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İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanun
la değiştirilmiş bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun
layihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu (1/586)
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Büyük Millet-Meclisi Ytitoek Reisliğine
1262 sayıh ispençiyari ve Ttbbi müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 5 nci maddesinin tâdili hakkında Saflık ve Sosyal Y«rdım Vekâletince hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince 16 . İÜ . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun layihasının esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
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Esbabı mucibe lâyihası
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Yurdumuzda imâl edilmekte' bulunan tıbbi müstahzarların imâli ve lâboratuvar veya imalâthane
açmak hakkı 4348 sayılı Kanunla muaddel 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 5 nci maddesi gereğince; Türk tabip, eczacı, kimyagerlere ihtisaslarına taallûk eden hususlar için
de veteriner ve diş tabiplerine inhisar ettirilmiştir. Bugün ispençiyari ve tıbbi müstahzar imalinin
Avrupa ve Amerika'da gün geçtikçe vüsat peyda eden büyük bir sanayi halini almış olmasının baş
lıca âmili, imalâtın emrine büyük sermayeler tahsis edilmiş bulunmasıdır.
Yurdumuzda yerli müstahzarfcıhğımız ferdî teşebbüslerin ve ferdî sermayelerin mahdut imkân
ları' i#fcde bulunmaktadır.
Y«ffü 'tıbbi müstahzarcılığımızin inkîşafı imalâtçılığın emrine büyük sermayelerin tahsisi ile müm
kündür. Bu itibarla imalât ve sefıöayenih birleşmesinin temini için, imalâtın ihtisasa taallûk eden
kısmını, âmmenin menfaati müâflâzasiyle ihtisas erbabının icra ve mesuliyetine, terk ve ticari işletmelörsfc' de sermayeye maletmfimek faydalı olacağı mütalâa edilmektedir.
Bugün tıp ve kimya âleminde yeni keşiflerin uygun arama ve tecrübelerle her türlü teknik teç
hizatı havi lâboratuvarlarıh v&eü&u ile kaim bulunmakta ve bu hususun da temini için büyük serma
yelere ihrtâyayç göstermektedir.
Bu itibarla 4348 sayılı löâlun-la-inüaddel 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
nun 5* n o maddesinin bu maksadaf u^gun bir şekilde tadiline zaruret hâsıl olmuştur,
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- 2 Saflık ve Bosyıl Yardım Komisyonu raporu
' T. B. M. M.
Soğuk ve Sosyal Y. Komisyonu
Esas No. 1/586
Karar No. 19.

3 .VI . 1953

Yüksek Reisliğe
yalnız kimyagerlik diploması almış olanların
4348 saydı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar
lâboratuvar ve imalâthanelerin doğrudan doğ
lar Kanununun 112621 sayılı Kanunla değiştiril
miş bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkındaki
ruya mesul müdürlüğünü yapmalarını mahzurlu
kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin de hu
görerek betahsis tıbbi kimya ihtisası yapmış olan
zuru ile müzakere ve tetkik edildi.
•
lara bu hakkın verilmesi vfc bu kanunun neşrin
Yurdumuzda imal edilen yerli ilâç müstalıden evvel ve neşri tarihinde bu müesseselerde
zareılığı bugün henüz ferdî teşebbüslerin ve
mesul müdür olarak çalışanların müktesep hak
ferdî sermayelerin dar ve mahdut imkânla ti
larının da mahfuz bulundurulması kayıt ve şartı
içinde, 4348 sayılı Kanunla, muaddel 1262 sayı
geçici madde halinde tedvin edilerek kanun lâyi
lı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
hası komisyonumuzca ittifakla kabul edilmiştir.
nun 5 nci maddesi gereğince sadece tabip, eczacı
Yüksek Reisliğe sunulur.
ve kimyagerlere, ihtisaslarına taallûk eden hu
Sağlık ve Sosyal Yardım
suslar için de veteriner ve diş tabiplerine inhi
Komisyonu Reisi
SÖzcü
sar ettirilmiş bulunmaktadır.
Ankara
Çoruh
Bugün Avrupa ve Amerika'daki ispençiyari
A. B. Sağlar
Talât Vasfi öz
ve tıbbi müstahzarlar imalinin mütemadiyen
Kâtip
genişlemesinin ve büyük sanayi halini alimasıAfyon Kaamhisar
Çorum
nm sebepleri yanında, imalâtın emrine büyük
S. Baran
A. •'Tan
sermayelerin tahsis edilmiş olması gehnefctedir.
Antalya
Bu itibarla yerli tıbbi müstahzarcıhğımızın inBurhanettin Onat
M. Tuncay
foişafmm da, imalâtçılığın emrine daha büyük
Bilecik
Çankırı
sermayelerin tahsisi ile mümkün olaeağı kana
T. Oran
K. Çiğmari
atine varılmıştır.
Çankırı
İçel
C. Otmaiı
Komisyonumuz; imalât ve sermayenin bir
A. Koksal
İstanbul
leşik eahşjmalarında, hakîki ve hükmi şahıslar
İstanbul
.4. Vahram Boyar
olacraik; imalâtın ihtisasa taallûk eden kısımla
''Sahi Yaver
İzmir
rının, âmmenin menfaati göz önünde tutulıaraik
Kars
N.
încekara
ihtisas erbabının salâhiyet ve mesuliyetlerine
E. Oktay
Kayseri
bırakılmasında, ticari işletmelerinin de serma
Kocaeli
Ali R. Kılıçkale
yeye mal edilmesinin uygunluğunda: Hükümet
E. Vassaf
İmzada bulunamadı
düşüncesiyle mutabakat halindedir.
Ayrıca 4348 sayılı Kanunla, muaddel 1262
Kocaeli
Kocaeli
sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanu
Söz hakkım mahfuzdur
Z. Afog
nunun 5 nci maddesinin bu maksadın tahajkkuB. Türkand
kuna yarıyacak tadilleri arasında komisyonu
Konya
Malatya
muz, adı ge^en muaddel kanunun 5 nei madde
Srtfa S. Burçak
ff. Fırat
sinde kayıtlı 'kimyager tâbiri; eczacı kimyager.
Ordu
Sinob
tabip kimyager, veteriner kimyager olarafk ka
Zeki M. Sezer
Ali Ş. Şavlı
bul edilmişti.
İmzada bulunamadı
Eskiden beri çalışmakta bulunan bu meslekin
Sinob
Sivas
müntesipleri halen de böylece devamdadırlar.
N. Ağamkoğlu
Söz hakkım vardır
Halbuki, şimdiki yetişen kimyagerler tıbbi mev
M, Tümerkan
zuların dışında daha ziyade sanayi ve imalât
Sivas
TeMrdağ
sahalarında "çalışmaktadırlar. Bu itibarla bugün
B. Taner
Z. &ratamm
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

SAĞLIK VE SOSYAL YADDIM KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTİRİŞİ

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanununun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 5 nci maddesinin tadili hakkında kanun

1262 şayüıt İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanunumun 4348 sayılı Kanunla değiştirilmiş
bulunan 5 nci maddesinin tadÜi hakkında kanun
;
lâyihası
"''•'

MADDE 1. — 4348 sayılı Kanunla muaddel
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanununun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde ta
dil edilmiştir.
Türkiye'de İspençiyari ve Tıbbi Müstahza
rat imaline ve bu maksatla lâboratuvar veya
imalâthane küşadma Türk tabip, eczacı kimya
gerlerle tabip; eczacı veya kimyager bir mesul
müdürün mesuliyeti altında olmak üzere hükmi
şahıslar ve ihtisaslarına taallûk eden maddeler
için de Türk veteriner ve diş tabipleri salâhiyettardırlar.
ve
İspençiyari
tıbbi müstahzaratın her türlü
fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir ima
lâthane veya lâboratuvarda imali mecburidir.
Müessir ve zehirli maddeleri muhtevi müstah
zarları imal eden lâboratuvarlarda mutlaka ec
zacı ve kimyager bir mesul müdürün bulundu
rulması şarttır. Tıbbi müstahzar lâboratuvar ve
ya imalâthaneleri Sağlık Vekâletinin teftiş ve
murakabesine tâbidir.

MADDE 1. — 4348 sayılı Kanunla muaddel
1262 sayılı 'İspençiyari ve Tıboi Müstahzarlar
Kanuüuniın'5' nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil
edilmiş^*:*.: ;,r .
:r,:--- , ,,•••••.>•'"
Türkiye'de.ispençiyari ve tıbbî müstahzarat
imaline ye '\şxı maksatla lâboratuvar vej% imalât
hane küş&dma tabip, ve eczacı tabip; veya eczacı
bir mesul müdürün mesuliyeti altında olmak
üzere hakiki ve hükmi şahıslar ve ihtisaslarına
taallûk eden maddeler için de veteriner ve diş
tabipleri salâhiyettardırlar.
İspençiyari ve tıbbi müstahzaratın her türlü
fennî şartları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir
imalâthane veya lâboratuvarda imali mecburidir.
Zehirli maddeleri muhtevi
müstahzarları
imal eden lâboratuvarlarda mutlaka eczacı bir
mesul müdürün bulundurulması şarttır; Tıbbi
müstahzar lâboratuvar veya imalâthaneleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Vekâletinin teftiş ve mura
kabesine tâbidir.
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun neşri tari
hinde tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar imal eden
lâboratuvar ve imalâthanelerde mesul müdür ola
rak çalışan veya evvelce çalışmış bulunan kim
yagerlerin müktesep hakları mahfuzdur.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya
Adalet/ Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük
ve Tekel Vekilleri memurdur.

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Başvekil
A. Menderes
Adalet Vekili
O. 8. Çiçekdağ

Devlet Vekili
M. Aldkant
Millî Savunma Vekili
S. Kurtbek

İçişleri Vekili
E, Menderes

Dışişleri Vekili
F. Köprülü

Maliye Vekili
H. PoUtkan

Millî Eğitim Vekili
T. îleri
:
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Bayındırlık Vekili
K. Zûyiinoğlu
Sa. ve So. Y. Vekili
Dr* M. M. Üstmdağ
T a n » Vekili
Çalışma Vekiîi
S. Ağao|hı

Uko. ve Ticaret Vekili ve
Tarım V. V,
'•'$. (Wr$ti
G. ve Tekel Vekili
Ulaştırma Vekili
Y. Üresin
ÎSİetm$ler Vekili ve
Güm. ve T. V.V.
8, Itreah
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