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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16. X I I . 1948 tari
hinde Yüksek Meclise sunuhnasi kararlaştırılmış olan Eczacılar ve Eczanelere dair 964 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygıla
nmla araederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
964 sayılı Kanamın meriyete girdiği tarihtea bugüne kadar eczane açmak talebi hemen eksen*
yetle memleketin büyük şehirlerine ve ekonomik bakımdan ileri bir safta bulunan ilçelere inhisar ei
mektedir.
Gerçi idare, kanunun verdiği yetkiler nispetinde yurt içinde bir muvazene tetmin eylemeye ça
lışmakta ise de bu yeni talepleri eczanesi buluumıyan yerlere sevketmeye imkân bulamamaktadır,
Bu sebepledir ki, bugün yurdun 5 ili ve 276 ilçesinde eczane bulunmamaktadır. Birer sıhhati
âmme müessesesi olan eczanelerin yurdun her1 taraftan hattâ bucaklarmda açılmasını hedef tutan
idare mevzuat kamçısında bu hususta daha fazla bir tedbir almaya kendini salahiyetli görmemiş,
bu maksadın tahakkukunun yeni bir tesisle mümkün olabileceğini mütalâa etmiş ve bağlı kanuu
tasarısını ihzar eylemiştir.
Eczanesi olmıyan il ve ilçelerde beş sene müddetle eczane işletmek şartını başlıca unsur olarak
ele alan bu kanunla eczacılara diledikleri yerlerde eczane açmak hakkını iktisap edebilmek im
kânı da verilmektedir. Bu suretle hem eczanesi bulunmıyan il, ilce ve ıhaıötâ bucaklara kadar eczane
açılması temin edilmiş olacaktır.
Yurdu» muh/taç bulunduğu yerlerde eczane açılmasını sağlamak aımaciyle bu tasarı hazırlan
mıştır.
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Yüksek Şaşkanlıga
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunca Yüksek Meclise sunulan ve Komis
yonumuza havale buyuruları 964 sayılı Eczacı
lar ve Eczahaneler hakkındaki Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Komis
yonumuzun 27 . XII . 1948 ve 5 . 1 . 1949 tarihli
toplantılarında Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı ve Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle ince
lendi.
Komisyonumuzda cereyan eden müzakeerlerde 964 sayılı Kanunun bâzı faydaları kabul edil
mekle beraber bu kanunun hiç eczanesi olmıyan il ve ilçelerde eczane açtırmayı sağlamadı
ğını, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan bu tasa
rının da bu meseleyi halledemiyeceğini binaena
leyh başka çarelerin de aranması lüzumunu ile
ri süren arkadaşlar bulundu. Sağlık Bakanı bu
yeni kanun kabul edilecek olursa hiç eczanesi
olmıyan yerlerde yeniden yüz kadar eczane
açılabileceğini ümit ettiklerini aynı zamanda
Eczacı Mektebine fazla talebe aldırmayı Bağlı
yarak ve bunları da yurtta okutarak yakın bir
zamanda fazla eczacı yetişeceğini ve o zaman
belediye ve özel idarelerin de eczane açmak is
teklerinin kolayca tahakkuk edebileceğini izah
etmiştir.
Komisyonumuz Bakamn bu konuşmasını din
ledikten sonra tam değilse bile şimdilik kısmen
eczanesiz il, ilce ve bucaklarda eczane açılma
sını temin edecek olan bu kanun tasarısının ka
bulünü ekseriyetle muvafık bulmuştur.
Komisyonumuz ayrıca; memur eczacıların ec
zane açabilmeleriyle şimdiye kadar küçük yer
lerde senelerce feragaitla' çalışmış alan eczacıla
rai daha büyük şehirlerde eczane açabilmeleri
hususunu da incelemiştir.
Sağlık Bakanı bu kanun tasarısı kabul edil
dikten sonra dahi 964 sayılı Kanunun Bakanlığa
verdiği yetıki ile bu eczacılara da müsait olan
yerlerde eczane açmak ve nakletmek imkânının
verilebileceğini söylemiş Kom&yonumuz da bu
.-hususu memnuniyetle karşılamıııştiır.

. Komisyonunuz memleketin bâzı büyük şehir
lerinde essen kâfi mibtrda eczane olduğundan
bu şenirlerin yakanindeki bucaklarda eczane açıl
masını bu kanun ile güdülen amaca uygun bul
mamı iş ve birinci maddedeki bucak kelimesini
(Sağlık ve Sosyal Yardan Ş a t a l ^ ı a c a kabul
edilecek bucak şeklinde, değiştirmeyi muvafık
bulmuş ve birinci m a d d e y i , ' . . , " . _ ' .
Madde 1. — 24 . I . 1947 tarih, ve 964 sayılı
Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir:
Bu kanunun yürürlüğe Namesinden sonra
eczanesi bulunmıyan il ve ilçelerle Sğlık ve
Sosyal Bakanlığınca kaibul edilecek bucaklarda
eczane açarak beş sene müddetle müştemirren
çalışıp yapılacak teftişlerde iyi sicil almış olaa
eczane sahiplerinin «mevcut taihdide bakılmaksızın arzu ettikleri il ve ilçelerde eczane açmala
rına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tavafın
dan müsaadle verilebilir.
Kabul edilecek bu©aMarın,ıbu kanunla güdü
len amaca uygun bir şekilde ve büyük şehirlerin
belediye şuurları dışındaki ve bu şehirlerle ko
layca münasebet temin «dilemîyecek yerlerden
olması şarttır şeklinde kabul etmiştir.
İkindi ve üçüncü maddeler Hükümetin teklif
ettiği şekilde aynen kabul edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa saygılarımızla arzederk.
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı
Gazianteb
Dr. M. Cambolat
Sözcü
Kâtip
Rize
Seyüıaa
Dr, ,F. Kurtuluş
Dr. M. Dıblan
Amasya
Antalya
Z. Tarhan
Dr. G. Kahraman
Bilecik
Denizli
Dr. M. Suncr
Dr. H. Beıikman
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı
Giresun
Dr. G> K. Zaimoğlu
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Kars
Dr. E. Oktay
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Kopya
Kütahya
Dr, "M. F. Dündar İanzada buloınomadı
1. Ş. özgen
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Oriîto
Muhalifim
Dr. Z. M. Sezer
M. Sakaroğlu
Rize
Dr, S. A, Dilemrv*
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964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasansi

964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesi hakkında kanun
tasansı

MADDE 1. — 24 . I . 1927 tarihli ve 964 sa
yılı Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki
madde eklenmiştir.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra eczaneci bulunmıyan il ve ilce ve bucaklarda ec
zane açarak beş sene müddetle müstemirren ça
lışıp Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yap
tırılan teftişlerde iyi sicil almış olan eczane sa
hiplerinin mevcut tahdide bakılmaksızın arzu
ettikleri il ve ilçelerde, eczane açmalarına Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından mü
saade verilebilir.

MADDE 1. — 24 . I. 1927 tarih ve 964 sayılı
Eczacılar ve Eczaneler Kanununa aşağıdaki
madde eklenmiştir :
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra
eczanesi bulunmıyan il ve ilçelerle Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul edilecek bu
caklarda eczane açarak beş sene müddetle müs•temirren çalışıp yapılacak teft.işkjrd'e iyi sicil al
mış olan eczane sahiplerinin mevcut tahdide ba
kılmaksızın arzu ettikleri il ve ilçelerde eczane
açmalarına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından müsaade verilebilir.
Kabul edilecek bucakların, bu kanunda görü
len amaca uygun bir şekilde ve büyük şehirlerin
belediye sınırları dışındaki ve bu şehirlerle ko
layca münasebet temin edilemiyecek yerlerden
olması şarttır.

MADDE 2. - Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Devlet Bakanı
İT. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakam
Puad Sirmen
//. Çakır
İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakam
M. H. Göle
N. Sadak
iVIaliye Bakam
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adaian
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
Hİhat Erim
C. Ekin
Sa. ye So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
t>r. K. Bayizit
E. Erişirgü
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Cavid Oral
Gülek
Ticaret Bakanı
Çalışma Bakam
€. 8. Barlas
T. B. Balta

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.
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maddesi

