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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Mehmet Domaç Tülay Babuşcu Mustafa Gökhan Gülşen

İstanbul Balıkesir Kastamonu

Hacı Bayram Türkoğlu Ülker Can Öznur Çalık

Hatay Eskişehir Malatya

Nesrin Ulema

İzmir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve arkadaşlarının Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun
ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine
imzam ile katılmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

23/10/2013

Gönül Bekin Şahkulubey

Mardin
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1796)                                                                                                                                                

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                                               

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



GENEL GEREKÇE
Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır.

Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen
sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun
karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte
yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ortaya çıkan hizmetin niteliğinin arttırılması, şehir hastaneleri
ile nitelikli yatak sayısının artması nitelikli eczacılık hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Hastalıkların önlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, ilaçla tedavinin
etkinliğinin arttırılmasında, kliniklerde ilaç danışmanlığı ve zehirlenmelerin önlenmesinde, ülkemizin
doğal bitkisel kaynaklarından elde edilecek etken madde ve drogların kullanılmasında, toplum
sağlığının ve sağlık hizmetleri niteliğinin daha da gelişmesi için eczacılarımızın uzmanlaşması
gerekmektedir.

1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a dayanarak hazırlanan
Tababet İhtisas Tüzükleri'ne göre eczacılar farmakoloji, biyokimya ve tıbbi biyokimya alanlarında
uzmanlaşma hakkına sahipken, ihtisas tüzüğünün 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü olarak
yeniden düzenlenmesiyle eczacılar uzmanlaşma haklarından mahrum olmuşlardır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 20 yılda eczacı/eczane ve eczacılık mesleği kabuk
değiştirmiştir.

50'li yıllarda havan eczacılığı yapılırken, 60'lı yıllarda fabrika üretimi müstahzarların rafları
doldurması, majistral reçeteleyen hekim sayısının giderek azalması ve nihayetinde nerede ise yok
olması ile 1993 yılında Tokyo'da yapılan FIP toplantısında alınan iyi eczacılık uygulamaları kararı
ile eczacının eczanede ve kamu da hizmet şekli ve hizmet alanı yeniden tanımlanmıştır.

Kuzey Amerika'da başlayan ilk uygulamaları diğer ülkelerde takip etmiştir. Eczacılık mesleği
artık raftan ilacı alıp günde kaç kez kullanılacağını bildirmekle sınırlı değildir. Eczacı böylece ilaç
danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Eğitim, laboratuar yoğun olmaktan çıkmıştır. Eczacılar temel tıp bilgilerinin yanında iyi bir
farmakoloji desteği ile klinik biyokimya, farmakoterapi ve klinik stajları ile donanmıştır. Bunların
yanı sıra Klinik eczacılık bilgilerini almış ve farmasötik bakım ekibi içinde yerini alabilen meslek
erbabı olmuşlardır. Çünkü günümüzde tedavi bir bütün olarak kabul edilmektedir ve hastanın yaşam
kalitesi, tedavinin ne kadar etkili olduğu, ilaç maliyeti (farmakoterapi), tedavi maliyeti (sağlık
ekonomisi) gibi pek çok yeni ve güncellenmiş uygulamalarla "farmasötik bakım" uygulanmaktadır.

Dünya genelinde uzman eczacılık eğitimi çok sayıda branşta verilmekte ve uzmanlık eğitimini
tamamlayan eczacılar kamu ve özel sektörde yaygın olarak istihdam edilmektedir. Amerika'da Ayakta
Bakım Eczacılığı, Kritik Hasta Bakım Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Beslenme Destek Eczacılığı,
Onkoloji Eczacılığı, Pediyatrik Eczacılık, Farmakoterapi, Psikiyatrik Eczacılık, Kardiyoloji
Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi çok sayıda Uzman Eczacılık dalı bulunmaktadır.
Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ise Sanayi ve Biyomedikal Eczacılığı, Medikal Biyoloji
Eczacılığı, Hastane ve Organizasyon Eczacılığı, Farmagenomi, Ar-Ge Eczacılığı Biyoteknoloji
Eczacılığı, Klinik Eczacılık, Farmakoekonomi gibi Uzman Eczacılık branşları yer almaktadır.
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Sağlık alanında teknolojinin gelişimi, hasta odaklı hizmet sunumu anlayışının dünya genelinde
kabulü, vatandaşların beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin artması ile
sağlık hizmetlerinin hızlı değişimine ayak uydurmak için dünya genelindeki uygulamaları örnek
alarak hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri sunumu
kalitesinin daha da arttırılması için kamu kesiminde çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak sağlık hizmetleri sunumu niteliğinin daha da
artması için Klinik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Fitofarmasi
Eczacılığı dallarında hasta odaklı uzmanlık eğitimi verilmesi, uzman eczacıların kamu sektöründe ve
özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Eczacılıkta uzmanlık branşları, eğitim süreleri ve koşulları belirlenerek

eczacıların uzmanlık eğitimleri tamamlamaları ve daha etkin bir sağlık hizmet sunumu sağlanması
amaçlanmaktadır.

Madde ile Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu kurulması, kurul üyeliğinin koşulları, kurulun görev,
yetki ve sorumlulukları belirlenerek Uzman Eczacılık eğitiminin ve uzmanlık belgesi verilmesinin
usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile kanunun yürürlüğe girmesinden önce doktora eğitimini tamamlamış olan
eczacıların uzmanlık belgesi alma koşullarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarına uzman eczacı kadrosu ihdas edilerek uzman
eczacıların kamu kurumlarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman eczacıların döner sermaye
ödeme tavanlarının uzman diş hekimleri ile aynı seviyeye getirilerek, eczacıların uzmanlaşmasının
ve kamuda istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Yürürlük maddesidir.

Madde 6- Yürütme maddesidir.

– 7 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 617)

yasemin /



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Özgür Özel Selahattin Karaahmetoğlu
Manisa Giresun

GENEL GEREKÇE

Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır.
Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen
sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun
karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte
yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ortaya çıkan hizmetin niteliğinin arttırılması, şehir hastaneleri
ile nitelikli yatak sayısının artması nitelikli eczacılık hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Hastalıkların önlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, ilaçla tedavinin
etkinliğinin arttırılmasında, kliniklerde ilaç danışmanlığı ve zehirlenmelerin önlenmesinde, ülkemizin
doğal bitkisel kaynaklarından elde edilecek etken madde ve drogların kullanılmasında, toplum
sağlığının ve sağlık hizmetleri niteliğinin daha da gelişmesi için eczacılarımızın uzmanlaşması
gerekmektedir.

1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a dayanarak hazırlanan
Tababet İhtisas Tüzükleri'ne göre eczacılar farmakoloji, biyokimya ve tıbbi biyokimya alanlarında
uzmanlaşma hakkına sahipken, ihtisas tüzüğünün 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü olarak
yeniden düzenlenmesiyle eczacılar uzmanlaşma haklarından mahrum olmuşlardır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 20 yılda eczacı/eczane ve eczacılık mesleği kabuk
değiştirmiştir.

50'li yıllarda havan eczacılığı yapılırken, 60'lı yıllarda fabrika üretimi müstahzarların rafları
doldurması, majistral reçeteleyen hekim sayısının giderek azalması ve nihayetinde nerede ise yok
olması ile 1993 yılında Tokyo'da yapılan FIP toplantısında alınan iyi eczacılık uygulamaları kararı
ile eczacının eczanede ve kamu da hizmet şekli ve hizmet alanı yeniden tanımlanmıştır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1817)                                                                                                                                                

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                                               

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Kuzey Amerika'da başlayan ilk uygulamaları diğer ülkelerde takip etmiştir. Eczacılık mesleği
artık raftan ilacı alıp günde kaç kez kullanılacağını bildirmekle sınırlı değildir. Eczacı böylece ilaç
danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Eğitim, laboratuar yoğun olmaktan çıkmıştır. Eczacılar temel tıp bilgilerinin yanında iyi bir
farmakoloji desteği ile klinik biyokimya, farmakoterapi ve klinik stajları ile donanmıştır. Bunların
yanı sıra Klinik eczacılık bilgilerini almış ve farmasötik bakım ekibi içinde yerini alabilen meslek
erbabı olmuşlardır. Çünkü günümüzde tedavi bir bütün olarak kabul edilmektedir ve hastanın yaşam
kalitesi, tedavinin ne kadar etkili olduğu, ilaç maliyeti (farmakoterapi), tedavi maliyeti (sağlık
ekonomisi) gibi pek çok yeni ve güncellenmiş uygulamalarla "farmasötik bakım" uygulanmaktadır.

Dünya genelinde uzman eczacılık eğitimi çok sayıda branşta verilmekte ve uzmanlık eğitimini
tamamlayan eczacılar kamu ve özel sektörde yaygın olarak istihdam edilmektedir. Amerika'da Ayakta
Bakım Eczacılığı, Kritik Hasta Bakım Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Beslenme Destek Eczacılığı,
Onkoloji Eczacılığı, Pediyatrik Eczacılık, Farmakoterapi, Psikiyatrik Eczacılık, Kardiyoloji
Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi çok sayıda Uzman Eczacılık dalı bulunmaktadır.
Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ise Sanayi ve Biyomedikal Eczacılığı, Medikal Biyoloji
Eczacılığı, Hastane ve Organizasyon Eczacılığı, Farmagenomi, Ar-Ge Eczacılığı Biyoteknoloji
Eczacılığı, Klinik Eczacılık, Farmakoekonomi gibi Uzman Eczacılık branşları yer almaktadır.

Sağlık alanında teknolojinin gelişimi, hasta odaklı hizmet sunumu anlayışının dünya genelinde
kabulü, vatandaşların beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin artması ile
sağlık hizmetlerinin hızlı değişimine ayak uydurmak için dünya genelindeki uygulamaları örnek
alarak hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri sunumu
kalitesinin daha da arttırılması için kamu kesiminde çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak sağlık hizmetleri sunumu niteliğinin daha da
artması için Klinik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Fitofarmasi
Eczacılığı dallarında hasta odaklı uzmanlık eğitimi verilmesi, uzman eczacıların kamu sektöründe ve
özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Eczacılıkta uzmanlık branşları, eğitim süreleri ve koşulları belirlenerek

eczacıların uzmanlık eğitimleri tamamlamaları ve daha etkin bir sağlık hizmet sunumu sağlanması
amaçlanmaktadır.

Madde ile Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu kurulması, kurul üyeliğinin koşulları, kurulun görev,
yetki ve sorumlulukları belirlenerek Uzman Eczacılık eğitiminin ve uzmanlık belgesi verilmesinin
usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile kanunun yürürlüğe girmesinden önce doktora eğitimini tamamlamış olan
eczacıların uzmanlık belgesi alma koşullarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarına uzman eczacı kadrosu ihdas edilerek uzman
eczacıların kamu kurumlarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman eczacıların döner sermaye
ödeme tavanlarının uzman diş hekimleri ile aynı seviyeye getirilerek, eczacıların uzmanlaşmasının
ve kamuda istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Yürürlük maddesidir.
Madde 6- Yürütme maddesidir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL VE GİRESUN MİLLETVEKİLİ SELAHATTİN
KARAAHMETOĞLU’NUN TEKLİFİ (2/1817)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Eczacılığın her hangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için, Sağlık Bakanlığı'nca kabul ve ilân edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya
yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen Türkiye eğitim
kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’nca tescil olunmuş bir uzmanlık
belgesini haiz olmak şarttır.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri "1 Sayılı Çizelgede" belirtilmiştir. Bu çizelgede
belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığı'nca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nun kararı üzerine üçte
bir oranına kadar arttırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile
girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak,
uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde
uzmanlık eğitimi görenlerin meslekî ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının
belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek,
uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların meslekî ve teknik
gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere,
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye îlaç ve
Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu'nun eğitim kurumlarından
seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği'nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli
kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar
yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı'nın onayı ile
yürürlüğe girer.

Kurul'a Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman
olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır.
Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurul'a Bakanlık Müsteşarı veya
yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en
az beşinin teklifi üzerine olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
hâlinde, başkanın görüş kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına
ilişkin kararların en az üçte iki çoğunluk ile alınması şarttır.
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Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

Kurul'un çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usûl ve
esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan yönetmelik ile
düzenlenir."

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren
iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar
tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev
yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent
olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre
ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları
araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve
yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı'na başvurabilir. Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir.
Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenir ve tescil edilir.

MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4- 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. Maddesinin 2. fıkrasında
yer alan "uzman diş tabiplerinde" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve uzman eczacılarda" ifadesi
eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI ÇİZELGE

Eczacılıkta Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri

Uzmanlık Dalları Eğitim Süreleri

1- Onkolojik Eczacılık 4 yıl

2- Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı 4 yıl

3- Klinik Eczacılık 4 yıl

4- Fitofarmasi Eczacılığı 4 yıl
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ali Öz
Mersin

GENEL GEREKÇE
Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır.

Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen
sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun
karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte
yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ortaya çıkan hizmetin niteliğinin arttırılması, şehir hastaneleri
ile nitelikli yatak sayısının artması nitelikli eczacılık hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Hastalıkların önlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, ilaçla tedavinin
etkinliğinin arttırılmasında, kliniklerde ilaç danışmanlığı ve zehirlenmelerin önlenmesinde, ülkemizin
doğal bitkisel kaynaklarından elde edilecek etken madde ve drogların kullanılmasında, toplum
sağlığının ve sağlık hizmetleri niteliğinin daha da gelişmesi için eczacılarımızın uzmanlaşması
gerekmektedir.

1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a dayanarak hazırlanan
Tababet İhtisas Tüzükleri'ne göre eczacılar farmakoloji, biyokimya ve tıbbi biyokimya alanlarında
uzmanlaşma hakkına sahipken, ihtisas tüzüğünün 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü olarak
yeniden düzenlenmesiyle eczacılar uzmanlaşma haklarından mahrum olmuşlardır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 20 yılda eczacı/eczane ve eczacılık mesleği kabuk
değiştirmiştir.

50'li yıllarda havan eczacılığı yapılırken, 60'lı yıllarda fabrika üretimi müstahzarların rafları
doldurması, majistral reçeteleyen hekim sayısının giderek azalması ve nihayetinde nerede ise yok
olması ile 1993 yılında Tokyo'da yapılan FIP toplantısında alınan iyi eczacılık uygulamaları kararı
ile eczacının eczanede ve kamu da hizmet şekli ve hizmet alanı yeniden tanımlanmıştır.
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ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                                               

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Kuzey Amerika'da başlayan ilk uygulamaları diğer ülkelerde takip etmiştir. Eczacılık mesleği
artık raftan ilacı alıp günde kaç kez kullanılacağını bildirmekle sınırlı değildir. Eczacı böylece ilaç
danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Eğitim, laboratuar yoğun olmaktan çıkmıştır. Eczacılar temel tıp bilgilerinin yanında iyi bir
farmakoloji desteği ile klinik biyokimya, farmakoterapi ve klinik stajları ile donanmıştır. Bunların
yanı sıra Klinik eczacılık bilgilerini almış ve farmasötik bakım ekibi içinde yerini alabilen meslek
erbabı olmuşlardır. Çünkü günümüzde tedavi bir bütün olarak kabul edilmektedir ve hastanın yaşam
kalitesi, tedavinin ne kadar etkili olduğu, ilaç maliyeti (farmakoterapi), tedavi maliyeti (sağlık
ekonomisi) gibi pek çok yeni ve güncellenmiş uygulamalarla "farmasötik bakım" uygulanmaktadır.

Dünya genelinde uzman eczacılık eğitimi çok sayıda branşta verilmekte ve uzmanlık eğitimini
tamamlayan eczacılar kamu ve özel sektörde yaygın olarak istihdam edilmektedir. Amerika'da Ayakta
Bakım Eczacılığı, Kritik Hasta Bakım Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Beslenme Destek Eczacılığı,
Onkoloji Eczacılığı, Pediyatrik Eczacılık, Farmakoterapi, Psikiyatrik Eczacılık, Kardiyoloji
Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi çok sayıda Uzman Eczacılık dalı bulunmaktadır.
Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ise Sanayi ve Biyomedikal Eczacılığı, Medikal Biyoloji
Eczacılığı, Hastane ve Organizasyon Eczacılığı, Farmagenomi, Ar-Ge Eczacılığı Biyoteknoloji
Eczacılığı, Klinik Eczacılık, Farmakoekonomi gibi Uzman Eczacılık branşları yer almaktadır.

Sağlık alanında teknolojinin gelişimi, hasta odaklı hizmet sunumu anlayışının dünya genelinde
kabulü, vatandaşların beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin artması ile
sağlık hizmetlerinin hızlı değişimine ayak uydurmak için dünya genelindeki uygulamaları örnek
alarak hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri sunumu
kalitesinin daha da arttırılması için kamu kesiminde çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak sağlık hizmetleri sunumu niteliğinin daha da
artması için Klinik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Fitofarmasi
Eczacılığı dallarında hasta odaklı uzmanlık eğitimi verilmesi, uzman eczacıların kamu sektöründe ve
özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Eczacılıkta uzmanlık branşları, eğitim süreleri ve koşulları belirlenerek

eczacıların uzmanlık eğitimleri tamamlamaları ve daha etkin bir sağlık hizmet sunumu sağlanması
amaçlanmaktadır.

Madde ile Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu kurulması, kurul üyeliğinin koşulları, kurulun görev,
yetki ve sorumlulukları belirlenerek Uzman Eczacılık eğitiminin ve uzmanlık belgesi verilmesinin
usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile kanunun yürürlüğe girmesinden önce doktora eğitimini tamamlamış olan
eczacıların uzmanlık belgesi alma koşullarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarına uzman eczacı kadrosu ihdas edilerek uzman
eczacıların kamu kurumlarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman eczacıların döner sermaye
ödeme tavanlarının uzman diş hekimleri ile aynı seviyeye getirilerek, eczacıların uzmanlaşmasının
ve kamuda istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Yürürlük maddesidir.
Madde 6- Yürütme maddesidir.
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MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZ’ÜN TEKLİFİ (2/1818)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Eczacılığın her hangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için, Sağlık Bakanlığı'nca kabul ve ilân edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya
yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen Türkiye eğitim
kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nca tescil olunmuş bir uzmanlık
belgesini haiz olmak şarttır.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri "1 Sayılı Çizelgede" belirtilmiştir. Bu çizelgede
belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığı'nca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nun kararı üzerine üçte
bir oranına kadar arttırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile
girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak,
uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde
uzmanlık eğitimi görenlerin meslekî ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının
belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek,
uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların meslekî ve teknik
gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere,
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve
Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu'nun eğitim kurumlarından
seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği'nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli
kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar
yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı'nın onayı ile
yürürlüğe girer.

Kurul'a Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman
olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır.
Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurul'a Bakanlık Müsteşarı veya
yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en
az beşinin teklifi üzerine olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
hâlinde, başkanın görüş kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına
ilişkin kararların en az üçte iki çoğunluk ile alınması şarttır.
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Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

Kurul'un çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usûl ve
esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan yönetmelik ile
düzenlenir."

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren
iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar
tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev
yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent
olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre
ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları
araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve
yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı'na başvurabilir. Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir.
Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenir ve tescil edilir.

MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4- 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. Maddesinin 2. fıkrasında
yer alan "uzman diş tabiplerinde" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve uzman eczacılarda" ifadesi
eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI ÇİZELGE

Eczacılıkta Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri

Uzmanlık Dalları Eğitim Süreleri

1- Onkolojik Eczacılık 4 yıl

2- Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı 4 yıl

3- Klinik Eczacılık 4 yıl

4- Fitofarmasi Eczacılığı 4 yıl
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim.

Demir Çelik
Muş

GENEL GEREKÇE
Eczacılık alanı sağlık alanındaki tüm meslekler gibi hızlı, dinamik bir değişime uğramaktadır.

Değişen sağlık koşullarına ayak uydurmak eczacılık mesleği için de önemli bir olgudur. Gelişen
sağlık hizmetleri hasta odaklı eczacılık uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu durumun
karşılanması ancak derinlemesine bir uzmanlık eğitimi ile mümkündür.

Sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduğu bilinciyle eczacıların yetkin ve etkin biçimde ekipte
yer almaları alanlarındaki bilgilerinin derinleşmesi ile olanaklıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ortaya çıkan hizmetin niteliğinin arttırılması, şehir hastaneleri
ile nitelikli yatak sayısının artması nitelikli eczacılık hizmetinin sunulmasını gerekli kılmaktadır.

Hastalıkların önlenmesinde, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde, ilaçla tedavinin
etkinliğinin arttırılmasında, kliniklerde ilaç danışmanlığı ve zehirlenmelerin önlenmesinde, ülkemizin
doğal bitkisel kaynaklarından elde edilecek etken madde ve drogların kullanılmasında, toplum
sağlığının ve sağlık hizmetleri niteliğinin daha da gelişmesi için eczacılarımızın uzmanlaşması
gerekmektedir.

1219 Sayılı Tababeti Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a dayanarak hazırlanan
Tababet İhtisas Tüzükleri'ne göre eczacılar farmakoloji, biyokimya ve tıbbi biyokimya alanlarında
uzmanlaşma hakkına sahipken, ihtisas tüzüğünün 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğü olarak
yeniden düzenlenmesiyle eczacılar uzmanlaşma haklarından mahrum olmuşlardır.

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 20 yılda eczacı/eczane ve eczacılık mesleği kabuk
değiştirmiştir.

50'li yıllarda havan eczacılığı yapılırken, 60'lı yıllarda fabrika üretimi müstahzarların rafları
doldurması, majistral reçeteleyen hekim sayısının giderek azalması ve nihayetinde nerede ise yok
olması ile 1993 yılında Tokyo'da yapılan FIP toplantısında alınan iyi eczacılık uygulamaları kararı
ile eczacının eczanede ve kamu da hizmet şekli ve hizmet alanı yeniden tanımlanmıştır.
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TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



Kuzey Amerika'da başlayan ilk uygulamaları diğer ülkeler de takip etmiştir. Eczacılık mesleği
artık raftan ilacı alıp günde kaç kez kullanılacağını bildirmekle sınırlı değildir. Eczacı böylece ilaç
danışmanlığı hizmeti vermeye başlamıştır.

Eğitim, laboratuar yoğun olmaktan çıkmıştır. Eczacılar temel tıp bilgilerinin yanında iyi bir
farmakoloji desteği ile klinik biyokimya, farmakoterapi ve klinik stajları ile donanmıştır. Bunların
yanı sıra Klinik eczacılık bilgilerini almış ve farmasötik bakım ekibi içinde yerini alabilen meslek
erbabı olmuşlardır. Çünkü günümüzde tedavi bir bütün olarak kabul edilmektedir ve hastanın yaşam
kalitesi, tedavinin ne kadar etkili olduğu, ilaç maliyeti (farmakoterapi), tedavi maliyeti (sağlık
ekonomisi) gibi pek çok yeni ve güncellenmiş uygulamalarla "farmasötik bakım" uygulanmaktadır.

Dünya genelinde uzman eczacılık eğitimi çok sayıda branşta verilmekte ve uzmanlık eğitimini
tamamlayan eczacılar kamu ve özel sektörde yaygın olarak istihdam edilmektedir. Amerika'da Ayakta
Bakım Eczacılığı, Kritik Hasta Bakım Eczacılığı, Nükleer Eczacılık, Beslenme Destek Eczacılığı,
Onkoloji Eczacılığı, Pediyatrik Eczacılık, Farmakoterapi, Psikiyatrik Eczacılık, Kardiyoloji
Eczacılığı, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı gibi çok sayıda Uzman Eczacılık dalı bulunmaktadır.
Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ise Sanayi ve Biyomedikal Eczacılığı, Medikal Biyoloji
Eczacılığı, Hastane ve Organizasyon Eczacılığı, Farmagenomi, Ar-Ge Eczacılığı Biyoteknoloji
Eczacılığı, Klinik Eczacılık, Farmakoekonomi gibi Uzman Eczacılık branşları yer almaktadır.

Sağlık alanında teknolojinin gelişimi, hasta odaklı hizmet sunumu anlayışının dünya genelinde
kabulü, vatandaşların beklentilerinin yükselmesi ve sağlık hizmeti sunumunda niteliğin artması ile
sağlık hizmetlerinin hızlı değişimine ayak uydurmak için dünya genelindeki uygulamaları örnek
alarak hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesi ve sağlık hizmetleri sunumu
kalitesinin daha da arttırılması için kamu kesiminde çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

Ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak sağlık hizmetleri sunumu niteliğinin daha da
artması için Klinik Eczacılık, Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı, Onkoloji Eczacılığı, Fitofarmasi
Eczacılığı dallarında hasta odaklı uzmanlık eğitimi verilmesi, uzman eczacıların kamu sektöründe ve
özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi gereklidir.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile Eczacılıkta uzmanlık branşları, eğitim süreleri ve koşulları belirlenerek

eczacıların uzmanlık eğitimleri tamamlamaları ve daha etkin bir sağlık hizmet sunumu sağlanması
amaçlanmaktadır.

Madde ile Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu kurulması, kurul üyeliğinin koşulları, kurulun görev,
yetki ve sorumlulukları belirlenerek Uzman Eczacılık eğitiminin ve uzmanlık belgesi verilmesinin
usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Madde ile kanunun yürürlüğe girmesinden önce doktora eğitimini tamamlamış olan
eczacıların uzmanlık belgesi alma koşullarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarına uzman eczacı kadrosu ihdas edilerek uzman
eczacıların kamu kurumlarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman eczacıların döner sermaye,
ödeme tavanlarının uzman diş hekimleri ile aynı seviyeye getirilerek, eczacıların uzmanlaşmasının
ve kamuda istihdamının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Yürürlük maddesidir.

Madde 6- Yürütme maddesidir.
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MUŞ MİLLETVEKİLİ DEMİR ÇELİK’İN TEKLİFİ (2/1826)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Eczacılığın her hangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için, Sağlık Bakanlığı'nca kabul ve ilân edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya
yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen Türkiye eğitim
kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nca tescil olunmuş bir uzmanlık
belgesini haiz olmak şarttır.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri "1 Sayılı Çizelgede" belirtilmiştir. Bu çizelgede
belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığı'nca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nun kararı üzerine üçte
bir oranına kadar arttırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile
girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak,
uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde
uzmanlık eğitimi görenlerin meslekî ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının
belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek,
uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların meslekî ve teknik
gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere,
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve
Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulu'nun eğitim kurumlarından
seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliği'nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli
kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar
yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanı'nın onayı ile
yürürlüğe girer.

Kurul’a Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman
olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır.
Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurul'a Bakanlık Müsteşarı veya
yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en
az beşinin teklifi üzerine olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
hâlinde, başkanın görüş kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına
ilişkin kararların en az üçte iki çoğunluk ile alınması şarttır.
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Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

Kurul'un çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usûl ve
esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan yönetmelik ile
düzenlenir."

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren
iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar
tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev
yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent
olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre
ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları
araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve
yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı'na başvurabilir. Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde başvuruları değerlendirir.
Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenir ve tescil edilir.

MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4- 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. Maddesinin
2. fikrasında yer alan "uzman diş tabiplerinde" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve uzman
eczacılarda" ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI ÇİZELGE

Eczacılıkta Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri

Uzmanlık Dalları Eğitim Süreleri

1- Onkolojik Eczacılık 4 yıl

2- Enfeksiyon Hastalıkları Eczacılığı 4 yıl

3- Klinik Eczacılık 4 yıl

4- Fitofarmasi Eczacılığı 4 yıl
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Alt Komisyon Raporu

Esas No: 2/1796, 2/1817, 2/1818, 2/1826 21/1/2014

TBMM Başkanlığınca tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak
Komisyonumuza havale edilen İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve 7 Milletvekilinin 2/1796
esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve
Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun 2/1817 esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ali Öz'ün 2/1818 esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ile Muş Milletvekili Demir Çelik'in 2/1826 esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi; Komisyonumuzun 15.1.2014 tarihli 26'ncı toplantısında ele alınmış; bu toplantıda söz konusu
tekliflerin birleştirilerek 2/1796 esas sayılı kanun teklifinin esas alınması kabul edilmiştir.

Görüşmeler sırasında, konunun daha ayrıntılı olarak ele alınmasını sağlamak amacıyla yedi
üyeden oluşan bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Alt Komisyon üyeliklerine; Adıyaman
Milletvekili Muhammed Murtaza YETİŞ, İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT, İstanbul
Milletvekili Mehmet DOMAÇ, İzmir Milletvekili Nesrin ULEMA, Kayseri Milletvekili İsmail
TAMER, Mersin Milletvekili Ali ÖZ ve Muş Milletvekili Demir ÇELİK seçilmiştir. Alt komisyon
üyeleri, İstanbul Milletvekili Mehmet DOMAÇ'ı alt komisyon başkanlığına seçmişlerdir.

Alt komisyon, 16.1.2014 günü gerçekleştirdiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk
Eczacıları Birliği, Türkiye İlaç Sanayii Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ile Farmakognozi
ve Fitoterapi Derneği temsilcilerinin katılımıyla 2/1796 esas sayılı kanun teklifini görüşmüş ve karara
bağlamıştır.

Teklifin tümü üzerinde gerçekleştirilen görüşmelerde;

- Gecikmiş olsa da, uzman eczacılık ile ilgili olarak yapılan düzenlemenin, ileride bu alanda
yapılacak daha kapsamlı düzenlemeler için önemli bir ilk adım oluşturduğu; bunun eczacılık sektörü,
eczacılık mesleği ve yerli sanayinin gelişimi yönünde olumlu etkiler yaratacağı ve Türkiye'nin ileri
dönük sağlık planlaması ve klinik araştırma öngörümlemesi bağlamında önemli bir gereksinimine
yanıt vereceği,

- Teklifin l'inci maddesi ile 6197 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen "1 Sayılı Çizelgede geçen
"Fitofarmasi Eczacılığı" ibaresinin, "Fitofarmasi" sözcüğünün eczacılık öğesini içermesi nedeniyle,
"eczacılık" ibaresi özelinde gereksiz bir yineleme içerdiği; aynı bağlamda, "fitoterapi eczacılığı"
ibaresinin kullanılmasının, eczacılık ile tedavi hizmetlerini birbirinden ayrı kılan yürürlükteki
mevzuat yapısı içinde olanaklı görünmediği,

- Fitofarmasi alanında doktora programının bulunmadığı hususunun dikkate alınması gerektiği,
bu hususun gözetilmemesinin bu uzmanlık alanının etkisiz kalma sonucunu doğurabileceği,
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- Eczacılıkta uzmanlık öğreniminin doktora öğrenimi ile eşdeğer sayılıp sayılmayacağı, uzman
eczacıların doktora öğrenimi görmeden doçentliğe başvurup başvuramayacakları hususlarının yanı
sıra eczacılıkta uzmanlığın yüksek lisans ve doktora öğrenimi karşısındaki konumunun açıklığa
kavuşturulması gerektiği soru ve görüşlerine yanıt olarak doktora sonrasında uzmanlık başvurusuna
ilişkin koşulların Teklif metninde düzenlendiği; ancak uzman eczacıların doçentliğe başvurusu
hususunun dikkate alınmadığı, uzman eczacılık öğrenimi süresinin ise üç yıl olarak öngörüldüğü,

- Eczacılıkta uzmanlık müfredatı ilgili düzenin ve uzman eczacıların görev ve yetkilerinin açık
bir biçimde belirlenmesi gerektiği; bu anlamda sağlık hizmetinin bütünlüğü ve takım çalışması
gerektirdiği gerçeği göz ardı edilmeden uzman eczacılar ile tabiplerin görev sınırlarının çizilmesinin
uygun olacağı,

- Uzman eczacılığın kabulü ile birlikte otuz bin kişiye yakın yaygın bir eczacı kitlesinin, fiilen
pratisyen eczacı konumuna geleceği; bu görüşe karşıt olarak ise uzman eczacılık alanının serbest
eczacılık alanı ile ilgili olmadığı, dolayısıyla bu iki alanın farklı düzlemleri temsil etmesi yönüyle bir
arada değerlendirilemeyeceği,

- Uzman eczacılığa başvuru koşulları arasında, Türkiye'deki ya da yabancı ülkelerdeki eczacılık
fakültelerinden mezun olma koşulunun yanı sıra 6197 sayılı Kanun'un 2'nci ve 3’üncü maddesine
uygun diplomaya sahip olma koşuluna da yer verilmesi gerektiği,

- Uzman eczacıların, diş hekimi uzmanları ve uzman tabiplerin özlük haklarını sadece döner
sermaye açısından değil bir bütün olarak izlemesi gerektiği,

- Türk Eczacıları Birliğinin, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulundaki temsiline ilişkin sınırlandırıcı
ölçütlerden vazgeçilmesi gerektiği; Birliğin Kurulda en az üç üye ile temsil edilmesinin yerinde
olacağı; Kurul'un yapısındaki Bakanlık ağırlığının azaltılması gerektiği,

- Eczacılıkta uzmanlık düzenlemesinin, eczacılığın değişik disiplinlerindeki yüksek lisans ve
doktora programlarını olumsuz etkileme olasılığının bulunduğu; bu kapsamda, uzman eczacılığa
başvuru için doktora öğreniminin tamamlanmış olması koşulunun uygun olacağı,

- Eczacılıkta uzmanlık alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiği; bu çerçevede, onkoloji eczacılığı,
enfeksiyon hastalıkları eczacılığı, klinik eczacılık, fıtofarmasi, farmakoloji, biyokimya, farmasötik
toksikoloji ve adli eczacılık adıyla sekiz alanın belirlenebileceği;

Bu bölümlemeye dönük bir eleştiri niteliğinde olmak üzere, enfeksiyon eczacılığı ve onkoloji
eczacılığı alanlarının ayrıca belirlenmesinin uygun olmadığı, bunların klinik eczacılık başlığı altında
değerlendirilebileceği,

Yukarıda belirlenen uzman eczacılık alanları arasına, çocuk hastalıkları eczacılığı ve yaşlı hasta
eczacılığı alanlarının da eklenmesinin umulduğu,

- Klinik eczacılığın bir uzmanlık alanı olarak belirlenmesi noktasında akademik düzeyde yaygın
bir uzlaşmanın bulunduğu,

- Düzenlemenin, yürürlükteki mevzuata göre eczacılık yapanların durumlarını olumsuz
etkilememesi gerektiği; belirlenen eczacılıkta uzmanlık alanlarında eczacılık hizmeti vermenin
yürürlükteki mevzuata göre eczacılık yapanlara kapatılmamasını güvence altına alacak bir
düzenlemenin yerinde olacağı,

- 209 sayılı Kanun'da yapılacak düzenleme bağlamında, uzman eczacılara ilişkin özlük
belirlemesinin yanında hâlen kamuda çalışan eczacıların da gözetilmesi ve bu alanda bir iyileştirmeye
gereksinim duyulduğu, 
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- Kamudaki uzman eczacı istihdamına ilişkin olarak paydaş kurumların kadro gereksinimlerinin
dikkate alınması gerektiği,

- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun kuruluşundaki üye bileşimini belirleyen çerçeve 2'nci
maddedeki "Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim
kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapma şartı aranmaz." hükmünün aynı kapsamda
belirlenen "(...) seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör ve doçent olmaları" koşulu ile çelişki
oluşturduğu; profesör ve doçentlerin üç yıl eğitimci olarak görev yapma koşulunu zaten içerdiği,

- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun oluşumunda Sağlık Bakanlığınca üç öğretim üyesi
atanmasının, Bakanlık çalışanı olarak görev yapan öğretim üyesinin bulunmaması nedeniyle sorunlu
bir düzenleme olduğu; bu sorunun, söz konusu üç üyenin de Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)
atanması yoluyla çözülebileceği; bu görüşe karşıt olarak, YÖK'ün altı üye belirlemesi durumunda
yürütücü ve siyasal açıdan sorumlu birim olan Sağlık Bakanlığının temsil noktasında azınlığa
düşeceği, bu nedenle Teklifteki düzenlemenin korunmasının uygun olacağı,

- Sağlık Bakanlığının, Eczacılıkta Uzmanlık Kuruluna üniversitelerden üye seçmesinin, özerk
üniversite anlayışı ile bağdaşmadığı, Bakanlık ile üniversiteler arasında hiyerarşik bir ilişki
bulunmadığı ve söz konusu üye seçimi uygulamasının bu alanın siyasallaşması sonucunu verebileceği

belirtilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında,

- Çerçeve 1 'inci maddede yapılan değişiklikle; hastanelerde hizmet verimliliğinin, ilaç
kullanımındaki etkinliğin ve tedavi güvenliğinin artırılması amacıyla yatak sayısı yüz ila üç yüz olan
hastanelerde bir, üç yüzün üzerindeki her iki yüz yatak için ek bir uzman klinik eczacı istihdam
edilmesi; kanun teklifinde belirlenen eczacılığa ilişkin dört uzmanlık alanının "Klinik Eczacılık" ve
"Fitofarmasi" olmak üzere ikiye indirilmesi, öğretim sürelerinin dört yıldan üç yıla indirilmesi,
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun görev ve yetki alanı içine "uzman eczacıların görev ve yetkilerini
belirlemek" öğesinin de eklenmesi, Kurulca alınan "kurumlara ilişkin eğitim yetkisinin kaldırılması
kararları"nın Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin oyu ile alınması,

- Çerçeve 2'nci maddede yapılan değişiklikle; uzman klinik eczacıların yetişme sürecinin 2023
yılına uzanması öngörüldüğünden bu kişilerin istihdamı ile ilgili düzenlemenin buna uygun olarak
gerçekleştirilmesi,

- Çerçeve 3'üncü maddede yapılan değişiklikle; ihdas edilen kadro sayılarının, çerçeve 1 'inci
maddede öngörülen uzman eczacı istihdamına bağlı olarak yeniden belirlenmesi,

- Çerçeve 4'üncü maddede yapılan değişiklikle, kamu kurumlarında çalışacak uzman eczacıların
döner sermaye ödeme tavanlarının yeniden düzenlenmesi,

- Çerçeve 4'üncü maddeden sonra yeni ihdas edilen 5'inci madde ile uzman eczacılara yapılacak
ek ödeme düzeyinin belirlenmesi

kabul edilmiştir.
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Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5'inci ve 6'ncı maddeleri, 4'üncü maddeden sonra yeni
ihdas edilen madde dolayısıyla teselsül ettirilip 6'ncı ve 7'nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.

Teklif, alınan yetki kapsamında düzeltime tabi tutulmuştur.
Raporumuz; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna arz olunur.

Başkan Üye Üye
Mehmet Domaç Kadir Gökmen Öğüt Nesrin Ulema

İstanbul İstanbul İzmir
(Karşı görüş yazım ektedir)

Üye Üye
İsmail Tamer Ali Öz

Kayseri Mersin
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI

1/1796 Esas Numaralı, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin alt komisyonda teklif edilen ve
görüşülüp kabul edilen "uzman eczacıların döner sermaye kat sayısını düzenleyen maddesi" iş
barışını bozacak şekilde eksiklik içermektedir.

Uzman eczacıların, 500 kat sayı ile hesaplanacak şekilde döner sermaye ücreti almalarına karşı
olmamakla beraber, aynı yerde aynı işi yapan hatta uzman eczacıya uzmanlığını veren, ancak uzman
eczacı olmayan doçent ve profesörlerin maaşı, uzman eczacılardan daha az olacağı aşikardır.

Bu sebeplerle önce doçent ve profesörlerin döner sermaye kat sayılarının ve veya esas
maaşlarının bir kanunla yükseltilmesi gereklidir. Bu şekilde eksikliğin giderilmesi, önce hakkaniyeti
sonra çalışma barışını sağlayacağından, öncelik arz etmektedir.

Kadir Gökmen Öğüt
İstanbul
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ALT KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için, Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya
yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türkiye eğitim
kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca tescil olunmuş bir uzmanlık
belgesini haiz olmak şarttır.

Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300'ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir
uzman klinik eczacı istihdam edilir.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri '(1) sayılı çizelgede' belirtilmiştir. Bu çizelgede
belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte
bir oranına kadar artırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile
girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak,
uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, uzman eczacıların
görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmî
değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık
sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü
konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı
inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile
Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulunun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları
Birliği'nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık
Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. Kurul
tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman
olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır.
Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı veya
yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en
az beşinin teklifi üzerine olağanüstü de toplanır.
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Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
hâlinde, başkanın görüşü kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına
ilişkin kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır.

Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

Kurulun çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usul ve
esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir."

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren
iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar
tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev
yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent
olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl süre
ile eğitim kurumlarında ilgili dalda araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları
araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve
yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde başvuruları değerlendirir.
Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığınca düzenlenir ve tescil edilir.

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı istihdamı
zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde başlar."

MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait
bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "pratisyen tabip ve diş tabiplerinde" ibaresi "pratisyen tabip ve
diş tabipleri ile uzman eczacılarda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı
Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "3- Kadroları
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel" bölümünün (ç) sırasından
sonra gelmek üzere, aşağıdaki (d) sırası eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185

2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175

3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165"

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu

Esas No: 2/1796, 2/1817, 2/1818, 2/1826 23/6/2014
Karar No: 18

TBMM Başkanlığınca tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas komisyon olarak
Komisyonumuza havale edilen İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve 7 Milletvekilinin 2/1796
esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve
Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun 2/1817 esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ali Öz'ün 2/1818 esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi ile Muş Milletvekili Demir Çelik'in 2/1826 esas sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi; Komisyonumuzun 15.1.2014 tarihli 26'ncı toplantısında ele alınmış; bu toplantıda söz konusu
tekliflerin birleştirilerek 2/1796 esas sayılı kanun teklifinin esas alınması kabul edilmiştir.

Görüşmeler sırasında, konunun daha ayrıntılı olarak ele alınmasını sağlamak amacıyla yedi
üyeden oluşan bir alt komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Alt Komisyon üyeliklerine; Adıyaman
Milletvekili Muhammed Murtaza YETİŞ, İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT, İstanbul
Milletvekili Mehmet DOMAÇ, İzmir Milletvekili Nesrin ULEMA, Kayseri Milletvekili İsmail
TAMER, Mersin Milletvekili Ali ÖZ ve Muş Milletvekili Demir ÇELİK seçilmiştir. Alt komisyon
üyeleri, İstanbul Milletvekili Mehmet DOMAÇ'ı alt komisyon başkanlığına seçmişlerdir.

Alt komisyon, 16.1.2014 günü gerçekleştirdiği toplantıda, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk
Eczacıları Birliği, Türkiye İlaç Sanayii Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası ile Farmakognozi
ve Fitoterapi Derneği temsilcilerinin katılımıyla 2/1796 esas sayılı kanun teklifini görüşmüş ve karara
bağlamıştır.

Komisyonumuzun, 20.6.2014 tarihli 28'inci toplantısında, Alt Komisyon tarafından hazırlanan
metin esas alınmıştır. Mezkûr toplantıya Sağlık Bakanı ile Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı,
Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye İlaç Sanayi Derneği,
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç ve Eczacılık Kurumu Derneği, Etkin Eczacılık Derneği ve
Türk Sağlık-Sen temsilcileri katılmıştır.

Alt komisyon metni üzerindeki görüşmeler kapsamında maddelerin bir kısmı değiştirilerek; geri
kalanı da aynen kabul edilmiştir.
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Buna göre:

Alt Komisyon metninin çerçeve 1'inci maddesi;

• Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetinden Eczacılıkta Uzmanlık Kuruluna seçilecek üyelerde
herhangi bir kısıtlama öngörülmemesi amacıyla, "Birlik Başkanlık Divanından seçilecek üye için
uzmanlık şartı aranmayacağına" dair cümlenin;

• Uzman eczacıların uzmanlık eğitimi almış tıp doktorları ile eşit haklara sahip olmalarını
sağlamak amacıyla, "tıpta uzmanlık ile ilgili hükümlerin eczacılıkta uzmanlık için de geçerli
olmasını" öngören fıkranın

eklenmesi ile Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 2'nci maddesi, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, belirli
alanlarda doktora eğitimini tamamlamış olan eczacılara uzmanlık belgesi alma hakkının tanınması
ve maddenin sadeleştirilmesi amacıyla Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiştir.

Alt Komisyon metninin çerçeve 3, 4, 5, 6 ve 7'nci maddeleri, Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

Alt Komisyon metni kabul edilmiş ve alınan yetki doğrultusunda redaksiyona tabi tutulmuştur.

İçtüzüğün 45. maddesi uyarınca Genel Kurul çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek
üzere İstanbul Milletvekili Mehmet DOMAÇ ve Eskişehir Milletvekili Ülker CAN özel sözcü
seçilmişlerdir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu İsmail Tamer
Adana İstanbul Kayseri

Kâtip Üye Üye

Vural Kavuncu Salih Fırat Muhammed Murtaza Yetiş
Kütahya Adıyaman Adıyaman

Üye Üye Üye

Mehmet Süleyman Hamzaoğulları Ülker Can Mehmet Domaç
Diyarbakır Eskişehir İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Ahmet Haldun Ertürk Kadir Gökmen Öğüt Mustafa Gökhan Gülşen
İstanbul İstanbul Kastamonu

Üye Üye Üye

Fuat Karakuş Özgür Özel Muzaffer Yurttaş
Kilis Manisa Manisa
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Üye Üye Üye

Ali Öz Aytuğ Atıcı Demir Çelik

Mersin Mersin Muş

(İmzada bulunamadı)

Üye Üye

Mehmet Emin Dindar İsmail Güneş
Şırnak Uşak
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET DOMAÇ
VE 6 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

(2/1796)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA
KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİ-
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Eczacılığın her hangi bir
uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için, Sağlık Bakanlığı'nca kabul ve
ilân edilen Türkiye eğitim kurumlarınca
verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim
kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığı'nca
belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri
tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık
Bakanlığı'nca tescil olunmuş bir uzmanlık
belgesini haiz olmak şarttır.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim
süreleri "1 Sayılı Çizelgede" belirtilmiştir. Bu
çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık
Bakanlığı'nca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nun
kararı üzerine üçte bir oranına kadar arttırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi
olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile
girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve
bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin
çerçevesi Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu'nca
belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim
yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini
kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek
eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını
belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi
görenlerin meslekî ve ilmî değerlendirilmesini
yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi

– 35 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 617)

yasemin

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ

METİN

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA
KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİ-
ŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 18/12/1953 tarihli ve 6197
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 - Eczacılığın herhangi bir
uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için, Sağlık Bakanlığınca kabul ve
ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca
verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim
kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığınca
belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri
tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca
tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz
olmak şarttır.

Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde
bir, 300'ün üzerindeki her 200 yatak için ilave
bir uzman klinik eczacı istihdam edilir.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim
süreleri "(1) sayılı çizelgede" belirtilmiştir. Bu
çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık
Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun
kararı üzerine üçte bir oranına kadar artırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi
olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile
girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve
bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel
uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin
çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca
belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim
yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini
kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek
eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını



ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı
jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek,
uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü
konusunda görüşler vermek ve uzmanların
meslekî ve teknik gelişmeleri takip etmelerini
sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak
ile görevli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü,
1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî
Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve
Yükseköğretim Kurulu'nun eğitim kurum-
larından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları
Birliği'nin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve
Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar,
seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de
belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni
uzmanlık alanları Sağlık Bakanı'nın onayı ile
yürürlüğe girer.

Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar
tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin
uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında
en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış
bulunmaları şarttır. Üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en
az iki defa toplanır. Kurul'a Bakanlık Müsteşarı
veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından
seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul,
üyelerden en az beşinin teklifi üzerine
olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile
toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların
eşitliği hâlinde, başkanın görüş kabul edilmiş
sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin
kaldırılmasına ilişkin kararların en az üçte iki
çoğunluk ile alınması şarttır.

Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul
toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği
düşer.
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belirlemek, uzman eczacıların görev ve
yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde
uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmî
değerlendirilmesini yapacak olan eğitim
kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar
almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine
ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve
uzman insan gücü konusunda görüşler vermek
ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri
takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve
araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak
üzere, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri
ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı
ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulunun
eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk
Eczacıları Birliği'nin seçeceği bir üyeden
müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir.
Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar
yedek üye de belirler. Kurul tarafından
belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık
Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar
tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin
uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında
en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış
bulunmaları şarttır. Ancak Türk Eczacıları
Birliği'nin Başkanlık Divanından bir üye
seçmesi hâlinde bu üye için uzman olma şartı
aranmaz. Üyelerin görev süreleri üç yıldır.
Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en
az iki defa toplanır. Kurula Bakanlık Müsteşarı
veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından
seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul,
üyelerden en az beşinin teklifi üzerine
olağanüstü de toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile
toplanır. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların
eşitliği hâlinde, başkanın görüşü kabul edilmiş

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve 
6 Milletvekilinin Teklifi) (2/1796)

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Kurul'un çalışmasına, uzmanlık eğitimine
ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usûl
ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar,
Sağlık Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan
yönetmelik ile düzenlenir."

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık
Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından
itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil
olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık
dışındaki kurumlar tarafından seçilecek
üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en
az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma
şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin,
eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları
şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce, eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yaptıktan
sonra yurt içinde veya yurt dışında en az dört yıl
süre ile eğitim kurumlarında ilgili dalda
araştırma, uygulama ve inceleme yapmış
bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve
incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait
belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında
yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için
Sağlık Bakanlığı'na başvurabilir. Eczacılıkta
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sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin
kaldırılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır
bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile
alınması şarttır.

Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul
toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği
düşer.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun uygulamasında tıpta uzmanlıkla
ilgili hükümler, eczacılıkta uzmanlık bakımın-
dan da geçerlidir.

Kurulun çalışmasına, uzmanlık eğitimine
ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usul
ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar,
Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile
düzenlenir."

MADDE 2- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık
Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından
itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil
olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık
dışındaki kurumlar tarafından seçilecek
üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en
az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma
şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin,
eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları
şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen
alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış
olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine
başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile
bitirenlere talepleri halinde uzmanlık belgesi
verilir.

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı
istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde
başlar."

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve 
6 Milletvekilinin Teklifi) (2/1796)

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden
itibaren bir yıl içerisinde başvuruları
değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlerin
uzmanlık belgeleri, Sağlık Bakanlığı'nca
düzenlenir ve tescil edilir.

MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan
kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine
eklenmiştir.

MADDE 4 - 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına
Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner
Sermaye Hakkında Kanun'un 5. Maddesinin
2. fıkrasında yer alan "uzman diş tabiplerinde"
ifadesinden sonra gelmek üzere "ve uzman
eczacılarda" ifadesi eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
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MADDE 3- Ekli (1) sayılı listede yer alan
kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı
Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"pratisyen tabip ve diş tabiplerinde" ibaresi
"pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman
eczacılarda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) Sayılı
Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının
"3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel"
bölümünün (ç) sırasından sonra gelmek üzere,
aşağıdaki (d) sırası eklenmiş ve diğer sıralar
buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;
1) 1-2 dereceden aylık alanlar 185
2) 3-4 dereceden aylık alanlar 175
3) Diğer derecelerden aylık alanlar 165"

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer. 

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve 
6 Milletvekilinin Teklifi) (2/1796)

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 617)

YASEMİN

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ ÇİZELGE
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 617)

YASEMİN

TEKLİF METNİNE EKLİ LİSTE
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 617)

YASEMİN

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE


