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1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 

3 arkadaşının, Eczane bulunmıyan yerler-
de eczane açmayı teşvik, Zonguldak Me
busu Rifat Sivişoğlu'nun, Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki 964 sayılı Kanu-

. nun 49 ncu maddesinin değiştirilmesi, 53 
neü maddesine fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerin kaldırılması, Erzincan Mebusu 
Ziya Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu 
Nâzım Ağacıkoğlu ve 2 arkadaşının, ec
zacılar ve eczaneler hakkında, Trabzon 
Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 2 arka
daşının Eczacılar ve Eczaneler hakkında
ki Kanunun 18 - 24 neü maddeleriyle 49 

Sayfa 
ncu maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun teklifleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (2/136, 297, 348, 378, 
413) 34:44 

5. — Sorular ve cevaplar 44 
A — Yazılı sorular 44 
1. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Er-

kut^un, Kaman Kazasının imar plânı ile 
elektrik ve su tesisleri projelerine dair so
rusuna Bayındırlık Vekili Kemal Zeytin-
oğlu ve İçişleri Vekili Eteni Menderes'in 
yazılı cevaplan (6/1144) 44:46 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Or-
hon'un, öğretmen okullarına paralı ya
tılı talebe alınmasının dürünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Millî Eğitiim Ve
kili Rıfkı Salim Burçak'm yazılı cevabı 
(6/1183) • ' ' 4 6 



1. — GEÇEN TU 

Umumi hayata müessir âfetlerden önce ve 
sonra alınacak tedbirlere dair kanun lâyihası
nı görüşmek üzere geçici bir komisyon kurulma
sı, kabul olundu. 

Maliye Komisyonunda açık bulunan bir âza-
lık için seçim yapıldı. 

Gündemde bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin diğer maddelerden önce görüşülmesi hak
kındaki önerge, kabul olundu. 

1953 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun, kabul edildi. 

Sözlü sorular 
1. — Balıkesir Mebusu Esat Budakoğlu'nun 

Ulus Gazetesinin 5, 6 ve 21 Kasım tarihli nüsha
larında neşredilen başmakaleler hakkındaki söz
lü soru önergesi, içişleri Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/1269) 

2. :— Rize Mebusu Osman Kavrakoğlu'nun, 
Yeni Sabah Gazetesi muhabirine Rusya seyahati 
için pasaport verilip verilmediğine ve mezkûr 
gazetede neşredilen röportaja dair sözlü soru 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1270) 

3. — Çankırı Mebusu Kemal Atakurt'un, su
bayların ordudan ayrılmalarına mâni olmak için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/1271) 

Yazılı somlar 
1. — Van Mebusu Feri d Melon'in Van Vilâ

yetinde iki yıldan beri çalışmakta olan Toprak 
Tevzi Komisyonu marifetiyle şimdiye kadar kaç 
aileye ne kadar arazi dağıtıldığına ve bu komis
yonun iki yıllık masrafına dair yazılı soru öner
gesi Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1247) 

2. — Van Mebusu Ferid Melen'in, Van'da Zi
raat Bankasına muhabirlik vermiş olan Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının ne zaman fiilen ikraz 
muamelelerine başlıyaeağma dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/1248) 

3. — Van Mebusu Ferid Melen'in, «Köyler
de halkın j^apacağı su işlerine yardım» faslın
dan 1951 -1953 yıllarında Van Vilâyetine ne ka
dar para verildiğine ve şimdiye kadar hangi köy
lere su temin edildiğine dair yazılı soru öner-

rANAK ÖZETİ 

Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun tek
liflerinin maddeleri üzerindeki görüşmelere de
vam olundu. 

4 . XI I . 1953 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Çanakkale Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Gaziantcb Mebusu 

Ali Ocak 

gesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1249) 

4. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Zonguldak vo çevresinde 1000 ve
ya 500 yataklı bir sanatoryum ve prevantoryum 
tesis edilememesi sebebine, işçilerin ücret ve ma
aşlarına zam yapılmasının derpiş edilip edilme
diğine dair yazılı som önergesi, Çalışma, İşlet
meler, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletlerine 
gönderilmiştir. (6/1250) 

5. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, memleketimizin iktisadi vo içtimai 
kalkınmasını sağlamak maksadiyle bir plân -
program yapılması ve tatbik' edilmesi hususun
da her hangi bir teşebbüste bulunulup bulunma
dığına dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/1251) 

6. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacı gil 1 er 'in, Zonguldak bölgesinin iktisaden 
kalkınması için ziraat mahsullerini ıslah edip 
verimli tohumlar yetiştirmek ve halka tevzi et
mek hususlarında programlı bir çalışmaya teves
sül edilip cdi-lmediğine dair yazılı soru önergesi, 
T;ırım Vekâletine gönderilmiştir. (6/1252) 

7. - - Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Eğridir ve Balta limanı kemik ve
rem hastanelerinin noksanlarının gide* ilmesi 
veya Zonguldak'taki ormanlık bölgeye nakli 
hususlarında ne düşünüldüğüne dair yazılı so
ru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/1253) 

8. -•- Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yncıgiller,'in, öğretmenlerin terfileri ve asker
liklerini yapmamış olan köy öğretmenlerinin 

Sorular 
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«evkleri hususlannda ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1254) 

9. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Karadere ormanlarının işletilmesi, 
orman bölgeleri halkının geçimini sağlamak 
için dokuma tezgâhları imal etmek üzere atel-
yeler ve kâğıt hamuru fabrikaları tesisi husus
larında ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1255) 

10. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Zonguldak ve Kastamonu bölge
lerinde mevcut demir madenlerinin işletilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1256) 

11. — Zonguldak Mebusu Abdürnahman Bo-
yacıgiller'in, memleketimizde Millî Müdafaa 
sanayiinin tesisi ve mevcut tesislerin tevsii hu
suslarında ne düşünüldüğüne- dair yazılı soru 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1257) 

12. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yaeıgi'ller'in,. resmî ihale ilân ücretlerimin ten
zili ve resmî ilânların Resmî Gazete ile yayımı 
hususlarında ne düşünüldüğüne dair yazılı so
ru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir (6/1258) 

13. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Zonguldak'ta maden işçilerine ha
kiki muşamba tevziinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, yazılı soru önergesi, İşletmeler Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1259) 

14. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, yeniden tanzim edilen avukatlık 
ücret tarifesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine 
dair, yazılı soru önergesi, Adalet Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1260) 

15. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Devlet daireleri nakil vasıtalariy-
le, resmî nakil vasıtalarına dair, yazılı soru 
önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1261) 

16. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Zonguldak Ereğli Kömürleri İş
letmesinde gayrimeşru şekillerde para edindiği 
bildirilen yüksek dereceli bir memur hakkında 

Teklif 
1. — İdare Âmiri Kütahya Mebusu İhsan 

Şerif özgen ve İzmir Mebusu Mehmet Aldemir'-

ne gibi tahkikat yapıldığına ve bir kısım İkti
sadi Devlet Teşekküllerindeiki personelin aynı 
yoldan servet edindiklerinin doğru olup olma
dığına dair yazılı soru önergesi, İşletmeler Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/1262) 

17. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, Ereğli Kömürleri İşletmesinin 
1949 - 1953 yıllarında istihsal ettiği kömür mik
tarına, modern lâvvarların ne zaman ikmal edi
leceğine, şlamlann ve kömürlerin denize dö
külmemesi için ne düşünüldüğüne, Üzülmez'-
deki »Sömikok Fabrikası ile Zonguldak limanı 
inşaatına ve Kandilli - Ereğli demiryoluna dair, 
yazılı sora önergesi, İşletmeler Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1263) 

18. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in, maden imalât sahasının ihdas etti
ği durumun halli hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Adalet, İşletmeler ve 
Maliye vekâletlerine gönderilmiştir (6/1264) 

19. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in kürtaja mâni olmak için idari, adlî 
ve sıhhi ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Adalet, İçişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım vekâletlerine gönderilmiştir 
(6/1265) 

20. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacışi'lîer'in antidemokratik kanunlardan han
gilerinin tadil veya ilga ediîdiğine dair yazılı 
soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir ( 6/1266) 

21. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, 
Kağızman kazasına bağlı bâzı nahiye ve köyler
de vukua gelen heyelan dolayısiyle topraksız ka
lan çiftçi ailelerine ne zaman ve nerede toprak 
verileceğine ve Tuzluca kazasının heyelana mâ
ruz bâzı köylerinde incelemeler yapılıp yapılma
dığına dair yazılı soru önergesi, Başvekâlete 
gönderilmiştir (6/1267) 

22. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, 
Kağızman kazasına bağlı Kötek Nahiyesinde vu
kua gelen heyelan neticesinde harap olan sulama 
yollarının tamiri için ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık Vekâletine gön
derilmiştir (6/1268) 

in, Riyaseti Cumhur 1953 yılı Bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/569) 
(Bütçe Komisyonuna). 

2. - HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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Raporlar 

2. — İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada 
18 parsel numaralı Hazineye ait binanın Em
lâk Kredi Bankasına satılmasına ve Ban
kaca yaptırılacak binaya Hazinenin de iştiraki
ne mezuniyet verilmesine dair kanun lâyihası 

. 1953 O : 1 
ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/602) (Gündeme). 

3. — Zonguldak Mebusu Rifat Sivişoğlu'nun, 
bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 5677 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/527) (Gündeme). 

)>&<{ 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

REİS ~ Reisvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : Ali Ocak (Gazianteb), Ömer Mart (Çanakkale 

*m^ 

3. — YOKLAMA 

BEÎS — Yoklama yapacağız. 
(Eskişehir seçim çevresi mebuslarına kadar 

yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyet hâsıl olmuştur, O^iıiumu 

açıyorum. 
Gündem hakkında takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut bulunan kanım lâ

yiha ve tekliflerinin, sözlü sorularla tçtüzük gere
ğince bir defa görüşülecek işlerden evvel görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Çoruh Mebusu 
Zihni Ural 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut ve birinci defa görüşüle

cek işlerden madut kanun, tasarı vo -.ekjifleri-
nin, her şeye tercihan görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. Zonguldak 

Rifat Sivişoğlu 
REİS — Teklifler aynı mealdedir, kabulünü 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lej... 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 
SÖ2 istiyorum. 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Oylama sırasında söz verilemiyeceğini takdir 

edersiniz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve üç 
arkadaşının eczane bulunmıyan yerlerde eczane 
açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu Rifat Siviş-
oğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 
964 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin değişti
rilmesi, 53 ncü maddesine fıkra eklenmesi ve 
bâzı maddelerinin kaldırılması, Erzincan Mebusu 
Ziya Soylu ve altı arkadaşı ile Sivas Mebusu 
Nâzım Ağacıkoğlu ve 2 arkadaşının, eczacılar 
ve eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu Faik 
Ahmed Barutçu ve iki arkadaşının Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki Kanunun 18 - 24 ncü 
maddeleriyle 49 ncu maddesinin 2 nci fıkrası

nın yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve S-ağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet 
komisyonları raporları (2/136, 297, 348, 378, 
413). 

REÎS — Eczacılar Kanununun görüşmele
rine devam ediyorduk. 30 ncu madde üzerinde 
söz Müfit Erkuyumcu'nundur. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bu 30 ncu maddenin ikinci fık
rasında, eczanelerin senede iki defa teftişe tâ
bi tutulacağı hakkında bir kayıt vardır. Mem
leketin sağlık durumu ile alâkalı olan bu gibi 
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müesseselerin senede iki defa teftiş edilmeleri 
kâfi değildir. Bu bakımdan teftişin daha fazla
laştırılması lâzımgelir. Yalnız Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının teftiş kadrosunun darlığı 
belki ileri sürülecektir. Onun için maddeye «. . 
senede en az iki defa teftişe tâbi tutulur.» şek
linde tashih edersek, yani «en az» kaydını ilâve 
edersek maksat hâsıl olur. Zannederim ki, ko
misyon da bu teklifime iştirak edecektir, kabu
lünü istirham ediyorum. 

REİS — Hikmet Fırat.... 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Eczanelerin 

teftişi meselesi, hakikaten ön safta düşünülme
si icabeden bir mesele halini almış oluyor. Çün
kü yüksek tasvibinizle bu müesseselerin serbest
çe iş görmeleri karşısında emsalinin gittikçe ar
tacağı muhakkaktır. Bununla mütenasip olarak 
teftiş ve murakabe işlerinin de lâyıkı veçhile ya
pılıp yapılamıyacağı ayrı bir meseledir. Bugün
kü tahdide rağmen bu gibi teftişe tâbi müesse
selerin adedi sekiz yüzü aşmış bulunmaktadır. 

Serbest çalışacak olan eczaneler, lâboratuvar-
lar ve diğer müesseseler de bugünkü teftişe tâ
bi eczaneler gibi aynı teftiş müesseselerinin ne
zareti altında olacaktır. Yarın bunların adedi 
belki bini aşacaktır. Bu gibi müesseseleri teftiş 
eden Sağlık Vekâletinin buna ait teşkilatındaki 
kadrolarla bu teftişi ifa etmek büsbütün imkân
sız olacaktır. Halen mevcut 20 müfettişten an
cak ikisi eczacıdır, diğerleri, hekimdir. Ama 
şüphesiz ki, Vekâlet bu ihtiyacı düşünerek 
kadrosunu artıracaktır, belki de bu husustaki 
teşkilât kadrosu gelmiştir. 

Şurasını arzedeyim ki, bu kanunun önce ko
nuştuğumuz 28 nci maddesi ile eczaneleri se
nede iki defa teftişe tâbi tuttuğumuza göre bu 
mecburiyeti kanuniye ancak şu şekilde ifa edi
lir : Bunları münhasıran eczacı meslektaşların 
teftişine tâbi kılarsak, senede 2 defa değil 10 
senede bir kere dahi teftiş edilemez arkadaşlar,. 
Elbette ki, gaye ve hedefimiz her müessesenin 
kendi mütehassısları tarafından teftişidir, ama 
hakikatîarı göz önünde tutacak olursak bu, mem
leket için, daha 50 sene tahakkuku kabil olmı-
yan bir-idealdir. O hâlde bu meslekin en yâkm 
ve eczaacılrdan sonra en kompetanı olarak he
kimler vardır. Hekimlerin teftişi elbette ki, ye
rin dedir. 

Teftişten maksat, yüksek malûmunuzdur ki, 
yalnız ihtisasa mütaallik, teknik teftiş olmı-

2.1953 0 : 1 
i yacaktır. Yapılan muamelelerin kanuhen yerin

de ojup olmadığını tahkik ve tesbit de teftişin 
başında gelen bir mevzudur. Bunu vukufla 
yapabilecek olanlar da hekimlerdir. 

Eğer hekimlere yardımcı olarak mütehassıs-
i 1ar tarafından teftiş yapılması Vekâletçe ayar

lanırsa verimli olur ve bu kanunun tarifatı dâ-
I hilinde senede iki defa teftiş yapılması müm

kün olur. O vakit teftiş, Sağlık Bakanlığı mü
fettişleri tarafından, ister hekim, ister eczacı 

I olsun yapılabilecektir, tahmin ederim ki yakın-
I da çıkacak olan Teşkilât Kanunu ile hukukçu

lar da girecektir, İsterse hukukçular tarafın
dan da yapılsın, Bakanlık müfettişleri tarafın
dan senede iki defa eczanelerin kontrolü müm
kün değildir. O halde Bakanlığa bağlı diğer 
teşkilât, yani mahallin sıhhat müdürleri, ma
hallin Hükümet tabipleri, tabip bulunmıyan 
yerlerde belediye tabipleri tarafından altı ay
da bir eczanelerin kanunların tarifatı dâhilin
de işleyip işlemediğini usulü dâhilinde tetkik ve 
kontrol şart ve lâzımdır ve ancak bu yönden 
teftiş yapılırsa bu mümkündür. Eğer bu yal
nız Vekâlet müfettişleri veyahut betahsis ec
zacı müfettişlere hasredilirse kanundan bu mec
buriyeti kaldırmak lüzumuna bendeniz kaani 
değilim. Senede iki defa, ister hekim, ister ec
zacı müfettişler tarafından, teftiş yapılması 
faydalıdır, yerindedir. Şimdiye kadar yapılan 
kontrol da bu mealde ve bu merkezdedir. Bina
enaleyh maddenin sarahati dâhilinde aynen mu
hafazası ve şimdiye kadar olduğu gibi işin ma
hallî teşkilâtı sıhhiyeye tahsis ve teşmili şart
tır. İşlerin görülmesi bakımından bundan baş
ka çıkar yol yoktur. 

REİS — Komisyon. 
BU RAEOR SÖZCÜSÜ NUSRET KlRÎŞCt-

OĞLU (Çanakkale) —'Muhterem arkadaşlar; 
biraz evvel Müfit Erkuyumcu arkadaşımız bir 
teklifte bulundular. Bu maddenin ikinci fıkra-^ 

• smda (bunların - yani eczanelerin - sejtiede iki; 
defa teftişi mecburi olduğu gibi) kaydı vardı. 
Bu kaydın senede en az iki defa şekline ifrağını 
istemektedirler. Esasen kânunun ifade etmek is
tediği mâna da budur. Bu itibarla, bu iki keli
menin ilâvesine biz de iştirak ediyoruz. 

Teftiş meselesi üzerindeki mütalâalara kısaca 
cevap vermek isterim. 

I Şüphesiz ki, eczanelerin, eczacı müfettişler 
tarafından teftişi, daha iyi olur ve böyle olması 
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lâzımdır. Yalnız Vekâletle yaptığımız temasa gö-
ra halen 20 sağlık müfettişinden ancak iki tanesi 
eczacı müfettişidir. Halen 800 küsur eczane ve 
ecza deposu vardır. Bunların bu iki müfettiş ta
rafından senede iki defa teftiş edilebilmesine im
kân olmıyacağı tabiîdir. Eczane, sağlık müfetti
şi olmadığı takdirde, teftiş edilmesin şeklinde
ki bir mütalâaya iştirake de imkân yoktur. Bu 
itibarla biraz evvel konuşan Hikmet Fırat ar
kadaşımızın da gayet güzel ifade buyurdukları 
gibi, kâfi miktarda eczacı müfettiş temin edilene 
kadar senede en az iki defa yapılacak olan bu 
teftişlerin sağlık müdürleri, Hükümet tabipleri 
veya vekilleri tarafından yapılması zaruridir. Bu 
bakımdan Müfit Erkuyumcu arkaadşımızın mü
talâalarına iştirak ediyor, bundan evvelki otu
rumda bu teftişin münhasıran eczacı müfettişler 
tarafından yapılması hakkındaki mütalâaya bu 
zaruretler dolayısiyle iştirak etmiyoruz. Aksi 
halde teftiş imkânsız hale gelecektir. 

Maddenin, ikinci fıkrasına (en az) kelimesi
nin de ilâvesi suretiyle kabulünü komisyon ola
rak arz ve istirham ediyoruz. 

RÎFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, benim tek endişem, 24 ay 
29 gün evvel Yüksek Meclise tarafımdan tak
dim edilen bu kanun teklifinin madde metnin
de, hattâ satırında, hattâ kelimelerinde, harfle
rinde ve bir noktası üzerinde bâzı arkadaşlan-
mızca günlerce durullmak suretiyle işin geç kal
masına sebep olunmasıdır. Böyle giderse araya 
bütçe müzakereleri girerek bu kanunun ölü ha
le gelmesinden ve bu toplantı devresinde çıkma
masından korkulabilir. Benim tek tesellim: 
Yüksek Meclisin gayet hassas davranması ve 
bu gibi hissi hareketleri önlemeye azmetmiş bu-
masıdır. Eğer kanun teklifi bu devrede çık
mazsa bu kanunu ölmüş saymak ve cenaze na
mazını kılıp fatihasını okumaktan başka çare
miz kalinıyacaktır. 

Şimdi müzakere konusu olan 30 ncu mad
denin mukabili olan 964 numaralı Kanunun 36 
nci maddesini okuyorum; bu madde komisyonun 
Meclise sevkettiği maddenin hemen hemen aynı
dır. 

Arada bir fark vardır; o da Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâletince bir talimatname ha
zırlanma meselesidir; buna da esasen lüzum 
yoktur. Bâzı arkadaşlarım teftişin eczacı mü
fettişler tarafından yapılmasının daha muvafık 
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olacağı mütalâasında bulundular. Tahsisan ec
zacı müfettiş dendiği zaman bundan maksut 
olan faydanın istihsal edilemiyeceği % 100 mey
dandadır. Çünkü eczacı müfettiş adedinin ih
tiyaca kâfi olmadığını komisyon ve arkadaşlar 
burada defaatle ifade buyurdular. Esasen 31 
nci maddede, musahhah şekliyle 30 ncu numa
rayı alacak maddede (Teftiş, sağlık müfet
tişleri, sağlık müdürleri, Hükümet tabipleri ta
rafından yapılır) denmektedir. Bu 31 nci mad
dedeki cümle mutlaktır burada : «... Şayet mev
cutsa teftiş salahiyetli eczacı müfettişlerine yap
tırılır. Şayet eczacı müfettişi mevcut değilse Ba
kanlığın salâhiyettar kılacağı her hangi bir mü
fettişe yaptırılabilir» denmektedir. 

Arkadaşlarım 31 nci maddeyi mütalâa bu-
yurmadıkları için eczacı müfettişleri tarafından 
mı, yoksa Bakanlığın salâhiyet vereceği müfet
tişler tarafından mı yapılması gerektiği üzerin
de fazlaca durmaktadırlar. 

Ve sonra muhterem arkadaşlar, 30 ncu mad
denin ikinci fıkrasına (en az) kaydının konma
sı teklif ediliyor. Halbuki buna lüzum yoktur. 
Zira Bakanlık lüzum görürse senede iki defa 
değil, yirmi iki defa da teftiş yaptırabilir. Bu 
hususta 30 ncu maddede sarih hüküm mevcut
tur. «Bununla beraber senede en az iki defa 
teftişe tâbi tutulması» kaydının konmasında da 
fayda vardır, buna da iştirak ediyorum. Komis
yon teklifinin bu musahhah şekli 'ile kabulünü 
istirham ediyorum. 

REÎS — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili. 
SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM VEKÎLİ 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Muh
terem arkadaşlarım, senede iki defa olmak üze
re eczanelerin teftişi hakkında Adalet Komisyo
nu tarafından bir kayıt konmuştur. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı da buna taraftardır. 
En az hakikaten senede iki defa eczanelerin tef
tişe tâbi olması icabeder. Çünki elimizde 7-8 yüz 
tane eczane ve ecza deposu ve saire vardır. Bun
ların tetk'ik edilmesi ve teftişe tâbi tutulması her 
halde memleketin sağlık bakırcımdan çok fayda
lı olacaktır. Ancak bunun haricinde yüzü mü
tecaviz hastane vardır. Bunların da sene de bir 
iki defa teftişe tâbi tutulması lâzımgelir. Elimiz
deki teftiş kadrosu gayet azdır. 15-20 müfettiş
le bunların senede bir iki defa teftişe tâbi tutul
masına imkân yoktur. Onun için bugünkü kad
ro ile bu kanunun tavsiye ettiği şekilde teftiş 
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edilmesine imkân yoktur. Eğer kadro tevsi edi
lirse o zaman icabına bakılacağında şüphe yok
tur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

EEÎS — Avni Tan. 
AVNİ TAN (Afyon Karahisar) . — Madde

deki sağlık müfettişleri ve Hükümet tabipleri ta
rafından kaydını bendeniz muvafık bulmuyo
rum. 

EEÎS — O, 31 nci maddedir. Şimdi 30 ncu 
maddeyi müzakere ediyoruz. Ona sıra gelmedi. 
Sırası gelince konuşursunuz. Şimdi bir önerge 
var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
30 ncu maddenin son fıkrası olarak teklif ede

rim : 
Eczanelerin eczacı müfettişler tarafından se

nede en az iki defa teftişi mecburidir. Sair za
manlarda da teftiş olunabilirler. 

Manisa Mebusu 
Sudi Mıhçıoğhı 

REÎS — Teklifi kabul edenler... Etmiyenler... 
Teklif reddedilmiştir. 

Maddeyi tashih şekliyle okuyoruz : 

Dördüncü Bölüm 
Teftiş 

MADDE 30. — Eczanelerle ecza depoları, 
ecza ticarethaneleri ve • ecza imalâthaneleri ve 
lâboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letinin murakabesi altında olup her zaman tef-
tişo tabidirler. 

Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi 
olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda 
dahi teftiş olunur. 

REÎS — Komisyonun ilâve ettiği «en az» ke
limeleriyle birlikte maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — Teftiş, mütehassıs sağlık mü
fettişleri, sağlık müdürleri, Hükümet tabipleri 
tarafından yapılır. 

REÎS — Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Sağlık Bakanımız biraz 
evvel, müfettiş kadrosunun noksanlığından ba
his buyÛTdular. Maddede, teftiş, mütehassıs sağ
lık müfettişleri tarafından yapılır, diyor. Elimiz
deki mütehassıs kadrosu mademki noksandır, bu 
teftişin yalnız müfettişler tarafından yapn'uiası 

. 1953 O : 1 
vo maddeden mütehassıs tâbirinin kaldırılması 
yerinde olur. 

ikincisi; Hükümet tabiplerinin de teftiş yap
maları maddede yer almıştır. Bu da, zannımca, 
mahzurludur. Arkadaşlar; birçok kazamızda tek 
bir eczaeı üe tek bir Hükümet doktoru vardır. 
Realite olarak arzediyorum; eczacı ile Hükümet 
doktoru ya çok iki dostturlar, veyahut da bir
birine selâm vermiyecek kadar küskündürler. 
Her iki şekilde de böyle bir teftişten iyi netice 
çıkmıyacağı aşikârdır. Onun için teftişin Hükü
met tabipleri tarafından yapılması, doğru olmaz. 

Demin, Sağlık Vekilimiz, teftiş kadrosunun 
noksanlığından bahis buyurmuşlardı. Kendileri, 
geniş bir kadro teklifi ile Meclisimize gelmelidir. 
Meclis, her halde böyle bir kadroyu, kendilerine 
verecektir. Bendeniz, maddede değişiklik yapıl
ması için Reisliğe bir önerge takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar, 
metinde «mütehassıs sağlık müfettişleri» tâbiri 
vardır. Halen mütehassıs sağlık müfettişleri var
dır, ama mütehassıs olmıyan sağlık müfettişleri 
do vardır. Yarın tatbikatta çok müşkülâta uğra
mamak için bu hususta mâruzâtta bulunmak is
terim. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞCİ-
OĞLUf (Çanakkale) — Mütehassıs kelimesinin 
kaldırılmasına komisyon iştirak ediyor. 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Müfettiş 
kadromuzda mütehassıs eczacılarımız da vardır, 
bakteriyolog müfettişlerimiz de vardır. Bunlar 
mesleklerinin mütehassısıdırlar. Şimdi burada 
mütehassıs kaydını koyduğumuz takdirde halen 
mütehassıs olmıyan 15 tane müfettiş vardır ki, 
bunların teftiş salâhiyeti kendiliğinden kalkar. 
Halbuki kasıt bu değildir. Vekâleti, bu husus
ta, serbest bırakmak için mütehassıs kelimesinin 
kalkması ve icabında eczanelerin sağlık müdür
leri ve Hükümet tabipleri tarafından da teftişi 
lâzımdır. Ayrıca iki senede, üç senede bir de ec
zanelerin teknik bakımdan mutlaka mütehassıs 
bir müfettiş tarafından da teftişi, icabeder. Çün
kü, teftiş, bir bakıma kusur aramaksa diğer bir 
bakıma da teftişin öğretmenlik vazifesi de var
dır. Eğer bir eczacı müfettiş, bu meseleyi tetkik 
etmezse onun öğretici vasfı burada zail olur. O 
halde vazifesi, kusur ve suç aramaktan ibaret 
kalır ki, burada maksat, bu değildir. 

Zeki Erataman arkadaşımızın teklifine ben 
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de iştirak ediyorum. Bu suretle işin selâmetle ı 
yürütüleceğine kaniim. 

AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Efendim, 
ben de, arkadaşımız Zezi Eretaman gibi 31 nci 
maddedeki «mütehassıs sağlık müfettişleri» iba
resinden, mütehassıs kelimesinin kaldırılmasını 
rica edeceğim. Mütehassıs sağlık müfettişleri iba
resi, her ne kadar eczanelerin eczacı müfettişler 
tarafından teftiş edileceğini anlatırsa da Hikmet 
Fırat arkadaşımızın dediği gibi bu, bütün şuaba-
tı tıptan birisinde mütehassıs olan müfettişler 
mânasına da teşmil edilebilir. 

Sonra, ben Hükümet tabiplerinin de teftiş ya
pabilmeleri aleyhindeyim. Bunun için hazırladı
ğım bir takriri, takdim ediyorum, kabulünü ri
ca ederim. 

SÖZCÜ NUSRET 'KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanak
kale) — Efendim, 31 nci maddede, teftiş kelime
sinden sonra gelen (Mütehassıs) kelimesinin kal
dırılması yolundaki teklife iştirak ediyoruz. An
cak Hükümet tabiplerinin teftiş yapmaması yo
lundaki mütalâaya iştirake imkân göremiyoruz. 
Demin arzettiğim veçhile ne münhasıran sağlık 
müfettişleri ve ne de sağlık müdürleri, memle
kette adedi 800 ü aşan eczane ve lâboratuvarla-
rın teftişini, ayrıca hastaneler de bulunduğuna 
göre, yapamazlar. 

Zeki erataman arkadaşımız buyuruyorlar ki, 
eczacı ile Hükümet tabibi ya çok dosttur, ya bir
birine düşmandırlar, ya kayırır, yahut aleyhine 
yürür. Sağlık müdürleri Hükümet tabiplerini 
kontrol eder vaziyettedir. Diğer taraftan sağlık 
müfettişleri de kısmen olsun teftiş yapacaklardır. 
Bu itibarla Hükümet tabipleri dedikleri veçhile 
hareket edecek olurlarsa, eczacının bu vaziyeti 
sağlık müdürlüğüne veya vekâlete aksettirmesi 
üzerine sağlık müdür veya müfettişleri tarafın
dan teftişin tekrarlanmasına mâni bir şey yok
tur. Eğer Hükümet tabiplerinin teftiş yapması 
imkânı ortadan kaldırılacak olursa, senede bir 
defa dahi eczaneler teftiş edilemez. Bu itibar
la iki tekliften birincisine iştirak ediyoruz, ikin
cisine iştirak etmiyoruz. Maddenin «teftiş, sağ
lık müfettişleri, sağlık müdürleri ve Hükümet ta
bipleri tarafından yapılır» şeklinde reye konul
masını arz ve rica ederiz. 

EEÎS — Necdet încekara. 
NECDET ÎNCEKARA (izmir) — Efendim; 

Hükümet tabiplerinin teftişine ben de taraftar 
değilim. Eczaneleri bulunmıyan yerlerde, Hükü- I 
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met tabipleri eczane dolapları bulunduruyorlar. 
Bugün memlekette yüzden fazla eczane dolabı 
faaliyette bulunmaktadır. Böyle eczane bulun
mıyan kazalarda eczane açılmak istenildiği zaman 
eczane dolaplarından Hükümet tabipleri fayda-
lanamıyacaklardır, menfaatleri ihlâl edilmiş ola
caktır ve bunun için çeşitli müşkülât çıkarılacak
tır. Bu bakımdan Hükümet doktorlarının teftiş 
yapmaları, mahzurludur ve eczane olmıyan yer
lerde eczanelerin açılması, böyle bir durum yarat
maktadır. 

Altı eczacı müfettiş kadrosu kabul edildiği 
takdirde bu iki buçuk milyarlık bütçede ehem
miyetli bir yekûn tutmıyacaktır. Memleket sağ
lığına hakikaten hizmet edilmiş olur kanaatin
deyim. Onun için Hükümet doktorlarından tef
tiş vazifesinin alınmasını, ben de, teklif ediyo
rum. 

REÎS — Ali Rıza Sağlar!... 
ALÎ RIZA SAĞLAR — Vazgeçtim. 
REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, eczanelerin teftişi, kanuna dayanan tali
mat dairesinde yapılır. Sağlık Vekâletinin 
yapmış olduğu talimatı, eczacılar bilir, müfet
tişler de bilir. O halde kim teftiş ederse etsin 
talimat, herkesin elindedir, teftişini talimata 
uydurur. Burada, mütehassıs müfettiş, demeye 
lüzum yoktur. Bunun için ayrıca tedrisat yap
tığımız da yoktur. 

Hükümet doktorlarının eczaneleri teftiş edip 
etmemesine gelince : Eczacılığın talimatı vardır, 
Hükümet doktorunun elinde talimat vardır, 
ona göre teftiş yapılır. Onun için Hükümet 
doktorları, teftişi yapabilmelidir. 

REÎS — Avni Tan. 
AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Efen

dim, Hükümet tabipleri, bulundukları şehirler
de icrayi tababet etmektedirler. Binaenaleyh, 
daima, gece ve gündüz alışveriş ettiği, reçete 
gönderdiği bir müesseseyi teftiş esnasında bizim 
arzumuz veçhile hareket etmemesi, bitaraflığını 
muhafaza edememesi ihtimali vardır. Bendeniz 
de 5 - 6 sene sıhhiye müfettişliği yaptım, bili
rim, bu teftişin Hükümet tabiplerine bırakıl
ması muvafık değildir. 

Burada, komisyonun bir endişesi vardır, ec
zanelerin teftişi, geri kalır, diyorlar. Hayır, 
sıhhiye müdürleri, bu vazifeyi pekâlâ görebilir-
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ler. Bu suretle eczanelerin teftişi geri kalmaz. 
Esasen Hükümet tabiplerinin adlî vazifeleri, 
•bâzı yerlerde belediye vazifeleri, Hükümet vazi
feleri vardır, bu vazifeleri düşünürseniz sıhhiye 
müdürlerinin bu teftişi yapmasını daha mâkul 
'bulursunuz. (Doğru sesleri). 

Maruzatım bundan ibarettir efendim. 
REÎS — Tadil takrirlerini okutuyoruz efen

dim. 

Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle madde 31 in 

şu şekilde olmasını arz ve teklif ederim. 
Madde 31. — Teftiş sağlık müfettişleri ve 

sağlık müdürleri tarafından yapılır. 
Dyarbakır Mebusu 

Zeki Erat aman 

Yüksek Reisliğe 
31 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilen 

kabulünü arz ve teklif ederim. 
Madde 31. — Teftiş Sağlık Vekâleti Müfet

tişleri ve Sağlık müdürleri tarafından yapılır. 
Afyon Mebusu 
D.*. Avni Tan 

REÎS — Zeki Erataman'ın takririni oyunu
za arzedeceğim. 

(Zeki Erataman'ın takriri tekrar okundu). 
REÎS — Teklifi dikkate alanlar lütfen işa

ret versinler. Dkkate almıyanlar işaret versin
ler... Tesbit edemedik. Teklifi dikkate alanlar 
ayağa kalksın... Dikkate almıyanlar ayağa kalk
sın... Dikkate alınmıştır. 

Avni Tan'in teklifini okuyoruz. 
(Avni Tan'm takriri tekrar okundu). 
REÎS — Dikkate alanlar lütfen işaret versin

ler... Almıyanlar... Aynı mahiyettedir. Dikkate 
alınmıştır. Komisyon metin olarak hangisine 
iltihak etmektedir? Mahiyette değişiklik yoktur. 

SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanak
kale) — Tetkik edelim. 

REÎS — Madde dikkate alman önergelerle 
birlikte komisyona verilmiştir. 

MADDE 32. — 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
larını göstermeye ve istenilen bütün malûmatı 
vermeye müessese sahibi peya mesul müdürü 
mecburdur. 
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REÎS — Söz istiyen yok. Kabul edenler,.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — 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 rabtolunur. Ancak bu nevi 
eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edi
lirse bu gibi maddelerden alınaca'k 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. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 34. — Teftişten dolayı vâki olacak 
şikâyetlerin mercii Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâletidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci •Bölüm 
Müteferrik hükümler 

MADDE 35. — 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 oribeş güne kadar de
vam edecekse ikinci eczane bulunmıyan yerlerde 
eczaneye; varsa resmî eczanenin eczacisî, yofesa 
mahallin serbest tabibi, bulunmadığı veya kabul 
etmediği takdirde muvafakatleriyle Hükümet 
veya belediye tabibi nezaret eder. Aksi tak
dirde eczane kapatılır. îkinci bir eczane bulun
mıyan yerlerde mesul müdür tâyini kabil ol
madığı takdirde eczane kapalı kah*. Ayrılış 

— 39 — 
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müddeti 15 günden fazla sürecekse Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletinden izin almak ve bir 
mesul müdür tâyin etmek mecburidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 36. — Tabiplerin tertip ettikleri 
reçeteleri hazırlama'k ve muhteviyatlarını mü
racaat sahiplerine temin etmek üzere birden 
fazla eczanenin bulunduğu yerlerdeki eczane
lerin gece ve pazar nöbetleri, mahallin en yük
sek sağlık âmirinin tensibiyle halkın ihtiyacını 
temin edecek surette tanzim olunur. 

Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için 
verilecek emirlere eczacıların tâbi olması mec
buridir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. —- Tabiplerin; eczanelerde has
ta kabul etmeleri yasaktır. Ancak kaza ve ani 
bir tehlikeye uğrıyarak eczaneye gelen veya ge
tirilen kimselerin dik tedavisinin yapılması ca
izdir. 

REÎS •— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Her eczacı eczanesi mmtakası 
içindeki mahallerde oturan ve tababet yapan ta
biplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde mu
ayenehane veya evlerinde bulunduklarını göste
rir mahallin sağlık amirlerince tertip edilmiş bir 
listeyi eczane içinde halkın görebileceği bir ma
halle asmaya mecburdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — 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. 

îlâç fiyatları hakkındaki şikâyetlerin tetkiki 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine aittir. Yapı
lan tetkik sonunda tarife üstüne çıktığı anlaşılan
lara yazılı ihtar yapılır. îki yazılı ihtara rağmen 
bu hareketlerine devam eden eczacılar hakkında 
mahkemece 46 ncı madde hükmü tatbik olunur. 
Tetkik neticesi, bir eczacı delegesinin de iştirak 
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ettirileceği Yüksek Sağlık Şûrasına verilip uygun 
fiyat almadığı anlaşılan eczacılara bu kanunun 
46 ncı maddesindeki cezalar tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞCÎ-

OĞLU (Çanakkale) — Metinde iki yerde geçen 
46 ncı maddelerin 44 olarak düzeltilmesi lâzım
dır. 

REİS — Metinde iki yerde (46) rakamı geç
mektedir, bunları 44 olarak tashihle, maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Cezalar 

MADDE 40. — Bu kanunda yazılı usullere 
uygun olarak ruhsatname almaksızın birinci 
maddede sayılı yerleri 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 lirdan eksik olamaz. 

Her iki halde de mahkeme kararma hacet kal
maksızın bu gibi yerler mahallin en yüksek sağ
lık âmiri tarafmdas derhal kapatılır. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edesler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 41. — Bu kanunun birinci madde
sinde sayılan yerlerde ambalajsız veya ambalajı 
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 müdiri bir aydan bir seneye 
kadar hapis, 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır ve müessese muvak
katen kapatılır. 

Tekerrürü halinde hükmedilecek cezadan baş
ka müessesenin daimî olarak kapatılmasına da 
hükmolunur. İlâç ambalajı ise (Zamanı geçme 
hali müstesna olmak üzere) bu ilâcı imal veya it
hal edene aynı cezalar verilir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 42. — Bu kanunun birinci madde
sinin sayılan yerlerde ilâç halinde ihzar, imal 
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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 cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde hükmedilecek cezadan 
başka müessesenin muvakkaten kapatılmasına 
da karar verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Zehirli veya kimyevi mad- I 
delerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaade- I 
siz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz sa- I 
tan veya satmak üzere dükkânında bulundu
ranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 409 | 
ncu maddesi tatbik olunur ve bu gibi maddeler 
derhal müsadere edilerek o mahallin resmî has
tanesine teslim edilir. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, masum bir kisve ile He
yeti Celilenizin huzuruna gelen bu madde ay- I 
nen kabul edildiği takdirde memlekette huzur- I 
suzluk yaratacaktır. Mesele şundan ibarettir: I 

Bu madde aynen kabul edildiği takdirde 256 I 
ilce ve 4 ilimizde eczanemiz bulunmadığını hat- I 
tâ birçok yerlerde doktor bile bulunmadığını I 
nazarı itibara alacak olursak köylü vatandaşları- I 
mız, kendi memleketinde eczane hattâ bâzan 
doktor da bulunmıyan vatandaşlarımız, serbest I 
olarak; baş ağrısını dindirmek için bir aspirin I 
bulamıyacak, burun kanamasını durdurmak için I 
bir parça oksijenli su bulamıyacak, elini kestiği I 
takdirde, sürmek üzere, bir parça tendürdiyot I 
bulamıyacak. Doktor bile yok. Doktor bulunsa 
bu vatandaş doktora müracaat edecektir. Tek I 
doktorun 27 vazifesi vardır. Belki evinde bu-
lunmıyacak. Bulunsa bile doktor, bana bir as
pirin ver, denildiği takdirde doktor, bir ilim 
adamının meşru endişesiyle muayeneye lüzum I 
görecek. Bu hal de köylü vatandaşlar tarafından 
belki hoş görülmiyecek. 

Binaenaleyh şöyle bir tadil teklif ediyorum : 

MADDE 43. — Zehirli maddelerle reçete ile i 
satılması meşrut tıbbi ecza ve müstahzarların 
müsaadesiz satılması yasaktır. 

Mütaakıp madde aynendir. 
REİS — Müfit Erkuyumcu. I 
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MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen

dim; ben de Andre Vahram Bayar'ın teklifine 
iştirak ediyorum. Tatbikatta; köyler de bilhas
sa, gripin gibi, aspirin gibi müstahzar ilâçlar 
satılmaktadır. Bakkal dükkânlarında bile bun
lar, bulunur. Şimdi bu madde aynen çıkacak 
olursa bu gibi zaruri maddeleri de satmak bir 
suç olacaktır. Bu gibi müstahzar kaydının mad
deden çıkarılması, realite icabıdır. Bunun baş
ka türlü kabulü, tatbikatta, vatandaşları müş
külât içinde bırakacaktır. Bu bakımdan takririn 
kabulünü rica ediyorum. (Doğru, doğru sesleri) 
Sahsım namına konuştum. 

REİS -=• Komisyon. 
SÖZCÜ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanak

kale) — Başka söz istiyen varsa konuşsunlar; 
hepsine birden cevap vereyim. 

REİS — Necdet încekara buyurun. 
NECDET İNCEKARA (İzmir) — Efendim, 

«Eczane olmıyan yerler» kaydı varsa Bakanlıkça 
tedbir alınmak şartiyle teklife, ben de, iştirak 
ediyorum. Eczanesi olmıyan yerde bakkal da 
gripin, asprin satabilir. Fakat eczane olan yer
lerde satmaları, doğru değildir Eczacıyı ecza
nesinde muayyen maddeleri satmak hususunda 
tahdit ediyoruz; bunlar, yalnız reçete ile satılan 
ilâçlara inhisar ettirilirse hiçbir eczane kalmaz. 
Arkadaşımızın İstanbul'da bakkallara- da bunla
rı sattırmak niyetMde oldukları, üstü örtüKfc £& 
kilde konuşmalarından* anlaşılmaktadır. 

«Eczanesi olmıyan yerlerde» kaydiyle- iştirak 
ederiz. 

REİS —• Andre Vahranv Baystr. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (IsfcAttral) — 

Efendim, sayın arkadaşım bendenize bir kasti 
mahsus isnat etmek 'istedi. Ben İstanbul'da* bak* 
kallar da ilâç satsın demedim. Benim denek is» 
tediğim, Sağlık Bakanlığının idare ettiği hali 
hazır istatikonuh muhafazasıdır. Onu istiyorum. 
Şimdi nasıl yürüyorsa öyle yürüsün, mükemmel 
netice verir. (Doğru sesleri, alkışlar) 

REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muht* 

rem arkadaşlar, birçok yerlerde, gittiğimis nmı-
takalarda bu hususta birçok şikâyetler dinledte. 
Meselâ, eczanesi olan bir yerde, oradaki çiftçiler 
geç, vakit evlerine geliyorlar, o esnada âhi olarak 
hastalananlar oluyor, eczaneden ilâç alınm«B'ie«-
bediyor, eczane o vakit kapanmıştır. O zamtttt' 
her hangi bir ağrıyı dindirecek gripin vey#n€Jr* 
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rozin almak mecburiyetinde kalıyor. Bunu en I 
yakın mahalle bakkalından veyahut köy dükkâ
nından temin ediyor. Yani reçetesiz satılan bir 
ilâç, bu dükkânlarda satılsın. Meselâ Erdek'in 
birçok adaları vardır, buralarda eczane olmadı-
ğ.ndan bu aspirin gibi ilâçların satılmasında b'ir 
mahzur olmasa gerektir. Binaenaleyh diğer ar
kadaşlarımın temas ettikleri gibi ben de serbest 
bırakılmasını rica ediyorum. 

SÖZCÜ NUSRET KÎRlŞOlOĞLU (Çanakka
le) — Muhterem arkadaşlarım, itiraf etmek lâ
zımdır ki teklif, ilk nazarda, cazip ve faydalı 
gibi görünüyor. Fakat bunu, bugünün mevzuat 
ve tatbikatı bakımından tetkik edecek olursak, 
takririn ayniyle kabulüne asla imkân yoktur; 
(Neden olmasın sesleri) Kısaca arzetmeme mü
saadenizi rica edeceğim. 

1262 sayılı ispençiyari ve Tibbi Müstahzarlar 
Kanunu halen meriyettedir. Bu kanunun birinci 
maddesine göre, tabip reçetesiyle verilmesi meş
rut olan ilâçlar, ancak reçetelerle ve diğerleri 
reçetejsiz olarak eczane ve ecza ticarethanelerin
de satılır. Ş'imdi, bu kanun muvacehesinde bu 
hükmü sevkettiğimiz takdirde, mütenakız bir va
ziyet hâsıl olacak ve tereddüt tevlit edecektir, 
Bu, bir. 

Reçete ile verilen lâçlar dışında kalan ve re
çetesi? alınması mümkün olan ilâçlar bir hayli 
çoktur. Bunu sadece oksijenli su, pamuk ve as
pirine inhisar ettirerek, sanki reçetesiz snlılacak 
mevat münhasıran bunlardan ibaretıvi? gibi 
konuşunca bu takriri kabul edelim gibi bir ze- I 
hab uyanıyor. Bugün piyasada reçetesiz satılan 
birçok ilâçlar vardır. (Meselâ, sesleri) Meselâ 
ültra diazin dahi reçetesiz satılıyor. Bn takrir 
şu şekilde kabul edilebilir. Eczanesi bulunmı-
yan yerlere inhisar etmek şartiyle, bir de Sağ
lık Vekâletinin tesbit ve ilân edeceği ilâçlara 
münhasır olmak kaydiyle. (Güzel, güzel sesleri) 

Ecza dolabı bulunmıyan yerlerde bu bir. 
Bir de Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin 
tesbit ve ilân ettiği maddelere inhisar ettirmek 
lâzımdır, iki. Takrirlerinde böyle bir değişiklik 
yapmadıktan sonra maatteessüf komisyon ola
rak "iştirake imkân göremiyoruz. Vekâletin gö
rüşü de bu merkezdedir. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, müzakere ettiğimiz maddenin hük
müne göre, üç kalem mal, eczane haricine çıkı
yor. Bu üç, kalemin birisi, zehirli maddeler, di- I 
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geri alelûmum kimyevi maddeler, tıbbi ecza ve 
müstahzarlar. 

Size bütün samimiyetimle arzedeyim ki, ec
zaların yarısı, bu şekilde, harice çıkıyor. Çıksın 
mı, çıkmasın mı? Burada fazla hassas değilim. 
Âmme sıhhati bakımından mâruzâtta bulunaca
ğım. Bu maddede «müsaadesiz satılır» diyor. 
Eğer Sağlık Bakanlığı bu mesuliyeti üzerine 
alıp da bir bakkala müsaade ediy.,"sa. kabul 
ediyorum. Çünkü onun murakabe ve teftişini de 
deruhde ediyor, demektir. Eğer biz bakkalda, çak-
kalda şu arzettiğim şekildeki ilâçların satışını 
serbest bırakırsak gripin ve emsali binlerce ilâç
ların sahtelerinin yayılmasını hiçbir vakit önli-
yemeyiz, âmme sıhhati muhtel olur. Binaenaleyh 
buna lüzum körülüyorsa ve Sağlık Bakanlığı bir 
talimatname ile zararsız ilâçları serbest bırakırsa 
buna bir şey demem. Çünkü bunların satışını 
murakabe eder. Meselâ, kinin tamamen serbest
tir, onun murakabesi, ta çıktığı yerden başlamak
tadır. Buna rağmen ona da karbonat karıştırarak 
kinin nispetini %25 ten 5 e kadar düşürdükleri 
olmuştur. Kininin sıtmaya tesir etmediği iddiası 
da maalesef bu işlerden ileri geldi. Onun için mü-
rakebesiz yerlerde satışına, asla taraftar olmıya-
lım. Bunda âmme sıhatinin hiçbir menfaati yok
tur. Şuna itimat buyurun ki, eczanelerin satmış 
olduğu bu gibi harcıâlem ilâçlar, bakkallarda 
daha aşağı satılmıyor. Bir kârımız olacağını dü
şünüyorsanız, olmıyacaktır. Eczane olmıyan yer
lerde, vekâletin müsaadesiyle, satışına taraftarım. 
Çünkü müsaadeyi veren bakanlık, aynı zaman
da murakabesini deruhde etmiş oluyor. Mura-
kabesiz, teftişsiz karbonatın dahi satışının 
aleyhindeyim. Âmme sıhati bakımından asla 
doğru değildir. 

RElS — Necdet Incekara. 
NECDET INCEKARA (izmir) — Vazgeç

tim. 
REÎS — Andre Vahram Bayar. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; lâzım geldiği şekilde ifa
de edemediğimi zannediyorum. Hali hazırda 
Sağlık Bakanlığı işi idare ediyor. Bendenizin 
istirhamım : Reçete ile satılması meşrut olan 
ilâçların reçete ile, reçete ile satılması, meşrut 
olmıyan ilâçların ise Sağlık Bakanlığınca tâyin 
edilen yerlerde serbestçe satılmasıdır. 

Eczanelerin bulunmadığı yerlerde - ki 256 il-
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ceden dört yerde vardır - buralardaki ecza do
lapları meselesini bendeniz kabul edemem. Zira 
doktor kendi yanında bulundurduğu ilâçlarla 
dolaşırken, köylü vatandaşın başının ağrısmı 
derhal dindirecektir, bu gibi dolaplar bulunsa 
dahi köylü vatandaşın başının ağrısı, ıstırabı 
devam edecektir. Bakanlığın tâyin edeceği yer
lerde bu gibi ilâçların serbestçe satılması lâzım
dır.. 

REİS — Teklifi okuyoruz, efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müzakeresi yapılmakta olan Eczacılar ve ec

zaneler hakkındaki kanun teklifinin 43 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Andre Vahram Bayar 

Madde 43. — Zehirli maddelerle reçete ile 
verilmesi meşrut tıbbi ecza ve müstahzarların 
müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaa
desiz satan veya satmak üzere dükkânında bu
lunduranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 
409 ncu maddesi tatbik olunur, ve bu gibi mad
deler derhal müsadere edilerek o mahallin res
mî hastaneline teslim edilir. 

REÎS — Komisyon noktai nazarını söyledi. 
(Bakanh&m noktai nazarı nedir? seslesi). Rica 
ederim, Komisyon noktai nazarını söyledi, mü
dafaa etti. Bunun üzerine sm alan arkadaşlar 
oldu. Tam oylama sırasında bulunuyoruz. 

Teklifi reyinize a^zediyorum. Teklifi dikkate 
alanlar lütfen ibaret versinler ... Dikkate almı-
yanlar ... Teklif dikkate alınmıştır efendim. 

Dikkate a1 man takriri metinle birlikte komis
yona veriyoruz efendim. 

MADDE 44. — Bu kanunda yazılı olan ya
saklara ve mecburiyetlere muhalif hareket eden
ler kanunda ayrıca bir ceza gösteremediği ve 
fiilleri Türk Ceza Kanununa göre daha ağır ce
zayı istilzam eylemediği takdirde 7 günden 2 aya 
kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezasiyle ceza1 andırılır. 

RFÎS _ Andre Vahram. 
ANDRE VAHRAM BAYAR (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; bu maddeler Türk Ceza 
Kanununda mnavyen bir müeyyidesi bulunmı-
yan. hiçbir m?fideye tevafuk etmiven bi™ filden 
bahsediyor. Ceza Kanununda müeyyidesi bu-

bulunmıyan bir fiil suç sayılamıyacağına göre 
ancak inzibati bir mahiyet kesbetmi§ olur. Bi
naenaleyh, bu fiile disiplin cezası olarak yalnız 
maddi bir oeza koymak kâfi gelecektir Iranaa-
tindeyim. Bundan dolayı bu maddede bukınan 
7 günden iki aya kadar olan cezanın, )ıaxfi|^ tek
lif ediyorum. 

REÎS — Başka söz istiyen var mu? (Yok 
sesleri) Takriri okutuyorum: 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Müzakeresi yapılmakta olan eczacılar ve ec

zaneler hakkındaki kanun teklifinin 44 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde tasrihini teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Andre Vahram Bayar 

Madde 44. — Bu kanunda yazılı olan yasak
lara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenler 
hakkında kanunda ayrıca bir ceza gösterilme
diği ve fiilleri Türk Ceza Kanununa göre daha 
ağır cezayı istilzam eylemediği takdirde 50 li
radan 200 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılır. 

REÎS — Komisyon iltihak ediyor mu! 
SÖZCÜ NUSRET KÎRİŞCtOĞLU (Çanak

kale) — Etmiyoruz. 
REÎS — Komisyon iltdhak etmiyor. Takriri 

dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmiyenler... Madde kabul .edil
miştir. 

MADDE 45. — 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. 

REÎS — Söz istdyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Eczacılar ve Eczaneler hak^ 
kındaki 964 sayılı Kanunla buna zeyil 5320 sa
yılı Kanunun hükümleri mülgadır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 1. — 964 sayılı Kanunun I 

51 nci maddesinden istifade ile eczanelerde has
ta kabul ve muayene suretiyle icrayi tababet 
eyliyen doktorlar işbu kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir ay içinde muayenehanelerini | 
eczane dışına nakle mecburdurlar. 

REİS — Söz istdyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Lozan Sulh Muahe
desine göre Türkiye'de eczacılık etmek müsa-
aclesi&i almış olan eczane sahibi yabancı ecza
cılar bu kanun hükümlerine riayet etmek §ar-

4. — Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkuf-
un, Kaman Kazasının imar plânı ile elektrik 
ve $u tesisleri projelerine dair sorusuna Bayın
dırlık Veküi Kemal Zeytinoğlu ve İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevapları (6/1144) 

8 . VII . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların, İçişleri ve Ba
yındırlık bakanlıkları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile ri
ca ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Halil Sezai Erkut 

Aldığımız, 8 arkadaşın imzasını taşıyan 27 . 
III . 1953 günlü bir şikâyetnamede, Kaman İl
çesi Belediyesince kasabanın imar plânı ile, 
elektrik, su tesisleri projelerinin kefî ve parti
zan düşüncelerle sık sık değiştirildiği, ve büyük 
masraflarla yapılan gazhanenin kullanılmıya-
rak gazların dükkânlar önünde ve altında mu
hafaza edildiğinden yangın tehlikesi olduğu ile
ri sürülmektedir. 

Bu husus, 27 . III . 1953 günlü dilekçe ile, 
26 vatandaşın imzası ile Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına da şikâyet edilmiş olduğundan, bu 
konunun önemle incelenerek, yazı ile cevaplan
dırılmasını rica ederim. 
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tiyle sanatlarını icraya devam ederler. 

REİS — Söz istiyen jdfk. Kabul edenler... 
Efcmdyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyona giden maddeler henüz gelmediği 
için son maddeleri okunuyoruz. 

Efendim, ittihaz buyurulan karar gereğin
ce Orman kanunu lâyihasının müzakeresine geç
memiz icabediyorsa da, vaktin ademdmüsaadesi-
ne binaen Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,10 

T. C. 
Bayındırlık Vekâleti 25 . VII . 1953 

Hususi Kaim Müdürlüğü 
Sayı : 443 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

10 . VII . 1953 gün ve 6-1144/5553-12367 
sayılı yazınıza karşılıktır : 

Kırşehir İline bağlı Kaman Kazasının imar 
plânı ile elektrik ve su tesisleri projelerine dair 
Kırşehir Mebusu Halil Sezai Erkut tarafından 
verilen yazılı soru önergesine hazırlanan ceva
bin ilişk olarak sunulduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Kaman Kazasının imar plânı ile elektrik ve 
su teesislerf projelerine dair Kırşehir Mebusu 
Halil Sezai Erkut'un yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

1. Kırşehir îline bağlı Kaman lcesi imar 
plânı 10 . XII . 1948 gününde onanmış bulun
maktadır. Bu tarihten sonra imar plânında ya
pılmış bulunan değişiklikler şunlardan ibaret
tir. 

a) Ankara - Kayseri şosesi üzerinde yeşil 
saha olarak gösterilen bir kısmın iskâna tahsisi 
istenmiş ye bu tadilât 20 . VI . 1950 de, 

• « mmm ı ı » 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 
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b) Aynı şose üzerinde büyük cami civa

rındaki dükkânların cadde hizasını tutmaları 
isteği 21 . V . 1951 gününde, 

c) İmar plânında Hükümet konağı sahası
nın istimlâk güçlükleri dolayısiyle inşa edile
cek binaya nazaran daraltılması isteği 12 . VI . 
1952 de, 

d) Halkevi sahası ve civarının ilkokula tah
sisi isteği 3 . VII . 1953 gününde, 

e) Çarşı mıntakasmda yanan adalet binası 
sahasının dükkânlara tahsisi ve hastanenin okul 
güneyindeki bir arsaya alınması istekleri de 8 . 
VI . 1953 gününde onanmıştır. 

2. Kaman İlcesine ait ilk elektrik projesi 
18 . IV . 1949 tarihinde 137 173,83 lira keşif 
bedeli üzerinden tasdik edilmiş ve meydana ge
tirilen bu tesisatın geçici kabulü 4 . XI I . 1950 
tarihinde ve kesin kabulü de 11 . X . 1951 tari
hinde vekâletimizce yapılmıştır. 

3. İlçenin 2 mahallesinin ilâve elektrik te
sisatına ait proje 16 . V . 1952 de vekâletimiz
ce tasdik edilerek 17 . XI . 1952 de geçici ka
bulü tarafımızdan yapılmıştır. 

4. Gündüzleri şehrin elektrik enerjisi ihti
yacını temin etmek üzere İller Bankasınca tan
zim edilen 30-40 PS. lik dizel grupu fennî şart
namesi 7 Eylül 1951 tarihinde yürürlüğe giren 
elektrik santral ve tesislerine ait projelerin tan
zimine dair yönetmeliğin 1 ve 4 ncü maddele
rine uymadığından tamamlanması için iade 
edilmiştir. Bundan sonra Kırşehir Valiliğinin 
25 . I I -. 1953 tarih ve 51-7/714 sayılı yazısı ile 

r gönderilen fennî şartname fen heyetimizce tet
kik edilmiş ve 80-90 PS* takatinde bir dizel 
grupunun santral ilâvesi ile takviyesi uygun gö
rülerek 9 . I I I . 1953 tarihinde tasdik edilmiş
tir. Bu itibarla projelerinin tetkik ve tasdikm-
da ancak mevzuat ve fennî esaslara göre hareket 
edilmiş bulunulmaktadır. 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 

M. t c U. M. 
2. D. \ Ş. M. 

Sayı: 622-406-38,24572 

Özü : Kırşehir Mebusu Halil Se
zai Erkut 'un, yazılı sorusu Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
10 .VI I . 1953 tarih ve 6/1144-5553/12367 

2.1ÖÖ3 0 : 1 
I sayılı yazı karşılığıdır. 

Kaman Kasabasının imar plânı ile elektrik 
ve su tesisleri projelerine dair Kırşehir; Mebusu 
Halil Sezai Er'kut tarafından Yüksek ReisUği-

| nize sunulup gereği için Vekâletimize tevdi bu-
yurulan yazılı soru önergesi üzerine isteftüen 
malûmat aşağıda arzedilmiştir. 

1. Kaman Kasabası katî imar plânları Ba
yındırlık Vekâletince tasdik edildikten' sonra 
Belediye Meclisinin mucip sebepleri ihtiva eden 
kararı ve mülkiye amirliğinin tasvibi ile zama?ti 
zaman ayrı ayrı tadil teklifi istenmiş ve bu hu
sus Bayındırlık Vekâletince uygun görülerek 
değişiklikler tasdik edildikten sonra iller Bağ-* 
kasınca belediyesine gönderilmiştir. 

I 2. Kaman Kasabasında projesine göre ev
velce eletrik tesisatı vücuda getirilmiş olup, 
bilâhara belediyesinin gösterdiği lüzum üzerine 
Bayındırlık Vekâletince tasdikli şartnamesine 
göre 80 - 90 Ps. lik ilâve bir Dizel grupu daha sa-
tmalmması İller Bankasınca ihaleye çıkarılmıştır. 

3. Kaman içme su tesisatı Bayındırlık ve 
Sağlık vekâletlerinin tasdi'kmdan geçmiş bu
lunan projelere göre Bankaca mütaahhjdine 
20.11.1952 tarihinde 18 ay müddetle ihale 
edilmiş ve halen inşaat % 30 ilâvesi de dâhil 
olmak üzere ikmal edilmiştir. 

Kaman Kasabasının dağınık bir sahada ve 
birbirinden seviyesi farklı birkaç tepe üzerine 
kurulu bulunması ve içme su tesisatı için alı
nan Başpmar membamm da kasabanın hemen 
yanmda olması ve kasabanın diğer semtlerinde 
seyrek evlerin bulunduğu mahallenin bu su se
viyesinden yüksek bulunması dolayısiyle bu 
yerlere cazibe ile su verilmesi imkân dâhilinde 
olmayıp ancak terfi tesisatı yapılmak suretiyle 
bu iş temin edilebileceğinden yeniden projeler 
tanzim ettirilerek berayi tasdik Bayındırlık Ve
kâletine gönderilmiştir. 

Yine tasdikli av an proje ile bu projeye ekli 
şebeke plânında Hacıpmar Mahallesinin önce -i 
nazarı itibara alınmaması, yine su seviyesinden 
yüksek olması yüzünden olup bilâhara beledi
yesiyle mutabık kalındığı üzere içme «u tesi
satı projesinden ayrılan bir kol uzatılarak bu-. 
raya bir çeşme daha'ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

Bu suretle şebeke kısmında döşettirilen bo> 
rular; hiç kimsenin keyfî istek ve arzusu ile ol
mayıp kasabanın müstakbel inkişaf sahası ba-

I kımmdan belediyenin arzusu, ilgili vekâletler-
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ce tasdikli bulunan şebeke projesi esasları dâ
hilinde inşa ettirilmiştir. 

4 Gazların belediyeye ait gazhanede mu
hafaza edildiği, ancak günlük ihtiyaçların dük
kânlara verildiği yaptırılan incelemeden anla
şılmıştır. 

Durumu yüksek bilgilerinize saygılarımla 
arzederim. 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

2. — Trabzon Mebusu Hamdi Orhon'un, öğ
retmen okullarına paralı yatılı talebe alınması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim Burçak'ın yazılı 
cevabı (6/1183) 

2 2 . I X . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Eeisliğine 

öğretmen okullarına paralı yatılı ta1 ebe alın
mamaktadır. öğretmene olan ihtiyaç aşikârdır. 
Durum bu olunca, öğretmen okullarına paralı 
yatTİı talebe alınmasının düşünülüp düşünülme
diğinin yazılı olarak Millî Eğitim Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına delâletinizi arz ve 
rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

T. C. 
Millî Eğitim Vekâleti 3 . XI I . 1953 

Ortaöğretim Umum Müdürlüğü 
Sayı : öğ.S.B. 531, 28793 

özet : öğretmen okulla
rına paralı, yatılı öğrenci 
kabulüne dair Trabzon 
Mebusu Hamdi Orhon'-
un yazılı sorusu h. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
6-1183/5722-13050 sayı ve 5 . X . 1953 tarihli 

yazı k : 
1. Mevcut öğretmen okulları bugünkü tesi

sat ve diğer maddi imkânları bakımından yurdun 
her tarafında hizmet kabulünü taahhüt edecek 
isteklilerin kabulüne ancak imkân vermektedir. 
daha fazla yatılı öğrenci almaya müsait değildir. 

2. öğretmen okullarına parasız, yatılı ola
rak alınmaları için müracaat edenlerin çok az sa
yıda bulunması, bu kadar az öğrenci ile pansiyon 
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açılması halinde alınacak ücretler pansiyon mas
raflarını karşılamıyacağmdan ve pansiyon büt
çeleri her zaman büyük açıklar vermek suretiyle 
bütçeye fazla külfet tahmil edeceğinden şimdilik 
1838 sayılı Pansiyon Kanununun 2005 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 ve 3 ncü maddeleri gereğince 
Vekillik bütçesine bu hususta hükümler eklen
mesi uygun görülmemektedir. Her şeye rağmen 
öğretmen okullarında paralı, yatılı talebe okut
mayı istihdaf eden bir yolu takip etmeyi bir an 
düşünsek bile bu, öğretmen ihtiyacını karşılama 

. bakımından kâfi bir tedbir olamıyacaktır. Çünkü 
bu şekilde yetiştirilecek bir öğretmen mecburi 
hizmete tâbi olmadığından tâyin edildiği yere 
gitmiyecek, bilâkis Vekâlet onu istediği yere tâ
yin etmek durumu ile karşılaşacak; arzuları ye
rine getirilemediği takdirde de cemiyet içinde 
bir gayrimemnunlar zümresi meydana gelecektir. 
Halbuki parasız, yatılı olarak okuttuğumuz öğ
renciler yurdun her tarafında vazife almaya ha
zır oldukları için mezuniyetlerini mütaakıp kur 'a 
ile istenilen yere gönderilebilmektedirler. Bu
nunla beraber Vekâletimiz ilkokullara öğretmen 
olma yollarını ortaokul mezunları ile lise mezun
larına açmış bulunmaktadır. Filhakika lise me
zunları öğretmen okullarında okutulan meslek 
derslerinden, bir süre muvaffakiyetle ilkokul öğ
retmen vekilliği yapan ortaokul mezunları ise 
bütün derslerden 4 devrede imtihana girmek ve 
başarmak suretiyle ilkokul öğretmeni olabilmek
tedirler. Bu durum paralı, yatılı okuyarak mes-
leke atılmak istiyenlerin arzusunu karşılamakta 
ve Vekâlete de daha kısa yoldan eleman kazan
dırmayı mümkün kılmaktadır. 

Bundan başka öğretmen okullarına, okul bina
sının ve sınıfların müsaadesi nispetinde, gündüz
lü öğrenci de alınmaktadır, öğretmen ihtiyacı
nın gittikçe artması karşısında Vekilliğimiz daha 
ziyade, öğretmen okullarının sayısını artırmayı 
ve bilhassa yukarda arzedilen sebepten dolayı 
mecburi hizmete tâbi öğretmenleri çoğaltmayı 
düşünmektedir. Bununla beraber ilerde öğretmen 
okullarının maddi imkânları müsaade ettiği ve 
mecburi hizmet borçlu öğretmen ihtiyacı azaldığı 
takdirde bu okullara paralı, yatılı öğrenci kabulü 
düşünülebilir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
Millî Eğitim Vekili 

R. S. Burçak 

T. B. M. M. Basımevi 


