradan 200 
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 48. — Bu kanunda yazılı para ce
zası, hafif hapis ve âzami haddi bir seneye ka
dar olan hapis ve ilâçların müsaderesi kararı 
sulh yargıçlığmca verilir. Bu dâvalar mahke
melere tevdii tarihinden itibaren 15 gün zar
fında intaç olunur. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 49. — Lozan Sulh Muahedesine gö-

Ad. K. 

( S . Sayısı: 153) 
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re Tüfkiye'de eczacılık etmek müsaadesini al
mış olan eczane sahibi yabancı eczacılar bu ka
nun hükümlerine riayet etmek şartiyle sanat
larını icraya devam ederler. 

MADDE 50. — Hastalık ve sair mazeretler
le eczanesinden ayrılan bir eczacının bu ayrılış 
müddeti 24 saati tecavüz ettiği takdirde ma
hallin en büyük sağlık âmirine bir yazı ile ha
ber verilir. Ayrılış müddeti on beş gün kadar 
devam ettiği takdirde ikinci eczane bulunmı-
yan yerlerde eczaneye varsa resmî eczanenin 
eczacısı yoksa mahallin serbest tabibi bulunma
dığı veya kabul etmediği takdirde muvafakat-
lariyle hükümet veya belediye tabibi nezaret 
eder. Aksi takdirde eczane kapatılır,, tkinci 
bir eczane bulunmıyan yerlerde mesul bri mü
dür tâyini kabil olmadığı takdirde eczane ka
palı kalır. Ayrılış müddeti on beş günden faz
la sürecek ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığından izin almak ve bir mesul müdür tâyin 
etmek şarttır. 

MADDE 51. — Tabiplerin tertip ettikleri 
reçeteleri hazırlamak ve muhteviyatlarını mü
racaat sahiplerine temin etmek üzere birden faz
la eczanenin bulunduğu yerlerdeki eczanelerin 
gece ve pazar nöbetleri : Mahallin en yüksek 
sağlık âmirinin tensibiyle halkın ihtiyacını te
min edecek surette tanzim olunur. 

Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için 
verilecek emirlere eczacıların tâbi olması mec
buridir. 

MADDE 52. — Tabiplerin; eczanelerde has
ta kabul etmeleri yasaktır. Bir kaza ve âni bir 
tehlikeye uğrıyarak eczaneye gelen veya geti
rilen kimselerin ilk tedavisinin yapılması bu 
madde hükmüne aykırı değildir. 

• 
MADDE 53. — Her eczacı eczanesi mmtaka-

sı içindeki mahallerde oturan ve tababet yapan 
tabiplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde 
muayenehane veya evlerinde bulunduklarını 
gösterir mahallin sağlık amirlerince tertip edil
miş bir listeyi eczane içinde halkın görebileceği 
bir mahalle asar. 

Ad. K. 

Beşinci Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 37. — Hastalık ve sair mazeretlerle 
eczanesinden ayrılan bir eczacının bu ayrılış 
müddeti 24 saati tecavüz ettiği takdirde mahal
lin en büyük sağlık âmirine bir yazı ile haber 
verilir. Ayrılış müddeti onbeş güne kadar de
vam edecekse ikinci eczane bulunmıyan yerlerde 
eczaneye varsa resmî eczanenin eczacı yoksa ma
hallin serbest tabibi bulunmadığı veya kabul 
etmediği takdirde muvafakatleriyle Hükümet 
veya belediye tabibi nezaret eder. Aksi tak
dirde eczane kapatılır. İkinci bir eczane bulun
mıyan yerlerde mesul müdür tâyini kabil ol
madığı takdirde eczane kapalı kalır. Ayrılış 
müddeti 15 günden fazla sürecekse Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâletinden izin almak ve bir mesul 
müdür tâyin etmek mecburidir. 

MADDE 38. — Tabiplerin tertip ettikleri 
reçeteleri hazırlamak ve muhteviyatlarını mü
racaat sahiplerine temin etmek üzere bir
den fazla eczanenin bulunduğu yerlerdeki 
eczanelerin gece ve pazar nöbetleri, mahal
lin en yüksek sağlık âmirinin tensibiyle halkın ih
tiyacını temin edecek surette tanzim olunur. 

Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için 
verilecek emirlere eczacıların tâbi olması mecbu
ridir. 

MADDE 39. — Tabiplerin; eczanelerde hasta 
kuöul etmeleri yasaktır. Ancak kaza v© âni bir 
tehlikeye uğrayarak eczaneye gelen veya getirilen 
kimslerîn iüc tedavisinin yapılması caizdir. 

MADDE 40. — Her eczacı eczanesi mıntakası 
içindeki mahallerde oturan ve tababet yapan 
tabiplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde 
muayenehane veya evlerinde bulunduklarını gös
terir mahallin sağlık amirlerince tertip edilmiş 
bir listeyi eczane içinde halkın görebileceği bir 
mahalle asmaya mecburdur. 

(S . Sayın : 153 ) 
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MADDE 54. — Eczanelerde çalışacak mua
vin eczacı eczane kalfası ve çıraklariyle stajyer 
eczacı talebeler için özel bir yönetmelik yapı
lır. 

MADDE 55. — Eczanelerde ihzar edilen re
çetelerin fiyatlarını tesbit için en çok bir sene 
zarfmda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca bir tarife ve yönetmelik yapılır. Bu tarife 
ve yönetmeliğe riayet etmiyen ve her ne şekil
de olursa olsun tesbit edilen fiyatların dışına 
çıkan eczanelere verilecek iki yazılı ihtardan 
flonra 43 ncü maddedeki ceza tatbik olunur. 

İlâç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tet
kiki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait
tir. Tetkik neticesi, bir eczacı delegesinin de 
iştirak ettirileceği Yüksek Sağlık Şûrasına 
verilip uygun fiyat almadığı anlaşılan eczacı
lara bu kanunun 46 ncı maddesindeki cezalar 
tatbik olunur. 

Ad. K. 

MADDE 41. — Eczanelerde ihzar edilen re
çetelerin fiyatlarını tesbit için en geç bir sene 
zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince 
bir tarife yapılarak usulen ilân edilir. 

Bu tarifeler en az senede bir defa tetkik edi
lerek lüzum görülürse tadil ve aynı şekilde ilân 
olunur. 

ilâç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tetkiki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine aittir. Yapı
lan tetkik sonunda tarife üstüne çıktığı anlaşılan
lara yazılı ihtar yapılır, iki yazılı ihtara rağmen 
bu hareketlerine devam eden eczacılar hakkında 
mahkemece 46 ncı madde hükmü tatbik olunur. 

ilâç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tetkiki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine aittir. Tet
kik neticesi, bir eczacı delegesinin de iştirak ettiri
leceği Yüksek Sağlık Şûrasına verilip uygun fi
yat almadığı anlaşılan eczacılara bu kanunun 
46 ncı maddesindeki cezalar tatbik olunur. 

Altıncı Bölüm 

Cezalar 

MADDE 42. — Bu kanunda yazılı usullere 
uygun olarak ruhsatname almaksızın birinci 
maddede sayılı yerlere açanlar üç aydan bir se
neye kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil eczacılık yapmak hakkını haiz olmı-
yanlar tarafından işlenirse hapis cezası altı ay
dan ve para cezası da 1 000 liradan eksik olamaz. 

Her iki halde de mahkeme kararına hacet kal
maksızın bu gibi yerler mahallin en yüksek sağ
lık âmiri tarafından derhal kapatılır. 

MADDE 43. —- Bu kanunun birinci madde
sinde sayılan yerlerde ambalajsız veya amblâjı 
açılmış olarak bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş ve
ya gayrisâf ilâç ile ambalajlı olsa bile zamanı 
geçmiş ilâç bulunduğu takdirde bunlar imha 
edilmekle beraber müessesenin eczacı olan sahibi 
ile ve varsa mesul müdürü bir aydan bir seneye 
kadar hapis 100 liradan 1 000 liraya kadar 
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ağır para cezasiyle cezalandırılır ve müesnsese 
muvakkaten kapatılır. 

Tekerrürü halinde hükmedilecek cezadan baş
ka müessesenin daimî olarak kapatılmasına da 
hükmolunur. ilâç ambalajlı ise (zamanı geçme 
hali müstesna olmak üzere) bu ilâcı imal veya it
hal edene aynı cezalar verilir. 

MADDE 44. — Bu kanunun birinci madde
sinde sayılan yerlerde ilâç halinde ihzar, imal 
veya tertip edilmemiş olan bozuk, mağşuş ecza 
ve kimyevi maddeler bulunduğu takdirde bun
ların hepsi imha edilmekle beraber müessesenin 
sahibi ve varsa mesul müdürü 15 günden altı 
aya kadar hapis 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezanladırılır. 

Tekerrürü halinde hükmedilecek cezadan 
başka müessesenin muvakkaten kapatılmasına 
da karar verilir. 

MADDE 45. — Zehirli veya kimyevi mad
delerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaade
siz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz 
satan veya satmak üzere dükkânında bulundu
ranlar hakkında Türk Ceza Kanunuunun 409 
ncu maddesi tatbik olunur ve bu gibi maddeler 
derhal müsadere edilerek o mahallin resmî has
tanesine teslim edilir. 

MADDE 46. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara ve mecburiyetlere muhalif hareket eden
ler hakkında kanunda ayrıca bir ceza gösteril
mediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununa göre 
daha ağır cezayı istilzam eylemediği takdirde 7 
günden 2 aya kadar hapis ve 50 liradan 200 li
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 47. — Eczaneyi işletmeye başladık
tan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler 
dışında eczanesi olan yerlerde 30 gün, olmıyan 
yerlerde 10 gün müddetle eczanesini kapalı bı
rakan veya teftiş sırasında görülen noksanların 
tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara ri
ayet etmiyen eczacılar 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

MADDE 48. — Eczacılar ve eczaneler hak
kındaki 964 sayılı Kanunla buna zeyil 5320 sa
yılı Kanunun hükümleri mülgadır. 

MADDE 56. — Bu kanunun neşrinden iti
baren Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 
eayılı Kanunla buna zeyil 5320 sayılı Kanunun 
hükümleri mülgadır. 

( S. Sayın : 15.3 ) 
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MADDE 57. — YukardaM maddede yazılı 
kanunların sağladıkları müktesep haklar mahfuz
dur. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 964 sayılı Kanunun 
51 nci maddesinden istifade ile eczanelerde hasta 
kabul ve muayene suretiyle icrayı tababet eyli-
yen doktorlar işbu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir ay içinde muayenehanelerini eczane 
dışına nakil ederler. 

MADDE 58. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 59. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanlıkları yürü
tür. 

Ad. K. 

GEÇtCÎ MADDE 1. — 964 sayılı Kanunun 51 
nci maddesinden istifade ile eczanelerde hasta 
kabul ve muayene suretiyle icrayi tababet eyli-
yen doktorlar işbu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir ay içinde muayenehanelerini eczane 
dışına nakle mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Lozan Sulh Muahede
sine göre Türkiye'de eczacılık etmek müsaade
sini almış olan eczane sahibi yabancı eczacılar 
bu kanun hükümlerine riayet etmek şartiyle sa
natlarını icraya devam ederler. 

MADDE 50. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu kanun hükümlerini Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet Vekâletleri 
yürütür. 

• 
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S. SAYISI 294 
V a M a r Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yılı He

sabı Katı kanun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/482, 1/589) 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkereleri (3/482) 

T. C. 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı: 354192/479 

30 .IV . 1953 

Büyük Mülst Meclisi yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı Besabı Kâtîsine ait Mutabakat Beyannamesinin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımlaarzeyîermı. 

Divânı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarkan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye Kanunları hükümlerine uyulacak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilmiş olan Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı Katî Hesabı, Divanı 
Muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyte kararlaştırılmış ve 
ilişik cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle Hesabı Eatîde gösterilen 
ramakların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eylerfe. 

3 0 . I V . 1963 

Divanı Muhasebat Reisi 
M, Tarkan 

D. : 1 Reisi 
F. Eke 

İmzada bulunamadı 

D, : 2 Reisi 
R. Bakuy 

D. : 3 Reisi 
M. Gürün 

D. : 4 Reisi 
F. İşık 

Âza 
K. Arıçay 

Aza, V. 
R. örencik 

Âza 
/. Erenli 

Âza 
F. Aktulga 

Âza 
İV. Başak 

Âza 
A. Rakım Savcı 

Âza 
F. özbudun 

Âza 
B. Uçkun 

Âza 
A: Âli Hemen 

Âza 
A, Rıza Toksöz 

Âza 
R. ögel 

Âza V. 
B. Tuğrul 

Müddei umumi 
E. Arkun 



— 2 — 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yıiı Hesabı Katı kanunu lâyihası (1/589) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Say* : 71-386, 6/1222 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jtcra Vekilleri Heyetince 16 . III . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Va
kıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Hesabı Katî kanun lâyihasının ilişikleriyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı Kesinhesap kanun tasarısı gerekçesi 

1950 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesinhesap Kanunu ve ilişiği cetveller ince
lendikte görüleceği üzere bütçe ile (8 538 000) lira ödenek alınmıştı; bunun (2 700 908) lirası 
5634 sayılı Kanunla Diyanet işleri Başkanlığı bütçesine aktarılmış olduğundan (5 837 092) lira 
bakiye kalmıştır. Buna 5729 sayılı Kanunla olağanüstü ödenek olarak (18 559) lira ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 55 nci maddeleri uyarınca (772 012,39) lira eklenmiş 
olduğundan ödenek miktarı (6 627 663,39) liraya yükselmiştir. Bu ödeneğe karşı yapılan sarfiyat 
miktarı (5 921 158,38) liradır. (6627 663,39) lira ödenekten sarfiyat çıkınca geri kalan (706 505,01) 
liradan Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi uyarınca 1951 yılma devredilen (51961,70) 
lira düşüldükten sonra ödenek artığı olarak kalan (654 543,31) liranın yok edilmesi lâzımgelmek-
tedir. 

1949 yılından devredilen artıklarla birlikte 1950 Bütçe yılı içinde (8 260 469,34) lira gelir ta
hakkuk ederek (6 089 825,59) lirası tahsil edilmiştir. 

Sarfiyat miktarı (5 921 158,38) lira olduğuna göre 1950 yılı Bütçesi (168 667,21) lira gelir 
fazlâsiyle kapanmış ve bu para gelip fazlası olarak- 1951 yılına devredilmiştir. 

2950 sayılı Kanunun birinci maddesi mucibince açılan özel bölümlere irat ve ödenek kaydedil
miş olan akaar ve toprak ve hayrat satış bedellerinden; akaar ve toprak satış bedeli, geçen yıldan 
devriyle birlikte (9 234 982,82) liraya ve hayrat satış bedeli (251 199,30) liraya baliğ olmuştur. 

Bunlardan akaar ve toprak satış bedelinin (492 244,52) lirası sarfolunarak (8 762 495,17) li
rası ve hayrat satış bedelinin (35 648,35) lirası sarfolunarak (215 550,95) lirası 1951 yılına dev
redilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanmış bulunan 1950 yılı Kesihesap kanun tasarısı ekleriyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. ' 

15,17 .1953 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No, 3/482, 1/589 
Karar No. 39 

7.7. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 Malî 
yılı Hesabı Katisi hakkındaki kanun lâyihası, 
Divanı Muhasebatın Mutabakat Beyannamesiyle 
birlikte, Divanı Muhasebat ve Vakıflar Umum 
Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile, tetkik ve mü
zakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1950 Malî yılı Bütçe Kanuniyle verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı Muta
bakat Beyannamesiyle Hesabı Katîde birbirine 
uygun olarak 6 627 663 lira 39 kuruştur. 

2. Sarfiyat : 
Hesabı Katiyle Mutabakat Beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 5 921 158 lira 38 kuruş
tur. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi 51 961 lira 70 
kuruş gelecek seneye devir hariç olmak üzere 
654 543 lira 31 kuruşun imhası icabetmiş ve ili
şik cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat Beyannamesinde 

8 259 406 lira 34 kuruş olduğu halde Hesabı 
Katîde 1 063 lira fazlasiyle 8 260 469 lira 34 
kuruştur. 

Bu fazladan 482 lira 50 kuruşu, Hasköy'deki 
kayıkhanenin enkaz bedeli olarak tahsil edilen 
para olup özel akar ve toprak satış bedeli faslına 
aidiyeti, 500 lirası Tire Kazasının Kathat Köyün
deki iki tarla bir yıl müddetle icara verilmiş ise 
de; Hükümetçe daha evvel istimlâk edilerek çift
çilere tevzi edilmiş olmasından tahakkukattan 
düşülmediği, 80 lira 50 kuruşu ise mahallince ta
hakkukattan düşüldüğü halde Hesabı Katiden 
düşülmemesinden ileri geldiği anlaşılmakla Mu
tabakat Beyannamesinde yazılı miktar tahakku
kat olarak kabul edilmiştir. 

Tahsilat Mutabakat Beyannamesinde 
6 089 343 lira 09 kuruş olduğu halde Hesabı 
Katîde 482 lira 50 kuruş fazlasiyle 6 089 825 
lira 59 kuruştur. 

Bu fazlalık tahakkukat kısmında izah olun
duğu üzere özel akar ve toprak satış bedeli faslı
na ait olduğu halde tahsilattan düşülmemesinden 
ileri geldiği anlaşılmakla Mutabakat Beyanna
mesinde yazılı miktar tahsilat olarak kabul edil
miştir. 

5. :Varidat Bütçesinin 2 nci faslın 4 ncü 
maddesini teşkil eden Zeytinlikler işletmeleri 
hasılatı ve kira bedeli sabıka tahakkukatı 
744 783 lira 62 kuruş olup buna karşılık 
12 600 lira 42 kuruşu tahsil edilmiş ve 732 183 
lira 20 kuruşu da gelecek yıla bakaya devrettiği 
görülmüştür. 

Komisyonda hazır bulunan dairesi temsilci
sinin verdiği izahata göre tahsil edilmiyen ve 
bakaya devreden miktar istihsal edilen madde 
karşılığı olup ertesi senede satılarak nakde tah
vil edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

6. Mazbut ve mülhak Vakıflara ait Akar ve 
Toprak satış bedellerinin 1950 Malî yılı tahakku
kat ve tahsilatı Mutabakat Beyannamesinde 
9 235 316 lira 30 kuruş olduğu halde Hesabı 
Katîde 333 lira 48 kuruş noksaniyle 9 234 982 
lira 82 kuruştur. 

Bu noksanlık 149 lira 02 kuruş fazlası ile 482 
lira 50 kuruş noksan arasındaki farktır. 

482 lira 50 kuruş noksanlık sebebi 4 ncü ta
hakkukat fıkrasında bahsedilmiştir. 149 lira 02 
kuruş fazlaya gelince; Edirne Evkaf Müdürlü
ğüne ait olup Uzunköprü , Telliçeşme mevkiin
deki dükkânların satış bedelinden fazla tahsil 
edilen paranın Uzunköprü Belediyesine reddi 
icabeylediği halde tahsilat meyanında gösteril
mesinden ileri geldiği anlaşılmakla Mutabakat 
Beyannamesindeki miktarlar komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Hayrat satış bedellerinin aynı yıl tahakkukat 
ve tahsilatı Mutabakat Beyannamesiyle Hesabı 
Katî de birbirine uygun olarak 251 199 lira 30 
kuruştur. 

7. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar ve 
toprak satış bedeli faslının tahsisat miktarı 
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9 235 316 lira 30 kuruş olduğu halde Hesabı 
Katî de 333 lira 48 kuruş noksaniyle 9 284 982 
lira 82 kuruştur. Fark sebebi 6 ncı fıkrada 
izah edilmiştir. 

Sarfiyat: Mutabakat Beyannamesinde 173 572 
lira 49 kuruş olduğğu halde Hesabı Katide 
298 915 lira 16 kuruş fazlasiyle 472 487 lira '65 
kuruştur. 

Bu fazladan 3 949 lira 02 kuruşu bâzı muha-
sipliklerce yapıaln tashihlerin hesabı katî tetki-
katmda nazara alınmadığı, $94 966 lira 14 kuruş 
ise, biı- mütaahhide avans olarak verildiği halde 
hesabı katide sarfiyat meyanuada gösterilme* 
sinden ileri geldiği anlaşılmakla Mutabakat Be
yannamesinde yazılı miktar sarfiyat olarak ka
bul edilmiştir. Badema bu gibi hallerin tekerrür 
etmemesi temenniye şayandır. 

Tahsisat miktarı 9 235 316 lir*. 30 kuruş 
olup buna karşılık 173 572 lira 49 kuruşluk 
sarfiyat yapılmış bakiye 9 061 743 liıja 81 
kuruş 1951 yılında varidat ve tahsisat kaydedil* 
mek üzere devredilmiştir. 

8. Hayrat satış bedeli faslının tahsisat 
miktarı 251 199 lira 30 kuruş olup buna karşı* 
lık 35 648 lira 35 kuruşluk sarfiyat yapj&mş 
bakiye 215 550 lira 95 kuruş 1951 yılüada vari
dat ve tahsisat kaydedilmek "üzere devredilmiş 
bulunmaktadır. 

9. Umum Müdürlükçe 1950 yılında yapılan 
6 089 343 lira 09 kuruş tahsilattan 5 921 158 
38 kuruş sarfiyat düşüldükte 168 184 lira 71 
kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

10. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve toprak satış bedelinden yapılan 9 235 316 
lira 30 kuruş tahsilattan 173 572 lira 49 kuruş 
sarfiyat düşüldükte 9 061 743 lira 81 kuruş ve 
hayrat, satış bedelinden yapılan 251 199 lira 
30 kuruş tahsilattan 35 648 lira 35 kuruş sar
fiyat düşüldükte 215 550 lira 95 kuruş tahsi
lat fazlası olarak kalmıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu «ulaşılmasına göre değişik olarak tanzim edil
miş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Mec
lisinin Yüksek tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Sayıştay Ko. Reisi Sözcü 
Siird Çorum 

•Ş-. Türkdoğan §. Gürses 
Kâtip 

Mardin Antalya 
A. Bayar N. Ş. Nabel 

imzada bulunamadı 
Muş Muş Tokad 

F. Kütçlâr H. Dayı H. Koyutürk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1950 yüı Hesabi 
Kati kanun lâyihaseı 

MADDE 1. — Vakıflar &enel 2f3âtiiH$&-
nün 1950 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işapetü 
cetvelde gösterildiği gibi (5 921 158) lira 38 
kuruştuî. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı 'ilişik .(B) işaretli cetvelde J 
gösterildiği gibi (6 t$9 825) lira 59 kuruştur. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı miktarlara nazaran tahsilat fazlası olan 
(168 667) lira 21 kuruş 1951 yılına devredil
mişti!. 

MADDE 4. — Tahsisatlardan*950 Bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı birer sütununda gösterilen (654 543) lira 
31 kuruş imha edilmiş ve (51 961 ) lira 70 ku
ruş 1951 Bütçe yılına devrolunmuştur. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinin 1950 Büt
çe yılı tahsilatı, geçen yıldan devirle birlikte 
ilişik (C) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(9 234 982) lira 82 kuruş ve hayrat satış bedel
lerinin tahsilatı geçen yıldan devirle birlikte 
(251 199) lira 30 kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara t 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1950 Büt
çe yılı içinde yapılan sarfiyat ilişik *(D) işa
retli cetvelde gösterildiği gibi (472 487) lira 
65 kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı 
yıl içinde yapılan sarfiyat (35 648) lira 35 
kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akar ve toprak satış bedellerinden 1950 
Bütçe yılı içinde harcanmıyan ve (D) işaretli 
cetvelin aynı bir sütununda gösterilen (8 762 495) 
lira 17 kuruş ile hayrat satış bedelinden aynı 
yıl içinde harcanmıyan (215 550) lira 95 kuruş 
varidat ve tahsisat bakiyesi olarak 1951 Bütçe 
yılına devrolunmuştur. 

SAYIŞTAY KOMİSYONümJN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 Bütçe yılı 
Hesabı Kati kanun lâyihan 

MADDE 1. ~ Vakflar Umum Müdürlüğü
nün 1950 BüGçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli 
cetvelde.gösterildiği üzere (5 921 15$) lira (38,) 
kuruştur. 

MADDE 2. —. Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1D50 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (B 089 343) lira (09) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (168 184) lira (71) kuruş tah
silat fazlası, olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1980 Bütçe yık 
içinde sarM*D|mçran ve (A) işaretli «etvetin 
ayrı feir sütununda gösterilen (654 543) lira 
(31) kuruş fenha edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve laifthak Vâkıflara 
ait Akar ve Toprak satış becİell&rmîn 1960 Büt
çe yılı tahsilatı geçen yıldan devrile birlikte ili
şik (C) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(9 ~235'336) lira (80) kuruş ve hayrat satış be
delleri tahsöâtı geçen yfldan devrile törlikfce 
(251 199) lira (30) kuruştur. 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak Vakıflara 
ait Akar ve Toprak satış bedellerinden 1950 Büt
çe yılında yapılan sarfiyatı ilişik (D) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (173 572) Ura (49) 
kuruş ve hayrat satış bedellerinden aynı yıl için
de yapılan sarfiyat (35 648) Ura (35) kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1950 
Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve (D) işaretli 
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (9 061743) 
lira (81) kuruş ve hayrat satış bedellerinden 
ayni yıl içinde sarfolunmıyan (215 550) lira 
(95) kuruşun 1951 yılma varidat ve tahsisat 
kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

MADDE 8. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar, ve toprak satış bedellerinden yapılan 
tahsüâttan sarfiyat düşüldükte (9 061*743) lira 

i&mfmumy 
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MADDE 8. — Bu kanun neşri 
itibaren meriyete girer. 

tarihinden 

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Başvekil 
ve Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 

Çalışma Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
ve Tarım V. V. 

E. Güreli 
G. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
ve G. ve Tekel V. V. 

8. Ytrcalt 

Sayış. K. 

(81) kuruş ve hayrat satış bedellerinden yapılan 
tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden 
(215 550) lira (95) kuruş tahsilat fazlası olarak 
kalmıştır. 

MADDE 9. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

(S. Sayı» < 294) 



Fasjl 

201 
202 
203 
205 
206 

207 

208 

209 

210 
221 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
405 

407 

408 

= a;; Tahsisatın nevi 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve yardım
lar 
3656 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi gereğince 
ödenecek yabancı dil pa
ra mükafatı 
5439 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine göre me
murlara verilecek ikra
miye karşılığı 
5434 sayılı Kanun gere
ğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödeme
ler 
Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim ay
lıkları 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
Taşıtlar giderleri 
Muhafaza ve fen memur
larının hayvan yem kar
şılığı 
Muhasebei Umumiye Ka
nununun 48 nci madde
sini ilgilendiren giderler 
Komisyonlar huzur üc
retleri 

A • 

Tahsisat 

2 080 003 
467 178 
84 583 
24 925' 

104 900 

1 

1 448 

348 947 
2 100 

610 000 
13 000 
54 330 
20 000 

24 000 
5 148 
5 500 

71 979 

8Ö74 
7 ÖÖ2 

8800 

252 698 

4*80 

- t — 

CETVELİ 
. 

67 

34 
^ 

' 

96 

50 

20 

57 

Sarfiyat 

1 895 889 
400 997 
75 783 
20 049 

86 061 

* • 

289 164 
2 100 

578 251 
11 462 
40 914 
17 428 

18 552 
4 062 
5 484 

57 735 

6 410 
3 825 

2 455 

252 698 

1 386 

66 
32 
08 

73 

45 

31 
45 
27 
18 

87 

72 
61 

41 
32. 

57 

90 

îmha edilen 
tahsisat 

184 114 
66 180 
8 800 
4 876 

- " t ~ . £ ~ 

18 838 

I 

ı m 

59 782 

31 748 
1 537 

13 416 
2 571 

5 447 
1 086 

15 
14 243 

1 963 
3 176 

1 345 

3 393 

01 
68 
26 

...:.: 

27 

55 

69 f 

55 
69 
82 

13 
50 
28 
59 

59 
68 

10 

Tahsisat harici 
sarfiyat 

' • > • * • . 

\ 

m 

" i •*• 

• 

• • , . * 

". ?• r- t- j 
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Fasıl Tahsisatın nev'i Tahsisat Sarfiyat 
îmha edilen Tahsisat harici 
tahsisat sarfiyat 

416 Üniversite ve yüksek 
okullarda okutturlaeak 
öğrencilere verilecek 
burslar 

417 Vakıf akar giderleri 
418 Avans, kredi ve para 

taşıma giderleri 
421 Arazi ve zeytinlikler ge

nel giderleri 
422 Gureba Hastanesi gider

leri 
423 imaretler giderleri 
424 Hayrat giderleri 
451 Yayın giderlefi 

•454 Sigorta karşılığı 
456 Düşünülmiyen giderler 
458 îzmir Fuarındaki Va

kıflar paviyo»t&uîı her 
çeşit giderleri 

476 'Kurs giderleri 
478 Hayrattaki kıymetli eş

yanın inoetem© ve ayır
ma giderleri 

480 Çifteler Çiftliği arazisi
nin köylüye dağıtılması 
giderleri 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar-borçlan 
505 Hükme bağlı borçlar 
506 1948 - 1949 yıllan kar

şılıksız borçlan 
601 Kudretsiz hayratın imar 

ve ihyasına 
602 Edremit Belediye Has

tanesine 
603 Çeşitli sosyal yaıthmlar 
701 Onarma işleri 
721 Taşıtlar satmalma gi

derleri 
Genel Muhasebe ; Kanu
nunun 55 nci maddesi 
uyannca açılan özel bö
lümler. 
Gureba Hastanesi gider
leri 
Hayrat onarma, gider
leri 

mm m 363 

6 000 

56 478 

881 935 
75 380 
29 154 
4 940 

21 000 

1 
7 500 

200 

500 
22 341 
13 532 
20 000 

18 559 

15 200 

1 500 
40 000 

740 ?18 

1 

€18 

, 8 516 

86 

95 

52 

55 
50 

29 

82 

46 

Sayssı 

$830 
41&909 

5 090 

50 540 

837 193 
62 951 
20 353 
4 862 

20 311 

5 629 

m 
21 99& 
l â 8 8 § 
10 919 

18,817 

14 825 

1 500 
3rŞ3« 

615 834 

SJ& 

1 400 

ı 294) 

11 

05 

19 

55 
73 
35 
85 
20 

63 

50 
89 
19 
23 

20 

46 

18 
20 

98 

180 
59 454 

909 

5 937 

12 428 
8 801 

77 
688 

1 
X 870 

200 

402 
1 341 
1 144 
9 080 

241 

374 

ı (m 
124 884 

1 

75 

95 

81 

27 
17 
15 
80 

37 

50 
66 
31 
77 

80 

54 

82 
09 

44 742 40 

• 

102 84 

7 116 46 



Tahsisatın nev'i 

Mazbut vakıflar arasına 
alınan cami ve mescitle
rin hademe ücretleri ile 
aydınlatma, ısıtma ve te
mizlik giderleri 

- a -
Tahsisat 

2 523 20 

Sarfiyat 
tmha edilen 

tahsisat 
Tahsisat harici 

sarfiyat 

1 050 04 1 473 16 

Umumi yekûn 6 627 663 39 5 921 158 38 654 543 31 51 961 70 

B CETVELİ 

ıl 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Varidatın nev'i 

îcareler 
Icarei vahide 
Icared müeccele 
Mukataa 
Türlü gelirler 
Mahlül muacelesi" 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı ve kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akar ve toprak satış bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Vakıf paralar faizi 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası •»•<-•, 

Hayrat onarma giderleri karşılığı 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Çapa'dakd 
Paviyonlardan tesis edilen yataklar iaşe ve sair giderleri 
karşılığı 
İmaretler 
6634 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca mazbut Va
kıflar arasına alınan cami ve mescitlerin hademe ücret
leri ile aydınlatma, ısıtma ve temizlik giderleri karşılığı 

Yekûn 

Muhammenat 
Lira 

2 250 000 
300 000 
35 000 

219 500 
120 000 
185 500 
600 000 
25 000 

500 000 
421 300 
620 000 
60 000 

493 648 
7 000 

'. 

6 836 948 

Tahsilat 
Lira 

2 221 002 
268 288 
23 690 

88 231 
84 600 

216 866 
12 600 
56 648 

425 848 
453 013 
654 161 
64 954 

493 648 
439 224 

1 400 

582 447 
880 

2 334 

6 089 343 

K. 

05 
84 
64 

97 
74 
41 
42 
51 
60 
87 
10 
62 

59 

i 

93 

30 

09 
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0 - CETVELİ 

Varidatın nev'd 

Akar ve toprak satış (bedeli 
Hayrat satış bedeli 

Tahsisatın nev'i 

D CETVELİ 

Tahsisat 
Lira K. 

Akar ve toprak satış bedeli 
Hayrat satış foedeM 

9 235 316 30 
251 199 30 

Muhammenat 
Lira 

Tahsilat 
Lira K 

9 235 316 30 
251 199 30 

Yekûn 9 486 515 60 

Sarfiyat 
Lira K. 

Gelecek yıla 
devredilen 
Lira EL 

173 572 49 9 061 743 81 
35 648 35 215 550 95 

Yekûn 9 486 515 60 209 220 84 9 277 294 76 

» • « 
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