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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

6197  Sayılı  Eczacılar  ve  Eczaneler  Hakkında  Kanun  ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakebesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifimiz gerekçeleri ile birlikte
ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Mehmet Domaç Öznur Çalık Ülker Can

İstanbul Malatya Eskişehir

Tülay Babuşcu Mustafa Gökhan Gülşen H. Bayram Türkoğlu

Balıkesir Kastamonu Hatay

Nesrin Ulema Gönül Bekin Şahkulubey Ahmet Tevfik Uzun

İzmir Mardin Mersin

İsmail Tamer Cevdet Erdöl

Kayseri Ankara

GENEL GEREKÇE

Eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik
sorunların önlenmesi, eczacılık mesleğinin ve mesleki olarak verilen hizmetlerin gerektirdiği yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği’nin eczacılıkla ilgili müktesebatına ve günümüz
koşullarına uyumun sağlanabilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 1953 yılında yürürlüğe
konulmuş olan ve bazı hükümlerinin günümüz şartlarına cevap veremediği uygulamalar ile tespit edilen
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da bazı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. Bu
değişikliklerle, eczane açılması yetkisi Valiliklere devredilerek meslek kuruluşu yöneticilerinin böl-
gelerindeki eczanelerin faaliyetlerini daha iyi takip edebilmelerini ve eczacıların eczane açarken zaman
kaybetmemelerini sağlamak için daha önce yapılan bazı idari düzenlemelerin Kanun’a dercedilmesi ile
kanuni zemine oturtulması sağlanacaktır. İşlerliği kalmamış maddelerin kaldırılması ve mesleği icra

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/489)                                                                                                                            

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ ----------
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koşullarının güncel duruma uyumlu hale getirilmesini sağlayan yeni düzenlemeler ile, eczacılık - sağlık
hizmetinin geliştirilmesini, ülkenin her yerinde eşit olarak verilmesini sağlayacaktır. Ülke genelindeki
eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını
önlemek  amacıyla,  Avrupa Birliği ülkelerine benzer, nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını
sağlayacak düzenleme öngörülmektedir. Ayrıca Kanun ile ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin
münhasıran eczanelerden sunulabilmesi için eczanedeki ürün skalası yeniden düzenlenmektedir. 

Kanun ile eczacının tanımı çağın gereklerine uygun ve hasta odaklı olarak yeniden yapılmış, yine
gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını artırmak ve yeni mezun eczacıların, eczane açmadan
önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak amacı ile yardımcı eczacı
kavramı ve hastalara yönelik hizmetin kalitesini artırmak ve eczacı istihdamını sağlamak için reçete
ve/veya ciroya göre ikinci eczacı çalıştırılması düzenlemesi getirilmiştir.

Ülkemizde halk sağlığı açısından önemli bir sorun olan muvazaanın önlenmesi konusunda da yasa
önemli bir katkı sunmaktadır. Diğer yandan, eczacının eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür
çalıştırılması koşulları da Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun ile teknolojik gelişmeler ve bunların eczacılık alanındaki kullanımı göz önünde bulunduru-
larak, eczanelerde elektronik kayıt yapabilme imkânı getirilmektedir. Aynı imkân 2313 sayılı Kanun’un
ilgili maddesinin değiştirilmesi ile eczanelerden satılan uyuşturucu maddeler için de geçerli olacaktır. 

Kanun, çıkışından daha önce eczacılık yapma hakkını kazanmış veya eczacılık fakültesini kazan-
mış, okuyan kişilerin haklarını da saklı tutmaktadır. 

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk
sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik sorunların önlenmesi, Avrupa Birliği’nin eczacılığa dair müktese-
batına ve günümüz koşullarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla işbu teklif hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 6197 sayılı Yasa’nın 1. Maddesi değiştirilmiştir. Eczacılık tanımı tüm dünyada olduğu gibi

ülkemizde de toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde genişlemekte, bu nedenle ilgili madde, ecza-
cılığı sadece belirli ticarethaneler açma veya mesul müdürlük yapma olarak tanımladığı için eczacının
toplumda üstlendiği rolü tarif etmekte yetersiz kalmaktadır. Maddede bu tanım yerine, eczacı, ilacın üre-
timden dağıtımına tüm aşamalarında sorumlu olan sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmıştır.

Madde 2- 6197 sayılı Yasa’nın 5. maddesi değiştirilmiştir. Bununla, uygulamada eczane ruhsat-
larının düzenlenmesi yönünden Yönetmelik değişikliği ile yapılan yetki devri Kanun’a dercedilmiştir.
Yine madde ile ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane açılmasının
ortaya çıkardığı milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer, nüfus kriteri
esas alınarak eczane açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.

Yine madde ile gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını arttırmak ve yeni mezun ecza-
cıların, eczane açmadan önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak amacı
ile yardımcı eczacı kavramı getirilmiştir. Madde ile bu eczacıların çalıştırılma koşulları da tanımlanmış
olmaktadır. 
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Diğer yandan, hastalara eczacının verdiği hizmetin kalitesini ve süresini artırmak açısından, ilgili
maddede “ikinci eczacılık” tanımlaması yapılmakta ve reçete sayısı ve/veya ciroya göre ikinci eczacı
çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. Ülkemiz, eczane sayısının çok fazla ancak eczacı sayısının yeter-
siz olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bu madde ile hem eczane sınırlamasından kaynaklı olası bir istih-
dam daralmasının önüne geçmek, ancak daha da önemlisi, eczacı başına düşen hasta sayısını azaltarak,
hastaların eczacılık hizmetlerinden daha etkili bir biçimde yararlanmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 3- Eczacılık alanında muvazaa, eczacılık diplomasının eczacı dışındaki kişilerce bedel
karşılığı kullanılarak yasal olmayan şekilde eczacılık faaliyeti icra edilmesidir. Bu durum eczacılık
mesleği açısından telafisi mümkün olmayan etik bozulmalara, halk sağlığı açısından da büyük sorunlara
yol açmaktadır. Bu nedenle muvazaalı eczanelerin tespiti ve faaliyetinin durdurulması çok büyük bir
önem taşımaktadır. Bu maddede yapılan değişiklik ve eklemeler ile muvazaa ile mücadelenin çerçevesi
çizilerek caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, madde güncellenerek muvazaa halinin tespiti
durumunda eczane ruhsatnamesinin iptali prosedürü açıklığa kavuşturulmaktadır.

Maddeye eklenen (c) bendi ile 6197 sayılı Yasa, eczacılık meslek etiğini belirleyen temel metin olan
ve 6643 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan 27.07.1968 tarih ve 12961 sayılı Türk Deontoloji Tüzüğü’nün
eczacının, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemeyeceği veya yardımcı olamayacağı; 6643 sayılı Türk Ecza-
cıları Birliği Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’a uygun olmayarak veya
muvazaa yoluyla tıp mensubu olan veya olmayan kişilerle açık veya gizli anlaşma yaparak eczane veya
ecza dolabı açamayacağını öngören 11. maddesi ile uyumlu hale getirilmektedir. Bu bend ile ayrıca cay-
dırıcılık amacına uygun biçimde muvazaa yoluna başvuran eczacıların 5 yıl süre ile eczane açamayacağı
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4- Madde ile eczaneye mesul müdür atanacak haller, gelişen koşullar itibariyle uygula-
madaki eksiklikleri de giderecek ve Kanun ile sağlanan amaca daha iyi hizmet verecek şekilde düzen-
lenmiştir. Yine maddede Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine mesul müdür
atanması, mesul müdürün maaş ve yasal giderlerinin Türk Eczacıları Birliği bütçesinden karşılanmasına
karar verilmiştir. 

Madde 5- Madde ile özellikle eczacılık alanında tamamen elektronik ortama taşınan / taşınması
planlanan (e-rapor, e-reçete gibi) işlemler ile gelişen teknolojiye uyumlu olarak kayıtların elektronik or-
tamda da tutulabilmesi, kâğıt israfı ve kırtasiye işlemlerinden arındırılması, kayıtların kontrolünün ve
reçete takibinin daha kolay ve sağlıklı yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 6- Yapılan değişiklikle, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldıkları takdirde toplum sağlığını
tehdit edebilecek ilaçların, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ve bazı diğer ürünlerin münhasıran eczaneler-
den sunulabilmesi, bu ürünlerin eczane dışında sağlıksız koşullarda ve kontrolsüz olarak satışının en-
gellenmesi ve halk sağlığının korunabilmesi için ürün skalası düzenlenmiş, sadece eczanelerden satılan
ve eczanelerde satılabilecek olan ürünler ayrıntılı olarak belirlenmiştir. 

Madde 7- Maddedeki değişiklik ile eczacının ve varsa ikinci ve yardımcı eczacının, eczanenin
başında bilfiil bulunması gerektiği ifade edilmiş, hastalık ve sair nedenlerle eczaneden ayrılma duru-
munda ayrılış süresine göre yapılacak işlemler ve eczanenin nasıl hizmet vereceği, günümüz koşullarına
göre yeniden belirlenmiştir.
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Madde 8- İlgili madde ile eczanelerde satılan uyuşturucu maddelere ait defterlere ilişkin düzenleme
yapan 2313 sayılı Kanun’un 18. Maddesi mülga edilmiştir. Zira günümüzde eczacı bu ilaçları ne kadar
ve kimlere sattığını diğer tüm ilaçlar gibi İlaç Takip Sistemi’ne bildirmek durumundadır. Aynı madde
ile 6197 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi de kaldırılmıştır. Eski maddede yer alan hüküm gereği, ecza-
cının ilçesinde bulunan tüm hekimleri ve çalışma ve evde bulunduğu saatlerini bilmesi ve bunu hastaya
bildirmesi mümkün olmadığı gibi, pratik olarak da zaten işlememektedir. Aynı Kanun’un 1 inci maddesi
değişmiş olduğundan, maddeye gönderme yapan “birinci maddede sayılan yerler” ibaresi, “eczane”
olarak değiştirilmiştir. 

Madde 9- GEÇİCİ MADDE 3- Bu madde ile halen eczacılık yapma hakkına sahip olanlarla Ka-
nun’un yürürlüğe girmesinden önce Eczacılık Fakültesine girmeye hak kazanmış veya halen Eczacılık
Fakültesinde okuyanların Kanun ile getirilen kısıtlamalardan bir defaya mahsus muaf olmasını ve hak kay-
bına uğranmasını önlemeye yönelik düzenleme getirilmiştir. Ayrıca Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte
serbest eczanesi bulunan eczacılara bir defaya mahsus olmak üzere Kanun ile getirilen kısıtlamalardan
etkilenmeden eczanesini devir ve nakledebilmesi, böylece hak kaybına uğranmasının önlenmesi
amaçlanmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 4- Madde ile kanun değişikliği ve yeni düzenlemeler ile ilgili hususları içeren
yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe konulacağı süre belirlenmiştir. 

Madde 10- Kanunun yürürlük maddesidir.

Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanı’nın yürüteceği belirtilmiştir.
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TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKAN LIÐINA

6197  Sayılı  Eczacılar  ve  Eczaneler  Hakkında  Kanun  ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakebesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı teklifimiz genel gerekçe
ve madde gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Öznur Çalık Gönül Bekin Şahkulubey Mehmet Domaç

Malatya Mardin İstanbul

İlknur İnceöz Nesrin Ulema H. Bayram Türkoğlu

Aksaray İzmir Hatay

Ahmet Tevfik Uzun Zeynep Karahan Uslu Fatoş Gürkan

Mersin Şanlıurfa Adana

Safiye Seymenoğlu Tülay Selamoğlu Ülker Güzel

Trabzon Ankara Ankara

GENEL GEREKÇE

Eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik
sorunların önlenmesi, eczacılık mesleğinin ve mesleki olarak verilen hizmetlerin gerektirdiği yapısal
değişikliklerin  gerçekleştirilmesi,  Avrupa  Birliği'nin  eczacılıkla  ilgili  müktesebatına  ve günümüz
koşullarına  uyumun  sağlanabilmesi  büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 1953 yılında yürürlüğe
konulmuş olan ve bazı hükümlerinin günümüz şartlarına cevap veremediği uygulamalar ile tespit edilen
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da bazı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. Bu
değişikliklerle, eczane açılması yetkisi Valiliklere devredilerek meslek kuruluşu yöneticilerinin
bölgelerindeki eczanelerin faaliyetlerini daha iyi takip edebilmelerini ve eczacıların eczane açarken
zaman kaybetmemelerini sağlamak için daha önce yapılan bazı idari düzenlemelerin Kanun'a
dercedilmesi ile kanuni  zemine oturtulması sağlanacaktır. İşlerliği kalmamış maddelerin kaldırılması ve
mesleği icra koşullarının güncel duruma uyumlu hale getirilmesini sağlayan yeni düzenlemeler ile,
eczacılık - sağlık hizmetinin geliştirilmesini, ülkenin her yerinde eşit olarak verilmesini sağlayacaktır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
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ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ ----------



Ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane açılmasının ortaya çıkardığı
milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer, nüfus kriteri esas alınarak eczane
açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir. Ayrıca Kanun ile ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi
ürünlerin münhasıran eczanelerden sunulabilmesi için eczanedeki ürün skalası yeniden düzenlenmektedir.

Kanun ile eczacının tanımı çağın gereklerine uygun ve hasta odaklı olarak yeniden yapılmış, yine
gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını artırmak ve yeni mezun eczacıların, eczane açmadan
önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak amacı ile yardımcı eczacı
kavramı ve hastalara yönelik hizmetin kalitesini artırmak ve eczacı istihdamını sağlamak için reçete
ve/veya ciroya göre ikinci eczacı çalıştırılması düzenlemesi getirilmiştir.

Ülkemizde halk sağlığı açısından önemli bir sorun olan muvazaanın önlenmesi konusunda da yasa
önemli bir katkı sunmaktadır. Diğer yandan, eczacının eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür
çalıştırılması koşulları da Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Kanun ile teknolojik gelişmeler ve bunların eczacılık alanındaki kullanımı göz önünde bulun-
durularak, eczanelerde elektronik kayıt yapabilme imkânı getirilmektedir. Aynı imkân 2313 sayılı
Kanun'un ilgili maddesinin değiştirilmesi ile eczanelerden satılan uyuşturucu maddeler için de geçerli
olacaktır.

Kanun, çıkışından daha önce eczacılık yapma hakkını kazanmış veya eczacılık fakültesini kazanmış,
okuyan kişilerin haklarını da saklı tutmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk
sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik sorunların önlenmesi, Avrupa Birliği'nin eczacılığa dair müktesebatına
ve günümüz koşullarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla işbu teklif hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 6197 sayılı Yasa'nın 1. Maddesi değiştirilmiştir. Eczacılık tanımı tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde genişlemekte, bu nedenle ilgili madde,
eczacılığı sadece belirli ticarethaneler açma veya mesul müdürlük yapma olarak tanımladığı için eczacının
toplumda üstlendiği rolü tarif etmekte yetersiz kalmaktadır. Maddede bu tanım yerine, eczacı, ilacın
üretimden dağıtımına tüm aşamalarında sorumlu olan sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmıştır.

Madde 2- 6197 sayılı Yasa'nın 5. maddesi değiştirilmiştir. Bununla, uygulamada eczane ruhsatlarının
düzenlenmesi yönünden Yönetmelik değişikliği ile yapılan yetki devri Kanun'a dercedilmiştir. Yine madde
ile ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane açılmasının ortaya çıkardığı
milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer, nüfus kriteri esas alınarak eczane
açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.

Yine madde ile gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını arttırmak ve yeni mezun
eczacıların, eczane açmadan önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak
amacı ile yardımcı eczacı kavramı getirilmiştir. Madde ile bu eczacıların çalıştırılma koşulları da
tanımlanmış olmaktadır.
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Diğer yandan, hastalara eczacının verdiği hizmetin kalitesini ve süresini artırmak açısından, ilgili
maddede "ikinci eczacılık" tanımlaması yapılmakta ve reçete sayısı ve/veya ciroya göre ikinci eczacı
çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. Ülkemiz, eczane sayısının çok fazla ancak eczacı sayısının yetersiz
olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bu madde ile hem eczane sınırlamasından kaynaklı olası bir istihdam
daralmasının önüne geçmek, ancak daha da önemlisi, eczacı başına düşen hasta sayısını azaltarak,
hastaların eczacılık hizmetlerinden daha etkili bir biçimde yararlanmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 3- Eczacılık alanında muvazaa, eczacılık diplomasının eczacı dışındaki kişilerce bedel
karşılığı kullanılarak yasal olmayan şekilde eczacılık faaliyeti icra edilmesidir. Bu durum eczacılık
mesleği açısından telafisi mümkün olmayan etik bozulmalara, halk sağlığı açısından da büyük sorunlara
yol açmaktadır. Bu nedenle muvazaalı eczanelerin tespiti ve faaliyetinin durdurulması çok büyük bir
önem taşımaktadır. Bu maddede yapılan değişiklik ve eklemeler ile muvazaa ile mücadelenin çerçevesi
çizilerek caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, madde güncellenerek muvazaa halinin tespiti
durumunda eczane ruhsatnamesinin iptali prosedürü açıklığa kavuşturulmaktadır.

Maddeye eklenen (c) bendi ile 6197 sayılı Yasa, eczacılık meslek etiğini belirleyen temel metin
olan ve 6643 Sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan 27.07.1968 tarih ve 12961 Sayılı Türk Deontoloji
Tüzüğü'nün eczacının, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemeyeceği veya yardımcı olamayacağı; 6643
sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun'a uygun
olmayarak veya muvazaa yoluyla tıp mensubu olan veya olmayan kişilerle açık veya gizli anlaşma
yaparak eczane veya ecza dolabı açamayacağını öngören 11. maddesi ile uyumlu hale getirilmektedir.
Bu bend ile ayrıca caydırıcılık amacına uygun biçimde muvazaa yoluna başvuran eczacıların 5 yıl süre
ile eczane açamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile eczaneye mesul müdür atanacak haller, gelişen koşullar itibariyle uygulamadaki
eksiklikleri de giderecek ve Kanun ile sağlanan amaca daha iyi hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir.
Yine maddede Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine mesul müdür atanması,
mesul müdürün maaş ve yasal giderlerinin Türk Eczacıları Birliği bütçesinden karşılanmasına karar
verilmiştir.

Madde 5- Madde ile özellikle eczacılık alanında tamamen elektronik ortama taşınan / taşınması
planlanan (e-rapor, e-reçete gibi) işlemler ile gelişen teknolojiye uyumlu olarak kayıtların elektronik
ortamda da tutulabilmesi, kâğıt israfı ve kırtasiye işlemlerinden arındırılması, kayıtların kontrolünün ve
reçete takibinin daha kolay ve sağlıklı yapılması amaçlanmıştır.

Madde 6- Yapılan değişiklikle, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldıkları takdirde toplum sağlığını
tehdit edebilecek ilaçların, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ve bazı diğer ürünlerin münhasıran
eczanelerden sunulabilmesi, bu ürünlerin eczane dışında sağlıksız koşullarda ve kontrolsüz olarak
satışının engellenmesi ve halk sağlığının korunabilmesi için ürün skalası düzenlenmiş, sadece
eczanelerden satılan ve eczanelerde satılabilecek olan ürünler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
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Madde 7- Maddedeki değişiklik ile eczacının ve varsa ikinci ve yardımcı eczacının, eczanenin
başında bilfiil bulunması gerektiği ifade edilmiş, hastalık ve sair nedenlerle eczaneden ayrılma
durumunda ayrılış süresine göre yapılacak işlemler ve eczanenin nasıl hizmet vereceği, günümüz
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir.

Madde 8- İlgili madde ile eczanelerde satılan uyuşturucu maddelere ait defterlere ilişkin düzenleme
yapan 2313 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi mülga edilmiştir. Zira günümüzde eczacı bu ilaçları ne kadar
ve kimlere sattığını diğer tüm ilaçlar gibi İlaç Takip Sistemi'ne bildirmek durumundadır. Aynı madde ile
6197 sayılı Kanun'un 38 inci maddesi de kaldırılmıştır. Eski maddede yer alan hüküm gereği, eczacının
ilçesinde bulunan tüm hekimleri ve çalışma ve evde bulunduğu saatlerini bilmesi ve bunu hastaya
bildirmesi mümkün olmadığı gibi, pratik olarak da zaten işlememektedir. Aynı Kanun'un 1 inci maddesi
değişmiş olduğundan, maddeye gönderme yapan "birinci maddede sayılan yerler" ibaresi, "eczane"
olarak değiştirilmiştir.

Madde 9- GEÇİCİ MADDE 3- Bu madde ile halen eczacılık yapma hakkına sahip olanlarla
Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Eczacılık Fakültesine girmeye hak kazanmış veya halen Eczacılık
Fakültesinde okuyanların Kanun ile getirilen kısıtlamalardan bir defaya mahsus muaf olmasını ve hak
kaybına uğranmasını önlemeye yönelik düzenleme getirilmiştir. Ayrıca Kanun'un yürürlüğe girdiği
tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılara bir defaya mahsus olmak üzere Kanun ile getirilen
kısıtlamalardan etkilenmeden eczanesini devir ve nakledebilmesi, böylece hak kaybına uğranmasının
önlenmesi amaçlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4- Madde ile kanun değişikliği ve yeni düzenlemeler ile ilgili hususları içeren
yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanarak yürürlüğe konulacağı süre belirlenmiştir.

Madde 10- Kanunun yürürlük maddesidir.

Madde 11- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanı'nın yürüteceği belirtilmiştir.
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MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK VE 11 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/488)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1- Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii
ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya
sunulması; ilacın, analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve
maliyeti bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç
kullanımı sonucu ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık
hizmetidir."

MADDE 2- Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5- Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul
müdürlüğünde yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe
onaylanmış bir ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık
müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması halinde
ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczane açmak üzere ruhsatnamesini almış bir eczacının
mahalli belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alması ve mahalli belediyeye harç ödemesi zorunlu değildir.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak şekilde
düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin
açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri
işletilir. Aynı ilçe içerisinde faaliyet gösteren eczanelerin nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına
göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede
mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir.
Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı doktora yapmış olanlar için 1,25 kat olarak uygulanır.
Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Bakanlıkça ilan
edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma
hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kur'a çekilir.

Eczane ruhsatnamesi kanunun altıncı maddesine göre iptal edilen eczacı bir yıl süre ile ilan edilen
yerlere müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme
puanı yarı oranında düşürülür.

Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı
çalıştırılması zorunludur.
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Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en
az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde
yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.
Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez
eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından
aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması
ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliği'nin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir."

MADDE 3- Aynı Kanun'un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"C) Muvazaalı olarak eczane açıldığı tespit edilirse."

"Muvazaalı olarak eczane açmaktan dolayı ruhsatnamesi iptal edilenler, beş yıl süreyle eczane
açamaz."

MADDE 4- Aynı Kanun'un 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17- Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına
alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince;
milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği başkanlık divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği
müddetçe eczanelerine bir mesul müdür atamak zorundadırlar. Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı
üyelerinin eczanelerine atanacak mesul müdürün maaş ve kanuni giderleri Türk Eczacıları Birliği
bütçesinden ödenir."

MADDE 5- Aynı Kanun'un 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26- Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanmış bir kayıt sistemi bulunur. Bu kayıt sistemi elektronik de olabilir. Kayıt ve takip sistemlerine
ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 6- Aynı Kanun'un 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28- Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, Sağlık
Bakanlığının iznine tabi homeopatik tıbbî ürünler ve enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı
diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin/ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık,
ziraat ve veterinerlikte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, kozmetik ürünler, tıbbi
malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından
çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir."

MADDE 7- Aynı Kanun'un 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35- Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, ve varsa ikinci eczacı ve
yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan
eczacı/mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti onbeş güne
kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile
eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder.
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Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı
geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir."

MADDE 8- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile 2313 sayılı kanunun 18.
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki "1 inci maddede
sayılan yerleri" ibaresi "eczane" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz
eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir
defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak
üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devir
edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 232)

murat

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakebesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte
ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Özgür Özel Selahattin Karaahmetoğlu Haydar Akar

Manisa Giresun Kocaeli

Müslim Sarı Sakine Öz Kadir Gökmen Öğüt

İstanbul Manisa İstanbul

Hasan Ören Haluk Ahmet Gümüş Osman T. Korutürk

Manisa Balıkesir İstanbul

Ali Haydar Öner İlhan Demiröz M. Serdar Soydan

Isparta Bursa Çanakkale

Faik Öztrak Aydın Ayaydın Ali Özgündüz

Tekirdağ İstanbul İstanbul

Mehmet S. Kesimoğlu Oktay Ekşi Engin Altay

Kırklareli İstanbul Sinop

Aykan Erdemir Aykut Erdoğdu İzzet Çetin

Bursa İstanbul Ankara

Ayşe Eser Danışoğlu Turhan Tayan Sinan Aygün

İstanbul Bursa Ankara

R. Kerim Özkan Ömer Süha Aldan Hasan Akgöl

Burdur Muğla Hatay

Vahap Seçer Ali Serindağ O. Faruk Loğoğlu

Mersin Gaziantep Adana

Haluk Eyidoğan İhsan Özkes Kemal Değirmendereli

İstanbul İstanbul Edirne

İhsan Kalkavan M. Volkan Canalioğlu Gülsün Bilgehan 

Samsun Trabzon Ankara

Aytuğ Atıcı Rıza Türmen Binnaz Toprak

Mersin İzmir İstanbul

Orhan Düzgün Kazım Kurt Turgut Dibek

Tokat Eskişehir Kırklareli
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Mehmet Hilal Kaplan Sena Kaleli Doğan Şafak

Kocaeli Bursa Niğde

Veli Ağbaba Bülent Kuşoğlu Celal Dinçer

Malatya Ankara İstanbul

İlhan Cihaner Sedef Küçük Süleyman Çelebi

Denizli İstanbul İstanbul

Dilek Akagün Yılmaz Mehmet Ali Ediboğlu Levent Gök

Uşak Hatay Ankara

Namık Havutça

Balıkesir

GENEL GEREKÇE
Eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik

sorunların önlenmesi, eczacılık mesleğinin ve mesleki olarak verilen hizmetlerin gerektirdiği yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği'nin eczacılıkla ilgili müktesebatına ve günümüz
koşullarına uyumun sağlanabilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 1953 yılında yürürlüğe
konulmuş olan ve bazı hükümlerinin günümüz şartlarına cevap veremediği uygulamalar ile tespit edilen
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da bazı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. Bu
değişikliklerle, eczane açılması yetkisi Valiliklere devredilerek meslek kuruluşu yöneticilerinin
bölgelerindeki eczanelerin faaliyetlerini daha iyi takip edebilmelerini ve eczacıların eczane açarken zaman
kaybetmemelerini sağlamak için daha önce yapılan bazı idari düzenlemelerin Kanun'a dercedilmesi ile
kanuni zemine oturtulması sağlanacaktır. İşlerliği kalmamış maddelerin kaldırılması ve mesleği icra
koşullarının güncel duruma uyumlu hale getirilmesini sağlayan yeni düzenlemeler ile, eczacılık - sağlık
hizmetinin geliştirilmesini, ülkenin her yerinde eşit olarak verilmesini sağlayacaktır. Ülke genelindeki
eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını
önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer, nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını
sağlayacak düzenleme öngörülmektedir. Ayrıca Kanun ile ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin
münhasıran eczanelerden sunulabilmesi için eczanedeki ürün skalası yeniden düzenlenmektedir.

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/494)                                                                                                                            

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ ----------
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Kanun ile eczacının tanımı çağın gereklerine uygun ve hasta odaklı olarak yeniden yapılmış, yine
gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını artırmak ve yeni mezun eczacıların, eczane açmadan
önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak amacı ile yardımcı eczacı
kavramı ve hastalara yönelik hizmetin kalitesini artırmak ve eczacı istihdamını sağlamak için reçete
ve/veya ciroya göre ikinci eczacı çalıştırılması düzenlemesi getirilmiştir.

Ülkemizde halk sağlığı açısından önemli bir sorun olan muvazaanın önlenmesi konusunda da yasa
önemli bir katkı sunmaktadır. Diğer yandan, eczacının eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür
çalıştırılması koşulları da Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Kanun ile teknolojik gelişmeler ve bunların eczacılık alanındaki kullanımı göz önünde
bulundurularak, eczanelerde elektronik kayıt yapabilme imkânı getirilmektedir. Aynı imkân 2313 sayılı
Kanun'un ilgili maddesinin değiştirilmesi ile eczanelerden satılan uyuşturucu maddeler için de geçerli
olacaktır.

Kanun, çıkışından daha önce eczacılık yapma hakkını kazanmış veya eczacılık fakültesini kazanmış,
okuyan kişilerin haklarını da saklı tutmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk
sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik sorunların önlenmesi, Avrupa Birliği'nin eczacılığa dair müktesebatına
ve günümüz koşullarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla işbu teklif hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 6197 sayılı Yasa'nın 1. Maddesi değiştirilmiştir. Eczacılık tanımı tüm dünyada olduğu

gibi ülkemizde de toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde genişlemekte, bu nedenle ilgili madde,
eczacılığı sadece belirli ticarethaneler açma veya mesul müdürlük yapma olarak tanımladığı için
eczacının toplumda üstlendiği rolü tarif etmekte yetersiz kalmaktadır. Maddede bu tanım yerine, eczacı,
ilacın üretimden dağıtımına tüm aşamalarında sorumlu olan sağlık hizmet sunucusu olarak
tanımlanmıştır.

Madde 2- 6197 sayılı Yasa'nın 5. maddesi değiştirilmiştir. Bununla, uygulamada eczane
ruhsatlarının düzenlenmesi yönünden Yönetmelik değişikliği ile yapılan yetki devri Kanun'a
dercedilmiştir. Yine madde ile ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane
açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer,
nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.

Yine madde ile gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını arttırmak ve yeni mezun
eczacıların, eczane açmadan önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak
amacı ile yardımcı eczacı kavramı getirilmiştir. Madde ile bu eczacıların çalıştırılma koşulları da
tanımlanmış olmaktadır.

Diğer yandan, hastalara eczacının verdiği hizmetin kalitesini ve süresini artırmak açısından, ilgili
maddede "ikinci eczacılık" tanımlaması yapılmakta ve reçete sayısı ve/veya ciroya göre ikinci eczacı
çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. Ülkemiz, eczane sayısının çok fazla ancak eczacı sayısının yetersiz
olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bu madde ile hem eczane sınırlamasından kaynaklı olası bir istihdam
daralmasının önüne geçmek, ancak daha da önemlisi, eczacı başına düşen hasta sayısını azaltarak,
hastaların eczacılık hizmetlerinden daha etkili bir biçimde yararlanmasının sağlanması amaçlanmıştır.
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Madde 3- Eczacılık alanında muvazaa, eczacılık diplomasının eczacı dışındaki kişilerce bedel
karşılığı kullanılarak yasal olmayan şekilde eczacılık faaliyeti icra edilmesidir. Bu durum eczacılık
mesleği açısından telafisi mümkün olmayan etik bozulmalara, halk sağlığı açısından da büyük sorunlara
yol açmaktadır. Bu nedenle muvazaalı eczanelerin tespiti ve faaliyetinin durdurulması çok büyük bir
önem taşımaktadır. Bu maddede yapılan değişiklik ve eklemeler ile muvazaa ile mücadelenin çerçevesi
çizilerek caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, madde güncellenerek muvazaa halinin tespiti
durumunda eczane ruhsatnamesinin iptali prosedürü açıklığa kavuşturulmaktadır.

Maddeye eklenen (c) bendi ile 6197 sayılı Yasa, eczacılık meslek etiğini belirleyen temel metin
olan ve 6643 Sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan 27.07.1968 tarih ve 12961 Sayılı Türk Deontoloji
Tüzüğü'nün eczacının, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemeyeceği veya yardımcı olamayacağı; 6643
sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun'a uygun
olmayarak veya muvazaa yoluyla tıp mensubu olan veya olmayan kişilerle açık veya gizli anlaşma
yaparak eczane veya ecza dolabı açamayacağını öngören 11. maddesi ile uyumlu hale getirilmektedir.
Bu bend ile ayrıca caydırıcılık amacına uygun biçimde muvazaa yoluna başvuran eczacıların 5 yıl süre
ile eczane açamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile eczaneye mesul müdür atanacak haller, gelişen koşullar itibariyle
uygulamadaki eksiklikleri de giderecek ve Kanun ile sağlanan amaca daha iyi hizmet verecek şekilde
düzenlenmiştir. Yine maddede Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine mesul
müdür atanması, mesul müdürün maaş ve yasal giderlerinin Türk Eczacıları Birliği bütçesinden
karşılanmasına karar verilmiştir.

Madde 5- Madde ile özellikle eczacılık alanında tamamen elektronik ortama taşınan / taşınması
planlanan (e-rapor, e-reçete gibi) işlemler ile gelişen teknolojiye uyumlu olarak kayıtların elektronik
ortamda da tutulabilmesi, kâğıt israfı ve kırtasiye işlemlerinden arındırılması, kayıtların kontrolünün ve
reçete takibinin daha kolay ve sağlıklı yapılması amaçlanmıştır.

Madde 6- Yapılan değişiklikle, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldıkları takdirde toplum sağlığını
tehdit edebilecek ilaçların, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ve bazı diğer ürünlerin münhasıran
eczanelerden sunulabilmesi, bu ürünlerin eczane dışında sağlıksız koşullarda ve kontrolsüz olarak
satışının engellenmesi ve halk sağlığının korunabilmesi için ürün skalası düzenlenmiş, sadece
eczanelerden satılan ve eczanelerde satılabilecek olan ürünler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Madde 7- Maddedeki değişiklik ile eczacının ve varsa ikinci ve yardımcı eczacının, eczanenin
başında bilfiil bulunması gerektiği ifade edilmiş, hastalık ve sair nedenlerle eczaneden ayrılma
durumunda ayrılış süresine göre yapılacak işlemler ve eczanenin nasıl hizmet vereceği, günümüz
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir.

Madde 8- İlgili madde ile eczanelerde satılan uyuşturucu maddelere ait defterlere ilişkin düzenleme
yapan 2313 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi mülga edilmiştir. Zira günümüzde eczacı bu ilaçları ne kadar
ve kimlere sattığını diğer tüm ilaçlar gibi İlaç Takip Sistemi'ne bildirmek durumundadır. Aynı madde ile
6197 sayılı Kanun'un 38 inci maddesi de kaldırılmıştır. Eski maddede yer alan hüküm gereği, eczacının
ilçesinde bulunan tüm hekimleri ve çalışma ve evde bulunduğu saatlerini bilmesi ve bunu hastaya
bildirmesi mümkün olmadığı gibi, pratik olarak da zaten işlememektedir.

Madde 9- Aynı Kanun'un 1 inci maddesi değişmiş olduğundan, maddeye gönderme yapan "birinci
maddede sayılan yerler" ibaresi, "eczane" olarak değiştirilmiştir.
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Madde 10- GEÇİCİ MADDE 3- Bu madde ile halen eczacılık yapma hakkına sahip olanlarla
Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Eczacılık Fakültesine girmeye hak kazanmış veya halen Eczacılık
Fakültesinde okuyanların Kanun ile getirilen kısıtlamalardan bir defaya mahsus muaf olmasını ve hak
kaybına uğranmasını önlemeye yönelik düzenleme getirilmiştir. Ayrıca Kanun'un yürürlüğe girdiği
tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılara bir defaya mahsus olmak üzere Kanun ile getirilen
kısıtlamalardan etkilenmeden eczanesini devir ve nakledebilmesi, böylece hak kaybına uğranmasının
önlenmesi amaçlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4- Madde ile kanun değişikliği ve yeni düzenlemeler ile ilgili hususları içeren
yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanarak yürürlüğe konulacağı süre belirlenmiştir.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.

Madde 12- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanı'nın yürüteceği belirtilmiştir.
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL VE GİRESUN MİLLETVEKİLİ SELAHATTİN
KARAAHMETOĞLU İLE 53 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/494)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik
kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması;
ilacın, analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti
bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımı
sonucu ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir."

MADDE 2- Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde
yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir
ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık
müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması halinde
ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczane açmak üzere ruhsatnamesini almış bir eczacının
mahalli belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alması ve mahalli belediyeye harç ödemesi zorunlu değildir.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak şekilde
düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin
açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri
işletilir. Aynı ilçe içerisinde faaliyet gösteren eczanelerin nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına
göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede
mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir.
Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı doktora yapmış olanlar için 1,25 kat olarak uygulanır.
Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Bakanlıkça ilan
edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma
hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kur'a çekilir.

Eczane ruhsatnamesi kanunun altıncı maddesine göre iptal edilen eczacı bir yıl süre ile ilan edilen
yerlere müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme
puanı yarı oranında düşürülür.
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Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı
çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en
az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde
yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.
Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez
eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından
aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması
ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliği'nin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir."

MADDE 3- Aynı Kanun'un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"c) Muvazaalı olarak eczane açıldığı tespit edilirse."

"Muvazaalı olarak eczane açmaktan dolayı ruhsatnamesi iptal edilenler, beş yıl süreyle eczane
açamaz."

MADDE 4- Aynı Kanun'un 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar askerlik
hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince; milletvekili, belediye
başkanı, Türk Eczacılar Birliği başkanlık divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczanelerine
bir mesul müdür atamak zorundadırlar. Türk Eczacılar Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine
atanacak mesul müdürün maaş ve kanuni giderleri Türk Eczacıları Birliği bütçesinden ödenir."

MADDE 5- Aynı Kanun'un 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kayıt
sistemi bulunur. Bu kayıt sistemi elektronik de olabilir. Kayıt ve takip sistemlerine ilişkin usul ve esaslar
Sağlık Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 6- Aynı Kanun'un 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, Sağlık Bakanlığının
iznine tabi homeopatik tıbbî ürünler ve enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar,
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır. 

İlgili bakanlıktan izin/ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık,
ziraat ve veterinerlikte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, kozmetik ürünler, tıbbi
malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından
çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir."

MADDE 7- Aynı Kanun'un 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, ve varsa ikinci eczacı ve yardımcı
eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan
eczacı/mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti onbeş güne
kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile
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eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder.
Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı
geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir."

MADDE 8- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile 2313 sayılı kanunun 18.
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki "1 inci
maddede sayılan yerleri" ibaresi "eczane" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz
eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir
defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak
üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devir
edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

– 23 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 232)

murat



Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 232)

DİLEK 232 (31-42)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte
ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Mesut Dedeoğlu Mehmet Şandır Ali Öz
Kahramanmaraş Mersin Mersin

Cemalettin Şimşek
Samsun

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

11.4.2012 tarih, 2012/4303 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanununda
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

17.4.2012
Reşat Doğru

Tokat
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/496)                                                                                                                            

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
                                                                                                                            

TALİ ---------------



GENEL GEREKÇE

Eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik
sorunların önlenmesi, eczacılık mesleğinin ve mesleki olarak verilen hizmetlerin gerektirdiği yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği'nin eczacılıkla ilgili müktesebatına ve günümüz
koşullarına uyumun sağlanabilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle, 1953 yılında yürürlüğe konulmuş olan ve bazı hükümlerinin günümüz şartlarına cevap
veremediği uygulamalar ile tespit edilen 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'da bazı
değişikliklerin yapılması gerekmiştir. Bu değişikliklerle, eczane açılması yetkisi Valiliklere devredilerek
meslek kuruluşu yöneticilerinin bölgelerindeki eczanelerin faaliyetlerini daha iyi takip edebilmelerini ve
eczacıların eczane açarken zaman kaybetmemelerini sağlamak için daha önce yapılan bazı idari
düzenlemelerin Kanun'a dercedilmesi ile kanuni zemine oturtulması sağlanacaktır.

İşlerliği kalmamış maddelerin kaldırılması ve mesleği icra koşullarının güncel duruma uyumlu hale
getirilmesini sağlayan yeni düzenlemeler ile, eczacılık-sağlık hizmetinin geliştirilmesini, ülkenin her
yerinde eşit olarak verilmesini sağlayacaktır. Ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve
yeterinden fazla eczane açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği
ülkelerine benzer, nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.

Ayrıca Kanun ile ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin münhasıran eczanelerden sunulabilmesi
için eczanedeki ürün skalası yeniden düzenlenmektedir.

Kanun ile eczacının tanımı çağın gereklerine uygun ve hasta odaklı olarak yeniden yapılmış, yine
gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını artırmak ve yeni mezun eczacıların, eczane açmadan
önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak amacı ile yardımcı eczacı
kavramı ve hastalara yönelik hizmetin kalitesini artırmak ve eczacı istihdamını sağlamak için reçete
ve/veya ciroya göre ikinci eczacı çalıştırılması düzenlemesi getirilmiştir.

Ülkemizde halk sağlığı açısından önemli bir sorun olan muvazaanın önlenmesi konusunda da yasa
önemli bir katkı sunmaktadır. Diğer yandan, eczacının eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür
çalıştırılması koşulları da Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Kanun ile teknolojik gelişmeler ve bunların eczacılık alanındaki kullanımı göz önünde
bulundurularak, eczanelerde elektronik kayıt yapabilme imkânı getirilmektedir. Aynı imkân 2313 sayılı
Kanun'un ilgili maddesinin değiştirilmesi ile eczanelerden satılan uyuşturucu maddeler için de geçerli
olacaktır.

Kanun, çıkışından daha önce eczacılık yapma hakkını kazanmış veya eczacılık fakültesini kazanmış,
okuyan kişilerin haklarını da saklı tutmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile eczacılık   hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk
sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik sorunların önlenmesi, Avrupa Birliği'nin eczacılığa dair müktesebatına
ve günümüz koşullarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla işbu teklif hazırlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 6197 sayılı Yasa'nın 1. Maddesi değiştirilmiştir. Eczacılık tanımı tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde genişlemekte, bu nedenle ilgili madde,
eczacılığı sadece belirli ticarethaneler açma veya mesul müdürlük yapma olarak tanımladığı için
eczacının toplumda üstlendiği rolü tarif etmekte yetersiz kalmaktadır. Maddede bu tanım yerine, eczacı,
ilacın üretimden dağıtımına tüm aşamalarında sorumlu olan sağlık hizmet sunucusu olarak
tanımlanmıştır.

Madde 2- 6197 sayılı Yasa'nın 5. maddesi değiştirilmiştir. Bununla, uygulamada eczane
ruhsatlarının düzenlenmesi yönünden Yönetmelik değişikliği ile yapılan yetki devri Kanun'a
dercedilmiştir. Yine madde ile ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane
açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer,
nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.

Yine madde ile gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını arttırmak ve yeni mezun
eczacıların, eczane açmadan önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak
amacı ile yardımcı eczacı kavramı getirilmiştir. Madde ile bu eczacıların çalıştırılma koşulları da
tanımlanmış olmaktadır.

Diğer yandan, hastalara eczacının verdiği hizmetin kalitesini ve süresini artırmak açısından, ilgili
maddede "ikinci eczacılık" tanımlaması yapılmakta ve reçete sayısı ve/veya ciroya göre ikinci eczacı
çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. Ülkemiz, eczane sayısının çok fazla ancak eczacı sayısının
yetersiz olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bu madde ile hem eczane sınırlamasından kaynaklı olası bir
istihdam daralmasının önüne geçmek, ancak daha da önemlisi, eczacı başına düşen hasta sayısını
azaltarak, hastaların eczacılık hizmetlerinden daha etkili bir biçimde yararlanmasının sağlanması
amaçlanmıştır.

Madde 3- Eczacılık alanında muvazaa, eczacılık diplomasının eczacı dışındaki kişilerce bedel
karşılığı kullanılarak yasal olmayan şekilde eczacılık faaliyeti icra edilmesidir. Bu durum eczacılık
mesleği açısından telafisi mümkün olmayan etik bozulmalara, halk sağlığı açısından da büyük sorunlara
yol açmaktadır. Bu nedenle muvazaalı eczanelerin tespiti ve faaliyetinin durdurulması çok büyük bir
önem taşımaktadır. Bu maddede yapılan değişiklik ve eklemeler ile muvazaa ile mücadelenin çerçevesi
çizilerek caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, madde güncellenerek muvazaa halinin tespiti
durumunda eczane ruhsatnamesinin iptali prosedürü açıklığa kavuşturulmaktadır.

Maddeye eklenen (c) bendi ile 6197 sayılı Yasa, eczacılık meslek etiğini belirleyen temel metin
olan ve 6643 Sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan 27.07.1968 tarih ve 12961 Sayılı Türk Deontoloji
Tüzüğü'nün eczacının, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemeyeceği veya yardımcı olamayacağı; 6643
sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun'a uygun
olmayarak veya muvazaa yoluyla tıp mensubu olan veya olmayan kişilerle açık veya gizli anlaşma
yaparak eczane veya ecza dolabı açamayacağını öngören 11. maddesi ile uyumlu hale getirilmektedir.
Bu bend ile ayrıca caydırıcılık amacına uygun biçimde muvazaa yoluna başvuran eczacıların 5 yıl süre
ile eczane açamayacağı hükme bağlanmaktadır.
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Madde 4- Madde ile eczaneye mesul müdür atanacak haller, gelişen koşullar itibariyle
uygulamadaki eksiklikleri de giderecek ve Kanun ile sağlanan amaca daha iyi hizmet verecek şekilde
düzenlenmiştir. Yine maddede Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine mesul
müdür atanması, mesul müdürün maaş ve yasal giderlerinin Türk Eczacıları Birliği bütçesinden
karşılanmasına karar verilmiştir.

Madde 5- Madde ile özellikle eczacılık alanında tamamen elektronik ortama taşınan/taşınması
planlanan (e-rapor, e-reçete gibi) işlemler ile gelişen teknolojiye uyumlu olarak kayıtların elektronik
ortamda da tutulabilmesi, kâğıt israfı ve kırtasiye işlemlerinden arındırılması, kayıtların kontrolünün ve
reçete takibinin daha kolay ve sağlıklı yapılması amaçlanmıştır.

Madde 6- Yapılan değişiklikle, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldıkları takdirde toplum sağlığını
tehdit edebilecek ilaçların, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ve bazı diğer ürünlerin münhasıran
eczanelerden sunulabilmesi, bu ürünlerin eczane dışında sağlıksız koşullarda ve kontrolsüz olarak
satışının engellenmesi ve halk sağlığının korunabilmesi için ürün skalası düzenlenmiş, sadece
eczanelerden satılan ve eczanelerde satılabilecek olan ürünler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Madde 7- Maddedeki değişiklik ile eczacının ve varsa ikinci ve yardımcı eczacının, eczanenin
başında bilfiil bulunması gerektiği ifade edilmiş, hastalık ve sair nedenlerle eczaneden ayrılma
durumunda ayrılış süresine göre yapılacak işlemler ve eczanenin nasıl hizmet vereceği, günümüz
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir.

Madde 8- İlgili madde ile eczanelerde satılan uyuşturucu maddelere ait defterlere ilişkin düzenleme
yapan 2313 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi mülga edilmiştir. Zira günümüzde eczacı bu ilaçları ne kadar
ve kimlere sattığını diğer tüm ilaçlar gibi İlaç Takip Sistemi'ne bildirmek durumundadır. Aynı madde ile
6197 sayılı Kanun'un 38 inci maddesi de kaldırılmıştır. Eski maddede yer alan hüküm gereği, eczacının
ilçesinde bulunan tüm hekimleri ve çalışma ve evde bulunduğu saatlerini bilmesi ve bunu hastaya
bildirmesi mümkün olmadığı gibi, pratik olarak da zaten işlememektedir.

Madde 9- Aynı Kanun'un 1 inci maddesi değişmiş olduğundan, maddeye gönderme yapan "birinci
maddede sayılan yerler" ibaresi, "eczane" olarak değiştirilmiştir.

Madde 10- GEÇİCİ MADDE 3- Bu madde ile halen eczacılık yapma hakkına sahip olanlarla
Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Eczacılık Fakültesine girmeye hak kazanmış veya halen Eczacılık
Fakültesinde okuyanların Kanun ile getirilen kısıtlamalardan bir defaya mahsus muaf olmasını ve hak
kaybına uğranmasını önlemeye yönelik düzenleme getirilmiştir. Ayrıca Kanun'un yürürlüğe girdiği
tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılara bir defaya mahsus olmak üzere Kanun ile getirilen
kısıtlamalardan etkilenmeden eczanesini devir ve nakledebilmesi, böylece hak kaybına uğranmasının
önlenmesi amaçlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4- Madde ile kanun değişikliği ve yeni düzenlemeler ile ilgili hususları içeren
yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanarak yürürlüğe konulacağı süre belirlenmiştir.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.

Madde 12- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanı'nın yürüteceği belirtilmiştir.
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MESUT DEDEOĞLU VE MİLLİYETÇİ HAREKET

PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR İLE

2 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/496)

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN

MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik
kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması;
ilacın, analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti
bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımı
sonucu ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık
hizmetidir."

MADDE 2- Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde
yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir
ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık
müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması halinde
ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczane açmak üzere ruhsatnamesini almış bir eczacının
mahalli belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alması ve mahalli belediyeye harç ödemesi zorunlu değildir.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak şekilde
düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin
açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri
işletilir. Aynı ilçe içerisinde faaliyet gösteren eczanelerin nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına
göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede
mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir.
Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı doktora yapmış olanlar için 1,25 kat olarak uygulanır.
Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Bakanlıkça ilan
edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma
hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kur'a çekilir.
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Eczane ruhsatnamesi kanunun altıncı maddesine göre iptal edilen eczacı bir yıl süre ile ilan edilen
yerlere müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme
puanı yarı oranında düşürülür.

Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı
çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en
az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde
yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.
Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez
eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından
aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması
ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliği'nin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir."

MADDE 3- Aynı Kanun'un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"c) Muvazaalı olarak eczane açıldığı tespit edilirse."

"Muvazaalı olarak eczane açmaktan dolayı ruhsatnamesi iptal edilenler, beş yıl süreyle eczane
açamaz."

MADDE 4- Aynı Kanun'un 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar askerlik
hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince; milletvekili, belediye
başkanı, Türk Eczacıları Birliği başkanlık divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczanelerine
bir mesul müdür atamak zorundadırlar. Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine
atanacak mesul müdürün maaş ve kanuni giderleri Türk Eczacıları Birliği bütçesinden ödenir."

MADDE 5- Aynı Kanun'un 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kayıt
sistemi bulunur. Bu kayıt sistemi elektronik de olabilir. Kayıt ve takip sistemlerine ilişkin usul ve esaslar
Sağlık Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 6- Aynı Kanun'un 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, Sağlık Bakanlığının
iznine tabi homeopatik tıbbî ürünler ve enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar,
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin/ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık,
ziraat ve veterinerlikte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, kozmetik ürünler, tıbbi
malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından
çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir."
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MADDE 7- Aynı Kanun'un 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, ve varsa ikinci eczacı ve yardımcı
eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan
eczacı/mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti onbeş güne
kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile
eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder.
Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı
geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir."

MADDE 8- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile 2313 sayılı kanunun 18.
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki "1 inci
maddede sayılan yerleri" ibaresi "eczane" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz
eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir
defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak
üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devir
edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.
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FATMA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin

Murakebesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifimiz gerekçeleri ile birlikte
ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederim.
Demir Çelik

Muş

GENEL GEREKÇE
Eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik

sorunların önlenmesi, eczacılık mesleğinin ve mesleki olarak verilen hizmetlerin gerektirdiği yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği’nin eczacılıkla ilgili müktesebatına ve günümüz
koşullarına uyumun sağlanabilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle 1953 yılında yürürlüğe konulmuş
olan ve bazı hükümlerinin günümüz şartlarına cevap veremediği uygulamalar ile tespit edilen 6197 sayılı
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da bazı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. Bu değişikliklerle,
eczane açılması yetkisi Valiliklere devredilerek meslek kuruluşu yöneticilerinin bölgelerindeki
eczanelerin faaliyetlerini daha iyi takip edebilmelerini ve eczacıların eczane açarken zaman
kaybetmemelerini sağlamak için daha önce yapılan bazı idari düzenlemelerin Kanun’a dercedilmesi ile
kanuni zemine oturtulması sağlanacaktır. İşlerliği kalmamış maddelerin kaldırılması ve mesleği icra
koşullarının güncel duruma uyumlu hale getirilmesini sağlayan yeni düzenlemeler ile, eczacılık - sağlık
hizmetinin geliştirilmesini, ülkenin her yerinde eşit olarak verilmesini sağlayacaktır. Ülke genelindeki
eczanelerin eşitsiz dağılımını ve gereğinden çok eczane açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını
önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer, nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını
sağlayacak düzenleme öngörülmektedir. Ayrıca Kanun ile ilaç ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin
münhasıran eczanelerden sunulabilmesi için eczanedeki ürün çeşitliliği yeniden düzenlenmektedir.

Kanun ile eczacının tanımı çağın gereklerine uygun ve hasta odaklı olarak yeniden yapılmış, yine
gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını artırmak ve yeni mezun eczacıların, eczane açmadan
önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak amacı ile yardımcı eczacı
kavramı ve hastalara yönelik hizmetin kalitesini artırmak ve eczacı istihdamını sağlamak için reçete
ve/veya ciroya göre ikinci eczacı çalıştırılması düzenlemesi getirilmiştir.

Ülkemizde halk sağlığı açısından önemli bir sorun olan muvazaanın önlenmesi konusunda da yasa
önemli bir katkı sunmaktadır. Diğer yandan, eczacının eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür
çalıştırılması koşulları da Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.
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Kanun ile teknolojik gelişmeler ve bunların eczacılık alanındaki kullanımı göz önünde
bulundurularak, eczanelerde elektronik kayıt yapabilme imkânı getirilmektedir. Aynı imkân 2313 sayılı
Kanun’un ilgili maddesinin değiştirilmesi ile eczanelerden satılan uyuşturucu maddeler için de geçerli
olacaktır.

Kanun, çıkışından daha önce eczacılık yapma hakkını kazanmış veya eczacılık fakültesini kazanmış,
okuyan kişilerin haklarını da saklı tutmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile eczacılık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli halk
sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik sorunların önlenmesi, Avrupa Birliği’nin eczacılığa dair
müktesebatına ve günümüz koşullarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla işbu teklif hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- 6197 sayılı Yasa’nın 1. Maddesi değiştirilmiştir. Eczacılık tanımı tüm dünyada olduğu gibi

ülkemizde de toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde genişlemekte, bu nedenle ilgili madde, eczacılığı
sadece belirli ticarethaneler açma veya mesul müdürlük yapma olarak tanımladığı için eczacının toplumda
üstlendiği rolü tarif etmekte yetersiz kalmaktadır. Maddede bu tanım yerine, eczacı, ilacın üretimden
dağıtımına tüm aşamalarında sorumlu olan sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanmıştır.

Madde 2- 6197 sayılı Yasa’nın 5. maddesi değiştirilmiştir. Bununla, uygulamada eczane
ruhsatlarının düzenlenmesi yönünden Yönetmelik değişikliği ile yapılan yetki devri Kanun’a
dercedilmiştir. Yine madde ile ülke genelindeki eczanelerin eşitsiz dağılımını ve yeterinden fazla eczane
açılmasının ortaya çıkardığı milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkelerine benzer,
nüfus kriteri esas alınarak eczane açılmasını sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.

Yine madde ile gerek hizmet sunumu gerekse eczacı istihdamını arttırmak ve yeni mezun
eczacıların, eczane açmadan önce, eczane hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmelerini sağlamak
amacı ile yardımcı eczacı kavramı getirilmiştir. Madde ile bu eczacıların çalıştırılma koşulları da
tanımlanmış olmaktadır.

Diğer yandan, hastalara eczacının verdiği hizmetin kalitesini ve süresini artırmak açısından, ilgili
maddede “ikinci eczacılık” tanımlaması yapılmakta ve reçete sayısı ve/veya ciroya göre ikinci eczacı
çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir. Ülkemiz, eczane sayısının çok fazla ancak eczacı sayısının
yetersiz olduğu ülkelerden bir tanesidir. Bu madde ile hem eczane sınırlamasından kaynaklı olası bir
istihdam daralmasının önüne geçmek, ancak daha da önemlisi, eczacı başına düşen hasta sayısını
azaltarak, hastaların eczacılık hizmetlerinden daha etkili bir biçimde yararlanmasının sağlanması
amaçlanmıştır.

Madde 3- Eczacılık alanında muvazaa, eczacılık diplomasının eczacı dışındaki kişilerce bedel
karşılığı kullanılarak yasal olmayan şekilde eczacılık faaliyeti icra edilmesidir. Bu durum eczacılık
mesleği açısından telafisi mümkün olmayan etik bozulmalara, halk sağlığı açısından da büyük sorunlara
yol açmaktadır. Bu nedenle muvazaalı eczanelerin tespiti ve faaliyetinin durdurulması çok büyük bir
önem taşımaktadır. Bu maddede yapılan değişiklik ve eklemeler ile muvazaa ile mücadelenin çerçevesi
çizilerek caydırıcılık sağlanması amaçlanmıştır.

Bu maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, madde güncellenerek muvazaa halinin tespiti
durumunda eczane ruhsatnamesinin iptali prosedürü açıklığa kavuşturulmaktadır.

Maddeye eklenen (c) bendi ile 6197 sayılı Yasa, eczacılık meslek etiğini belirleyen temel metin
olan ve 6643 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan 27.07.1968 tarih ve 12961 sayılı Türk Deontoloji
Tüzüğü’nün eczacının, kanunlara aykırı fiillere iştirak edemeyeceği veya yardımcı olamayacağı;
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun’a
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uygun olmayarak veya muvazaa yoluyla tıp mensubu olan veya olmayan kişilerle açık veya gizli anlaşma
yaparak eczane veya ecza dolabı açamayacağını öngören 11. maddesi ile uyumlu hale getirilmektedir.
Bu bend ile ayrıca caydırıcılık amacına uygun biçimde muvazaa yoluna başvuran eczacıların 5 yıl süre
ile eczane açamayacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 4- Madde ile eczaneye mesul müdür atanacak haller, gelişen koşullar itibariyle
uygulamadaki eksiklikleri de giderecek ve Kanun ile sağlanan amaca daha iyi hizmet verecek şekilde
düzenlenmiştir. Yine maddede Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine mesul
müdür atanması, mesul müdürün maaş ve yasal giderlerinin Türk Eczacıları Birliği bütçesinden
karşılanmasına karar verilmiştir.

Madde 5- Madde ile özellikle eczacılık alanında tamamen elektronik ortama taşınan / taşınması
planlanan (e-rapor, e-reçete gibi) işlemler ile gelişen teknolojiye uyumlu olarak kayıtların elektronik
ortamda da tutulabilmesi, kâğıt israfı ve kırtasiye işlemlerinden arındırılması, kayıtların kontrolünün ve
reçete takibinin daha kolay ve sağlıklı yapılması amaçlanmıştır.

Madde 6- Yapılan değişiklikle, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldıkları takdirde toplum sağlığını
tehdit edebilecek ilaçların, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin ve bazı diğer ürünlerin münhasıran
eczanelerden sunulabilmesi, bu ürünlerin eczane dışında sağlıksız koşullarda ve kontrolsüz olarak
satışının engellenmesi ve halk sağlığının korunabilmesi için ürün skalası düzenlenmiş, sadece
eczanelerden satılan ve eczanelerde satılabilecek olan ürünler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Madde 7- Maddedeki değişiklik ile eczacının ve varsa ikinci ve yardımcı eczacının, eczanenin
başında bilfiil bulunması gerektiği ifade edilmiş, hastalık ve sair nedenlerle eczaneden ayrılma
durumunda ayrılış süresine göre yapılacak işlemler ve eczanenin nasıl hizmet vereceği, günümüz
koşullarına göre yeniden belirlenmiştir.

Madde 8- İlgili madde ile eczanelerde satılan uyuşturucu maddelere ait defterlere ilişkin düzenleme
yapan 2313 sayılı Kanun’un 18. Maddesi mülga edilmiştir. Zira günümüzde eczacı bu ilaçları ne kadar
ve kimlere sattığını diğer tüm ilaçlar gibi İlaç Takip Sistemi’ne bildirmek durumundadır. Aynı madde
ile 6197 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi de kaldırılmıştır. Eski maddede yer alan hüküm gereği,
eczacının ilçesinde bulunan tüm hekimleri ve çalışma ve evde bulunduğu saatlerini bilmesi ve bunu
hastaya bildirmesi mümkün olmadığı gibi, pratik olarak da zaten işlememektedir.

Madde 9- Aynı Kanun’un 1 inci maddesi değişmiş olduğundan, maddeye gönderme yapan “birinci
maddede sayılan yerler” ibaresi, “eczane” olarak değiştirilmiştir.

Madde 10- GEÇİCİ MADDE 3- Bu madde ile halen eczacılık yapma hakkına sahip olanlarla
Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Eczacılık Fakültesine girmeye hak kazanmış veya halen Eczacılık
Fakültesinde okuyanların Kanun ile getirilen kısıtlamalardan bir defaya mahsus muaf olmasını ve hak
kaybına uğranmasını önlemeye yönelik düzenleme getirilmiştir. Ayrıca Kanun’un yürürlüğe girdiği
tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılara bir defaya mahsus olmak üzere Kanun ile getirilen
kısıtlamalardan etkilenmeden eczanesini devir ve nakledebilmesi, böylece hak kaybına uğranmasının
önlenmesi amaçlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 4- Madde ile kanun değişikliği ve yeni düzenlemeler ile ilgili hususları içeren
yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanarak yürürlüğe konulacağı süre belirlenmiştir.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.
Madde 12- Bu Kanun hükümlerini Sağlık Bakanlığı’nın yürüteceği belirtilmiştir.
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MUŞ MİLLETVEKİLİ DEMİR ÇELİK’İN TEKLİFİ (2/497)
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik
kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması;
ilacın, analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti
bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımı
sonucu ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık
hizmetidir.”

MADDE 2- Aynı Kanun’un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde

yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir
ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık
müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması halinde
ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczane açmak üzere ruhsatnamesini almış bir eczacının
mahalli belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alması ve mahalli belediyeye harç ödemesi zorunlu değildir.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak şekilde
düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin
açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde nüfus kriteri
işletilir. Aynı ilçe içerisinde faaliyet gösteren eczanelerin nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına
göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede
mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir.
Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı doktora yapmış olanlar için 1,25 kat olarak uygulanır.
Eczacılara, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Bakanlıkça ilan
edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma
hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kur’a çekilir.

Eczane ruhsatnamesi kanunun altıncı maddesine göre iptal edilen eczacı bir yıl süre ile ilan edilen
yerlere müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme
puanı yarı oranında düşürülür.

Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı
çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en
az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde
yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.
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Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez
eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından
aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması
ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliği’nin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“C) Muvazaalı olarak eczane açıldığı tespit edilirse.”
“Muvazaalı olarak eczane açmaktan dolayı ruhsatnamesi iptal edilenler, beş yıl süreyle eczane açamaz.”
MADDE 4- Aynı Kanun’un 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar askerlik

hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince; milletvekili, belediye
başkanı, Türk Eczacıları Birliği başkanlık divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczanelerine
bir mesul müdür atamak zorundadırlar. Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine
atanacak mesul müdürün maaş ve kanuni giderleri Türk Eczacıları Birliği bütçesinden ödenir.”

MADDE 5- Aynı Kanun’un 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kayıt

sistemi bulunur. Bu kayıt sistemi elektronik de olabilir. Kayıt ve takip sistemlerine ilişkin usul ve esaslar
Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Kanun’un 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, Sağlık Bakanlığının

iznine tabi homeopatik tıbbî ürünler ve enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar,
özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin/ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık,
ziraat ve veterinerlikte kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, kozmetik ürünler, tıbbi
malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin
metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından
çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.

MADDE 7- Aynı Kanun’un 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, ve varsa ikinci eczacı ve yardımcı

eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.
Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan

eczacı/mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti onbeş güne
kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile
eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder.
Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı
geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir.”

MADDE 8- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile 2313 sayılı kanunun
18. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki “1 inci
maddede sayılan yerleri” ibaresi “eczane” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 10- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz
eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir
defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak
üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devir
edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 11- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Kanunu hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 232)

yasemin (52-63)

Alt Komisyon Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 30/4/2012

Esas No: 2/489

Karar No: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca esas komisyon olarak Komisyonumuza; 11/4/2012
tarihinde havale edilmiş bulunan 2/488 ve 2/489, 12/4/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/494 ve
2/496 ile 16/4/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/497 esas numaralı “Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifleri” hakkındaki Komisyonumuzun 26/4/2012 tarihinde yapılan toplantısında; geneli
üzerinde görüşmeler sırasında birbirleriyle ilgili görülen Tekliflerin birleştirilerek görüşülmesine ve
görüşmelerin 2/489 esas numaralı Kanun Teklifi üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca daha
ayrıntılı bir şekilde incelemeyi teminen, bir Alt Komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalışmalarını
takiben görüşmelere devam edilmesine karar verilmiştir.

Alt Komisyonun 28/4/2012 tarihlerinde yaptığı toplantıya; Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği ile Farmakognozi ve
Fitoterapi Derneği temsilcileri katılmıştır.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesi kabul
edilmiş ve Teklifin;

• Çerçeve 1 inci maddesi;

o Değiştirilmesi öngörülen 6197 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;
farmakovijilansa ilişkin 22/3/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin
Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, ilaç kullanımı sonucunda
ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış etkiler hakkında sağlık mesleği mensuplarının bildirim
yükümlülüğü bulunurken, eczacılığın bunlara çözüm üretmeyi kapsayacak bir sağlık hizmeti şeklinde
tanımlanmasının yanlış olacağı, ayrıca ilaç kullanımı sonucunda ortaya çıkan istenmeyen sonuçların
teşhis ve tedavisinde hekimlerin rol alması, eczacıların sadece hastaları bilgilendirilmek ve istenmeyen
sonuçlar hakkında yetkililere bildirimde bulunmak konusunda faaliyet göstermesinin uygun olacağı
gerekçesiyle; son kısmında geçen “ilaç kullanımı sonucu ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm
getirilmesine” ifadesinin “ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan
sorunların bildiriminin yapılmasına” şeklinde değiştirilmesi,

o Eczacılığın bir sağlık hizmeti olarak tanımlanmasının ardından eczacının nerede, hangi
sıfatlarla eczacılık hizmeti sunacağı konusunda oluşan boşluğun giderilmesi amacıyla, eczacının görev
yetkilerine ilişkin fıkranın 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen 1 inci maddesine eklenmesi,

• Çerçeve 2 nci maddesi;

o 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının son
cümlesinin, iş yeri açılması nedeniyle yerel yönetimlere yönelik yükümlülüklerden ruhsat alınması ve
harç ödenmesinin eczaneler için olması nedeniyle yeniden düzenlenmesi,
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o Doğal afetler veya mücbir sebeplerle nüfusun azalması halinde yerleşim yerindeki eczanelerin
nakillerinde nüfus kriterinin uygulanmaması amacıyla, 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen
5 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmesi,

o 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen 5 inci maddesinin beşinci fıkrası haline gelen
dördüncü fıkrasına, eczane açılmasına ilişkin nüfus kriterinin işletilmesi sırasında eczacının hizmet
puanı hesaplanırken birden fazla yerde eczane açanlar konusunda boşluk bulunduğunun belirtilmesi
üzerine, eczacılık yapılan her yer için ayrı ayrı hizmet puanı hesaplanmasını sağlamak amacıyla sonuna
cümle eklenmesi,

o 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci ve
son cümlelerinin, beşinci fıkrasının son cümlesi, altıncı fıkrasının ilk cümlesi redakte edilmek suretiyle,

o Çerçeve hükmünün kanun yazım tekniğine uygun olarak düzenlenmesi suretiyle,
• Çerçeve 3 üncü maddesi; 6197 sayılı Kanunun ekleme yapılması öngörülen 6 ncı maddesinin

birinci fıkrasında ruhsatnamenin daimi olarak geri alınmasına ilişkin durumların sayılması dikkate
alınarak, birinci fıkraya eklenen bent ile maddeye eklenen fıkranın uyumsuz olduğunun ifade edilmesi
üzerine, eczane açmak için gereken şartları taşımayanlarca eczacılık yapılması halinde ortaya çıkan
muvazaaya neden olanlara uygulanacak yaptırımın maddeye eklenen fıkrada düzenlenmesi benimsenmiş
ve bu nedenle;

o Eklenmesi öngörülen (c) bendinin çerçeve maddeden çıkartılması,
o İkinci fıkranın, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde ve muvazaaya neden olanların eczacı

olması halinde yaptırımın hepsine uygulanmasına ilişkin cümlenin eklenmesi amacıyla yeniden
düzenlenmesi,

o Çerçeve hükmün ise, kanun yazım tekniğine uygunluğun sağlanması ve yapılan değişiklikler
nedeniyle yeniden düzenlenmesi suretiyle,

• Çerçeve 4 üncü maddesi; çerçeve hükmün kanun yazım tekniğine uygunluğun sağlanması
amacıyla redakte edilmesi suretiyle aynen,

• Çerçeve 5 inci maddesi; 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen 26 ncı maddesinin
gelecekteki gelişmelere açık bir düzenleme haline getirilmesi amacıyla, günlük reçetelerin kaydına
ilişkin hususları belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığına verilmesini sağlayacak şekilde yeniden
düzenlenmesi, çerçeve hükmün ise kanun yazım tekniğine uygun olarak redakte edilmesi suretiyle,

• Çerçeve 6 ncı maddesi; çerçeve hükmün kanun yazım tekniğine uygun olarak redakte edilmesinin
ardından, 6197 sayılı Kanunun değiştirilmesi öngörülen 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

o Eczacılıkta kullanılan ilaçların da satılabilecek ürünler kapsamına alınabilmesini sağlamak
amacıyla “ziraat ve veterinerlikte kullanılan” ifadesi çıkartılarak,

o Veterinerlikte kullanılan ilaçların çıkartılması üzerine 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak veteriner
biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünler eklenerek,

o Tıbbi malzemelerden satılabilecek olanlarını belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığına verilmesi
amacıyla “tıbbi malzemeler” ifadesinden önce “kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen” ifadesinin
eklenmesi suretiyle,

• Çerçeve 7 nci maddesi; kanun yazım tekniğine uygun olarak çerçeve hükmün ve 6197 sayılı
Kanunun değiştirilmesi öngörülen 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “24” ibaresinin yazıyla
yazılarak redakte edilmesi suretiyle aynen,
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• 8 inci maddesi; kanun yazım tekniğine uygun olarak 2313 sayılı Kanunun tarih ve adının
eklenmesi suretiyle redakte edilerek aynen,

• Çerçeve 9 uncu maddesi; 6197 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 3 üncü maddenin birinci
ve ikinci fıkrasının başında geçen “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği” ifadelerinin, söz konusu maddenin
6197 sayılı Kanuna işlenecek olması dikkate alınarak “Bu maddenin yürürlüğe girdiği” şeklinde redakte
edilmek suretiyle aynen,

• 10 uncu maddesi aynen,

• 11 inci maddesi; 6197 sayılı Kanunun yürütme maddesi ile uyumlu hale getirilmek suretiyle
Adalet Bakanının eklenmesi suretiyle,

kabul edilmiştir.

Başkan Üye Üye

Mehmet Domaç Ülker Can Özgür Özel
İstanbul Eskişehir Manisa

Üye

Ali Öz
Mersin
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ALT KOMİSYON METNİ

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan
tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve
hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği
ve maliyeti bakımından gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç
kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin
yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir.

Eczacı, eczane, ilaç üretim tesisi, kozmetik imalathanesi, ilaç ar-ge merkezi gibi müesseseleri açar,
işletir veya bu tür resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapar.”

MADDE 2 – 6197 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 - Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul

müdürlüğünde yönetmelikte belirlenen belgelerle il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe
onaylanmış bir ruhsatname ile açılır. Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunların çözüm yeri
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin sağlık
müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması halinde
ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumuna ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı
alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane
olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın
bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka yerlere naklinde
nüfus kriteri işletilir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması halinde o yerleşim yerinde bulunan
eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu halin tespit ve ilanı Sağlık
Bakanlığınca yapılır.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına
göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. Eczacılara, o ilçede
mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının çarpımı kadar hizmet puanı verilir.
Eczacı birden fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe
katsayısı, doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte
geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen yerleştirme puanı
verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Sağlık
Bakanlığınca ilan edilir. İlan edilen yerlere müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar
eczane açma hakkı kazanır. Yerleştirme puanının eşit olması halinde kura çekilir.

Eczane ruhsatnamesi altıncı maddeye göre iptal edilen eczacı bir yıl süre ile ilan edilen yerlere
müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde yerleştirme puanı
yarı oranında düşürülür.
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Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci eczacı
çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı en
az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde
yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır.
Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının denetimlerinde üç kez
eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından
aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırılması
ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliğinin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3 – 6197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti halinde, ruhsatname iptal edilir ve eczacı beş yıl süreyle

eczane açamaz. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması halinde, eczane açma yasağı hepsi
hakkında uygulanır.”

MADDE 4 – 6197 sayılı Kanun’un 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 - Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına

alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince;
milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği başkanlık divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği
müddetçe eczaneye bir mesul müdür atar.

Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin eczanelerine atanacak mesul müdürün maaş
ve kanuni giderleri, Türk Eczacıları Birliği bütçesinden ödenir.”

MADDE 5 – 6197 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 - Eczanelerde günlük reçetelerin kaydı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usullere göre

tutulur.”
MADDE 6 – 6197 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 - Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, Sağlık

Bakanlığının iznine tabi homeopatik tıbbi ürünler ve enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı
diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık
ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç
veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler,
anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma
bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan
bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.”

MADDE 7 – 6197 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 - Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı ve varsa ikinci eczacı ve

yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.
Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden yirmi dört saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan

eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne
kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile
eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder.
Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı
geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir.”
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MADDE 8 – 6197 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

6197 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki “1 inci maddede sayılan yerleri” ibaresi
“eczane” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz

eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir
defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak
üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devir
edebilir.”

“GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 10 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Kanun hükümlerini Sağlık ve Adalet Bakanları yürütür.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve 3/5/2012
Sosyal İşler Komisyonu

Esas No: 2/488,489,494,496,497
Karar No: 8

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca esas komisyon olarak Komisyonumuza 11/4/2012
tarihinde havale edilmiş bulunan 2/488 ve 2/489, 12/4/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/494 ve
2/496 ile 16/4/2012 tarihinde havale edilmiş bulunan 2/497 esas numaralı “Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifleri”; Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ ve Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Tüm Eczacı Kooperatifleri
Birliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Türkiye Sanayici ve
İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu, Türkiye İlaç Sanayii Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Tarım İlaçları Sanayi
İthalatçıları ve İhracatçıları Temsilcileri Derneği, Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği,
Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği, Gelişimci İlaç Firmaları Derneği ile diğer kurum ve kuruluşların
temsilcilerinin katılımlarıyla 26/4/2012 ve 3/5/2012 tarihli toplantılarda görüşülmüştür.

Aynı mahiyette oldukları görülen Teklifler ve gerekçeleri incelendiğinde;

� Eczacılık hizmetlerinin kalitesi yükseltilerek nitelikli halk sağlığı hizmeti sunulabilmesi, etik
sorunların önlenmesi, eczacılık mesleğinin ve mesleki olarak verilen hizmetlerin gerektirdiği yapısal
değişikliklerin gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliği’nin eczacılıkla ilgili müktesebatına ve günümüz
koşullarına uyumun sağlanabilmesi amacıyla Tekliflerin hazırlandığı,

� Eczacılık kavramının, çağın gereklerine uygun bir şekilde ilacın üretiminden dağıtımına tüm süreci
kapsayacak şekilde yeniden tanımlandığı,

� Eczacı olmadan önce, eczacılık hakkında mesleki bilgi ve deneyimin edinilmesi amacıyla
yardımcı eczacılık yapma zorunluluğunun getirildiği,

� İş yükü fazla olan eczanelerde sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, reçete sayısı ve
ciro tutarı çerçevesinde ikinci eczacı sıfatıyla eczacı çalıştırabilme imkânının getirildiği,

� Eczanelerde kayıtların yanı sıra uyuşturucu maddeler hakkındaki kayıtların da elektronik
ortamda takibine olanak sağlandığı,

� Yerinden yönetim ilkeleri çerçevesinde, takipte etkinliği sağlamak amacıyla eczane açılmasına
ilişkin ruhsatname verme yetkisinin sadece Valiliklere verildiği,
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� Eczanelerin ülke genelinde eşit bir şekilde dağılımını sağlamak ve ihtiyaç fazlası eczane
açılmasını engelleyerek milli gelir israfını önlemek amacıyla, Avrupa Birliği ülkeleri ile benzer nitelikte,
eczane açılmasında nüfus kriterinin getirildiği,

� Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin sadece eczanelerde satılabilmesinin sağlanırken eczanelerde
satılabilecek ürünlerin yeniden düzenlendiği,

� Mesul müdür çalıştırmanın zorunlu olduğu haller yeniden düzenlenirken Türk Eczacıları Birliği
Başkanlık Divanı üyelerinin mesul müdür görevlendirmeleri halinde masrafların Birlikçe
karşılanmasının sağlandığı,

anlaşılmaktadır.

Tekliflerin görüşülmesine geçilmeden önce verilen bir önerge ile, İçtüzüğün 35 inci maddesi
gereğince Tekliflerin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle birleştirilerek görüşülmesi ve görüşmeler
sırasında 2/489 esas numaralı Kanun Teklifinin esas alınması kabul edilmiştir.

2/489 esas numaralı Kanun Teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler sırasında üyeler ve diğer
katılımcılar tarafından;

�Teklifin, daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen, oluşturulacak bir alt komisyonda
incelenmesinin faydalı olabileceği,

�Yirmi yılı aşan bir süredir hazırlıkları devam eden ve eczacılık sektöründeki yapısal sorunlara
çözüm getirmeyi amaçlayan Teklifin, çok önemli olduğu ve en kısa sürede yasalaşması gerektiği,

�Parlamento genelinde gerek siyasi partiler gerekse meslek mensubu milletvekilleri nezdinde,
üzerinde uzlaşı sağlanmış böylesi bir Teklife çok nadiren rastlanacağı,

�Ülke geneline kurumsal bir şekilde yayılmış bulunan eczacılık hizmetinin daha iyi verilebilmesi
ve böylelikle hizmet verilen vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan Teklif ile,
ilaç hizmetinin eksiksiz ve çağdaş yöntemlerle sunulabilmesine ortam hazırlandığı,

�Sağlıkta dönüşüm sağlanırken eczacılar açısından iş yükü ve masrafların arttığı, kârlılıkların
azaldığı ve bu nedenlerle de mesleği idame ettirmenin zorlaştığı, dolayısıyla dönüşümde eczacılara da
yer verilmesi gerektiği,

�1953’den günümüze değişen ve gelişen toplumsal dinamikler nedeniyle değişen toplumsal
ihtiyaçlar dikkate alındığında, eczacılık sektörünü disipline eden Kanunun da değişime ihtiyaç duyduğu,

�Kronik hastalıklar için kullanılan ilaçların masraflarının karşılanması konusunda sağlık
kurullarındaki karar alma süreçlerinin yavaş işlemesinden insanların mağdur olduğu ve buna çözüm
bulunması gerektiği,

�Geçmişten günümüze masrafları karşılanan ilaçlardaki gelişim izlendiğinde, vatandaşın bireysel
olarak karşılaması çok zor olan ve hastalığı nedeniyle sürekli kullanması gereken ilaçların çoğunlukla
karşılanır hale geldiği ve bunun vatandaş memnuniyetini artırdığı,

�Eczacıların en önemli istihdam alanlarından biri olan ve ülkemizin gelişiminde önemli bir rolü
üstlenen ilaç sanayiinde, yerli üretimin artırılmasına yönelik teşvik ve desteklerin yetersiz kaldığı,

�İlaca erişimin iyileştiği ülkemizde ilaç israfı ve polifarmasi konusundaki çalışmaların artırılması
gerektiği, bu noktada Dünyada başka hiç bir ülkede bulunmayan ve bu yönüyle örnek teşkil eden İlaç
Takip Sisteminin, düzenli ve kontrollü ilaç kullanımının sağlanmasında önemli bir paya sahip olacağı,
bu sırada İlaç Takip Sisteminin veterinerlikte kullanılan ilaçlar için de kullanılabilir hale getirilmesi
gerektiği,
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�Açılabilecek eczane sayısının sınırlandırılmaması ve bu nedenle de eczanelerin coğrafi açıdan
dengeli dağılmamış olması gibi yapısal sorunların; eczaneler bakımından gelir dağılımında büyük
adaletsizlik yaşanmasına ve halk sağlığı alanında ise belirli bölgelerde yoğunlaşan eczaneler nedeniyle
hastaların ilaç ve eczacılık hizmetlerine erişimde eşit imkanlara sahip olamamasına neden olduğu,

�Eczacılıktaki yapısal nitelikteki sorunların, ilaç fiyatlarındaki düşüşler yahut kamu kurum
iskontolarının yükselmesi gibi, konjenktürel sorunları kronikleştirdiği,

�Eczane sayısında getirilen sınırlama ile; hasta başına düşen eczacı oranının Avrupa standartlarına
yükseleceği, bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kalkacağı, ilaç dağıtımının mesleki deontoloji ve
standartlar temelinde yürütüleceği ve sonuç itibariyle sağlık hakkının önemli bir ayağını oluşturan ilaç
ve eczacılık hizmetlerine ulaşımda adaletin sağlanacağı,

�27 Avrupa Birliği ülkesinden 16 tanesinde (Avusturya, Belçika, Danimarka, Hırvatistan, Estonya,
Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovenya, İspanya,
İngiltere) eczaneler için nüfusa ve coğrafi dağılım esasına göre sınırlamaların bulunduğu,

�Nüfusu 75 milyon ve eczane sayısı 24.311 olan ülkemizde; eczane başına 3.074 kişi düşmesine
rağmen, bu eczanelerden 10.659'unun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da yani beş büyük
ilimizde kümelendiği,

�Eczane başına düşen kişi sayısının gelişmiş ülkelerin çoğundan düşük olması ve bunların
asimetrik dağılımı nedeniyle ihtiyaç duyulan sınırlamanın, kazanılmış hakların korunmasına ilişkin geçiş
hükümleri nedeniyle Teklifin yasalaşmasından itibaren beş ila sekiz yıl sonra tam etkisini gösterebileceği,

ifade edilmiştir. Bunun üzerine Hükümet tarafından;

� Alt komisyonda Teklifin üzerinde çalışılmasının faydalı olabileceği,

� Dayanışma ve uzlaşı temelinde hazırlanan Teklife, Bakanlıkça da talep üzerine destek verildiği,
toplumun ortak ihtiyaçlarının giderilmesi için parlamentoda oluşan uzlaşı ortamının takdirle karşılandığı,

� Sağlık hizmetinin sunulmasında çok önemli bir fonksiyonu yerine getiren eczacıların; geçmişte
çok sıkıntılar yaşadığı, reçete ile satışını yaptığı ilaçların bedelini uzunca bir süre Devletten alamadığı
ve vatandaşın da ilaca erişim konusunda ciddi sıkıntılarla boğuştuğu günlerin yaşandığı,

� İlaç konusunda son on yılda uygulanan politikaların ve geliştirilen yöntemlerin sonuçlarından
herkesin memnuniyet duyduğu, eczanelerde iş yükü ve ciro artarken kârlılık oranlarında değişik
nedenlerle yaşanan düşüşlerin, küçük çaplı eczaneler için sorunları beraberinde getirdiği,

� Elektronik provizyon sisteminin ihtiyaç duyduğu iyileştirmelere yönelik çalışmaların sürdüğü,
ayrıca reçeteye yazılan ilacın doğru olup olmadığı konusunda eczacının sorumluluğunu doktora
yükleyebilecek, elektronik reçete sistemine geçiş için yürütülen çalışmalarda ise sona yaklaşıldığı,

� Ülkemizdeki imal edilmiş veya ithal edilmiş ilaçların kutu bazında barkodlanmasıyla takibine
imkan sağlayan ve ayrıca kayıtlılık açısından eczacılara da bir çok avantajlar sunan İlaç Takip Sisteminin,
bir çok gelişmiş ülke nezdinde hayranlık uyandırdığı ve ülkemiz için gurur verici bir proje olduğu,

� Ülkemizde kronik hastaların, hekimden rapor almak kaydıyla ve herhangi bir katkı payı öde-
meksizin ilaçlarına erişebildiği ve insan sağlığının söz konusu olduğu bu alanda Devletin finansman
konusundaki sınırlamaları minimize ettiği, ancak hangi ilaçların finanse edileceği konusundaki kararın
ilgili bilim adamlarından oluşan bir kurulca verildiği ve geri ödeme yapılmayan ilaçların bilimsel
gerekçelerle belirlendiği, bu arada Kurulun karar alma sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların
yapılabileceği,
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� İlaçların yanlış ve kötü amaçlarla kullanımını engellemek amacıyla, reçeteli veya reçetesiz
olarak satılabilecek olanlarının Sağlık Bakanlığınca belirlenmesi gerektiği,
� İhracatımızın 600 milyon dolara ulaştığı ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında modern yöntem-

lerle üretimin gerçekleştirildiği ilaç sanayiimizde, teşvik uygulamasına ilişkin çalışmaların devam ettiği
ve üretilecek ilaç belirlenmek kaydıyla teşvik sağlanmasının planlandığı, ayrıca ilaç ithalat ve ihracatında
karşılıklılık ilkesi çerçevesinde standartlara uygunluk belgesi verilmeye başlandığı ve bu durumun yerli
ilaç sanayiinin gelişimine de katkı sağladığı,

cevaben ifade edilmiştir.
26/4/2012 tarihli toplantımızda, Kanun Teklifinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini

teminen, bir Alt Komisyon kurulmasına ve alt komisyon çalışmalarını takiben görüşmelere devam
edilmesine karar verilmiştir.

Bunun üzerine İstanbul Milletvekili Mehmet DOMAÇ’ın başkanlığında Eskişehir Milletvekili
Ülker CAN, İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT, İzmir Milletvekili Nesrin ULEMA, Kayseri
Milletvekili İsmail TAMER, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL ve Mersin Milletvekili Ali ÖZ’den oluşan
Alt Komisyonun 27/4/2012 tarihlerinde yaptığı toplantıya; Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği ile Farmakognozi ve Fitoterapi
Derneği temsilcileri katılmıştır.

Alt Komisyonun 30/4/2012 tarihinde raporunu ve hazırladığı metni Komisyonumuza sunması
üzerine, Komisyonumuz 3/5/2012 tarihinde tekrar toplanmıştır.

Komisyonumuz, 2/489 esas numaralı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkındaki Alt
Komisyon Raporunu aynen benimsenmiş ve görüşmelerde Alt Komisyon Metninin esas alınmasını kabul
etmiştir.

2/489 esas numaralı Kanun Teklifi Alt Komisyon Metninin;
� Çerçeve 1 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 6197 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

ikinci fıkrası; eczacılıkla ilgili işlerden sadece eczacıların yapabileceklerinin ayırt edilebilmesi ve bu
çerçevede “eczane açmak ve işletmek ile eczane deposu mesul müdürlüğü yapmak” için eczacı olma
zorunluluğunun getirilmesi amacıyla değiştirilmek suretiyle,
� Çerçeve 2 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 6197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin

yedinci fıkrasında;
� Açılan müzakerede halkın güvenebileceği şahısların eczacılık yapabilmesi gerekliliği

düşüncesiyle yazılan 6197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen sanatı icradan men ve
ruhsatnamenin daimi olarak geri alınmasına ilişkin yaptırımların uygulandığı sahtecilik yapan veya
eczacılık yapmaya mani halleri bulunan kimseler için, bir yıl sonra başvurmak kaydıyla tekrar eczane
açma imkanı verilmesinin yanlış olacağı gerekçe gösterilerek birinci cümlenin tamamen çıkartılması
gerektiği ifade edilmiş,

� Birinci cümlenin çıkartılmasına ilişkin iddialara karşın Hükümet tarafından yapılan açıklamada;
� Eczacılık diploması ile eczane ruhsatının geri alınmalarının birbirlerinden farklı durumlar

olduğu,
� Hilaf-ı hakikat beyanda bulunmaları nedeniyle ellerindeki eczane ruhsatnamesi daimi olarak geri

alınanların, sonradan eczacılık yapmaya ilişkin şartları taşır hale gelmeleri durumunda, başka bir eczane
için başvuruları üzerine ruhsatname verilebilmesine imkan verildiği,
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� Asıl amacın, herhangi bir nedenle eczane ruhsatnamesi iptal edilenlerin sonradan eczacılık
yapabilmek için gereken nitelikleri kazanmaları halinde ruhsatname alabilmelerine imkan verilmesi
olduğu belirtilmiştir.

� Daha sonra da birinci cümlede geçen “altıncı maddeye göre iptal edilen” ifadesi; Çerçeve
3 üncü madde ile 6197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra ile muvazaalı eczane açanlar için
öngörülen beş yıllık yaptırımla çelişki oluşmaması, eczacılık yapmaya mani halleri taşıyanlar için ayrıca da
eczane açmak için başvuru için yaptırım öngörülmesinin uygun olmaması ve 6197 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinde ruhsatname için öngörülen yaptırımın iptal değil geri alma olması nedenleriyle “altıncı
maddenin birinci fıkrasının (A) bendine göre geri alınan” şeklinde değiştirilmek ve redakte edilmek
suretiyle,

Çerçeve 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen,

� Çerçeve 6 ncı maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 6197 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin
birinci fıkrası; uygulamada oluşabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla geleneksel bitkisel
tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olması, diğer sayılan ürünlerin ise Sağlık Bakanlığının
iznine tabi olduğu açıklığa kavuşturulmak suretiyle yeniden düzenlenerek,

� Çerçeve 7 nci maddesi redaksiyonla aynen,

� 8 inci maddesi aynen,

� Çerçeve 9 uncu maddesi aynen,

� 10 uncu maddesi aynen,

� 11 inci maddesi ise, kanun yazım tekniğine uygunluğun ve diğer kanunlarla paralelliğin sağlan-
ması amacıyla, kanunu yürütme yetkisinin “Bakanlar Kurulu”na verilmesi gerektiğinin ifade edilmesi
üzerine değiştirilmek suretiyle,

kabul edilmiştir.

Ayrıca İçtüzüğün 45 inci maddesi kapsamında, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüşmeleri
sırasında Komisyonumuza temsile yetkili olmak üzere özel sözcü olarak, İstanbul Milletvekili Mehmet
DOMAÇ ile İzmir Milletvekili Nesrin ULEMA seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Cevdet Erdöl Türkan Dağoğlu İsmail Tamer

Ankara İstanbul Kayseri

Kâtip Üye Üye

Sevim Savaşer Muhammed Murtaza Yetiş Ülker Can

İstanbul Adıyaman Eskişehir

Üye Üye Üye

Ruhsar Demirel Kemalettin Aydın Süleyman Çelebi

Eskişehir Gümüşhane İstanbul
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Üye Üye Üye

Mehmet Domaç Ahmet Haldun Ertürk Kadir Gökmen Öğüt

İstanbul İstanbul İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Aytun Çıray Nesrin Ulema Vural Kavuncu

İzmir İzmir Kütahya

(İmzada bulunamadı) (Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye

Özgür Özel Muzaffer Yurttaş Ali Öz

Manisa Manisa Mersin

Üye Üye Üye

Nurettin Demir Cemalettin Şimşek Mahmut Kaçar

Muğla Samsun Şanlıurfa

(İmzada bulunamadı)

Üye

Candan Yüceer

Tekirdağ
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET DOMAÇ
VE MALATYA MİLLETVEKİLİ ÖZNUR ÇALIK

İLE 9 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA
KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 24/12/1953 tarihli ve 6197
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un
1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1- Eczacılık; hastalıkların teşhis ve
tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan
tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden
değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve
hastaya sunulması; ilacın, analizlerinin yapılması,
farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti,
etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi, ilaçla
ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin
sağlanması ve ilaç kullanımı sonucu ortaya çıkan
çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin
faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir.”

MADDE 2- Aynı Kanun’un 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Serbest eczaneler, eczacılık
yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul
müdürlüğünde yönetmelikte belirlenen belgelerle
il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe
onaylanmış bir ruhsatname ile açılır. Ruhsatname
konusunda meydana gelecek sorunların çözüm
yeri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir
yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin
sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane
açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması
halinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA
KANUN İLE UYUŞTURUCU MADDELERİN
MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 24/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - Eczacılık; hastalıkların teşhis ve
tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan
tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden
değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve
hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması,
farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti,
etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi, ilaçla
ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin
sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar
hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan
sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin
faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir.

Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu
mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak
şarttır. Eczacı ilaç üretim tesisi, kozmetik
imalathanesi, ilaç ar-ge merkezi gibi müesseseleri
açabilir veya bu tür resmî ya da özel
müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.”

MADDE 2- 6197 sayılı Kanunun 5 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 - Serbest eczaneler, eczacılık
yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul
müdürlüğünde yönetmelikte belirlenen belgelerle
il sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe
onaylanmış bir ruhsatname ile açılır. Ruhsatname
konusunda meydana gelecek sorunların çözüm
yeri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumudur.

Eczane açmak, devretmek veya başka bir
yere nakletmek isteyen eczacılar, bulunduğu ilin
sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane
açmak isteyenlerin belgelerinin tam olması
halinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen



yasemin 232 (65-70)

ruhsatnameler Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları
Birliğine bildirilir. Eczane açmak üzere
ruhsatnamesini almış bir eczacının mahalli
belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alması ve
mahalli belediyeye harç ödemesi zorunlu
değildir.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki
nüfusa göre en az 3500 kişiye 1 eczane olacak
şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi olmayan
yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmak-
sızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilir.
Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka
yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir. Aynı ilçe
içerisinde faaliyet gösteren eczanelerin
nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri
uygulanmaz.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirle-
nirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik
sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu
sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir.
Eczacılara, o ilçede mesleki faaliyetlerini
sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının
çarpımı kadar hizmet puanı verilir. Hizmet puanı
hesaplanırken ilçe katsayısı doktora yapmış
olanlar için 1,25 kat olarak uygulanır. Eczacılara,
meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının
hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek
yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere
Bakanlıkça ilan edilir. İlan edilen yerlere
müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en
yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır.
Yerleştirme puanının eşit olması halinde kur’a
çekilir.

Eczane ruhsatnamesi kanunun altıncı
maddesine göre iptal edilen eczacı bir yıl süre ile
ilan edilen yerlere müracaat edemez. Eczanesini
devretmiş bir eczacı yeni bir eczane açmak
istediğinde yerleştirme puanı yarı oranında
düşürülür.
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ruhsatnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Türk Eczacıları
Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden
ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye
harç ödenmesi gerekmez.

Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki
nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir
eczane olacak şekilde düzenlenir. Hiç eczanesi
olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine
bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade
edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanelerin başka
yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir.
Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde
nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.

Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus
azalması halinde o yerleşim yerinde bulunan
eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması
kriteri uygulanmaz. Bu halin tespit ve ilanı
Sağlık Bakanlığınca yapılır.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirle-
nirken ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik
sıralamasına göre sınıflandırma yapılır. Bu
sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir.
Eczacılara, o ilçede mesleki faaliyetlerini
sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının
çarpımı kadar hizmet puanı verilir. Eczacı birden
fazla ilçede çalışmış ise hizmet puanları toplanır.
Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı,
doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında
artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte
geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet
puanı çarpımı sonucu tespit edilen yerleştirme
puanı verilir.

Nüfus kriterlerine göre eczane açılabilecek
yerler, her yıl en az iki kez olmak üzere Sağlık
Bakanlığınca ilan edilir. İlan edilen yerlere
müracaat eden adaylardan yerleştirme puanı en
yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır.
Yerleştirme puanının eşit olması halinde kura çekilir.

Eczane ruhsatnamesi altıncı maddenin
birinci fıkrasının (A) bendine göre geri alınan
eczacı, bir yıl süre ile ilan edilen yerlere

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile

9 Milletvekilinin Teklifi)

(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
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Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya
ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci
eczacı çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest
eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak
isteyen bir eczacı en az bir yıl müddetle hizmet
sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile
birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı
olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanele-
rinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar,
yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine
getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık
müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının
denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında
mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde
çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk
katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç
katından aşağı olmamak üzere taraflarca
belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve
ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar
Türk Eczacıları Birliği’nin görüşü alınarak
Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Kanun’un 6 ncı madde-
sinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“C) Muvazaalı olarak eczane açıldığı tespit
edilirse.”

“Muvazaalı olarak eczane açmaktan dolayı
ruhsatnamesi iptal edilenler, beş yıl süreyle eczane
açamaz.”

MADDE 4- Aynı Kanun’un 17 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 - Eczane sahip ve mesul müdürü
iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına
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müracaat edemez. Eczanesini devretmiş bir
eczacı yeni bir eczane açmak istediğinde
yerleştirme puanı yarı oranında düşürülür.

Serbest eczanelerde, reçete sayısı ve/veya
ciro gibi kriterlere göre belirlenen sayıda ikinci
eczacı çalıştırılması zorunludur.

Serbest eczane açmak veya serbest
eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak
isteyen bir eczacı en az bir yıl müddetle hizmet
sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile
birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı
olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanele-
rinde veya ikinci eczacı olarak serbest
eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar,
yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine
getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık
müdürlüğü ve/veya bölge eczacı odalarının
denetimlerinde üç kez eczanede görevi başında
mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde
çalışma süresi kabul edilmez.

Yardımcı eczacılara asgari ücretin birbuçuk
katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç
katından aşağı olmamak üzere taraflarca
belirlenecek ücret ödenir. Yardımcı eczacı ve
ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar
Türk Eczacıları Birliğinin görüşü alınarak Sağlık
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3- 6197 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti
halinde, ruhsatname iptal edilir ve eczacı beş yıl
süreyle eczane açamaz. Muvazaanın eczacılar
arasında yapılmış olması halinde, eczane açma
yasağı hepsi hakkında uygulanır.”

MADDE 4- 6197 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 - Eczane sahip ve mesul müdürü
iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
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alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek
lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim
süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk
Eczacıları Birliği başkanlık divanı üyeleri bu
görevleri devam ettiği müddetçe eczanelerine bir
mesul müdür atamak zorundadırlar. Türk
Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyelerinin
eczanelerine atanacak mesul müdürün maaş ve
kanuni giderleri Türk Eczacıları Birliği
bütçesinden ödenir.”

MADDE 5- Aynı Kanun’un 26 ncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26- Eczanelerde günlük reçetelerin
kaydına mahsus Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylanmış bir kayıt sistemi bulunur. Bu kayıt
sistemi elektronik de olabilir. Kayıt ve takip
sistemlerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık
Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Kanun’un 28 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28- Sağlık Bakanlığından ruhsat
almış ilaçlar ve geleneksel bitkisel tıbbî ürünler,
Sağlık Bakanlığının iznine tabi homeopatik tıbbî
ürünler ve enteral beslenme ürünleri dahil özel
tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek
mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin/ruhsat veya fiyat
alınarak üretilen veya ithal edilen gıda
takviyeleri, ziraat ve veterinerlikte kullanılan
ilaçlar, eczacılık ve ziraatta kullanılan kimyevi
maddeler ve diğer sağlık ürünleri, kozmetik
ürünler, tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme
yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile
erişkinlerin metabolizma bozukluklarında
kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk
Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel
yayınlar eczanelerde satılabilir.”

MADDE 7- Aynı Kanun’un 35 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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alınanlar askerlik hizmeti süresince; yüksek
lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim
süresince; milletvekili, belediye başkanı, Türk
Eczacıları Birliği başkanlık divanı üyeleri bu
görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir
mesul müdür atar.

Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı
üyelerinin eczanelerine atanacak mesul müdürün
maaş ve kanuni giderleri, Türk Eczacıları Birliği
bütçesinden ödenir.”

MADDE 5- 6197 sayılı Kanunun 26 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 - Eczanelerde günlük reçetelerin
kaydı, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usullere
göre tutulur.”

MADDE 6- 6197 sayılı Kanunun 28 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 - Beşeri ilaçlar, Sağlık Bakan-
lığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler;
Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik
tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dahil özel
tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı
bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat
alınarak üretilen veya ithal edilen gıda
takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç,
kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner
biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri,
kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca
belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve
beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk
mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluk-
larında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve
Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan
bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.”

MADDE 7- 6197 sayılı Kanunun 35 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile
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“Madde 35- Eczanenin hizmet verdiği
saatlerde mesul müdür eczacı ve varsa ikinci
eczacı ve yardımcı eczacılar, görevi başında
bilfiil bulunmak mecburiyetindedir.

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden
24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan
eczacı/mesul müdür keyfiyeti il sağlık
müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti
onbeş güne kadar devam edecekse eczaneye
varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne
bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir
eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi
muvafakatleri alınarak nezaret eder. Ayrılış
müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye
mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda
eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki
yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir.”

MADDE 8- Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile 2313
sayılı Kanunun 18. maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun
40 ıncı maddenin birinci fıkrasındaki “1 inci
maddede sayılan yerleri” ibaresi “eczane” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 9- 24/12/1953 tarihli ve 6197
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma
hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde
okumakta olan ve okumaya hak kazanmış
bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak
üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline
dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak
çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler
uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere
mahsus olmak üzere devredebilirler.
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“MADDE 35 - Eczanenin hizmet verdiği
saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı
ve yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil
bulunmak mecburiyetindedir.

Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden
yirmi dört saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda
kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il sağlık
müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti
on beş güne kadar devam edecekse eczaneye
varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne
bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir
eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi
muvafakatleri alınarak nezaret eder. Ayrılış
müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye
mesul müdür tayini zorunludur. Aksi takdirde
eczane kapatılır. Şu kadar ki birden fazla sayıda
eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki
yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir.”

MADDE 8- 6197 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi ile 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanunun 18 inci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.

6197 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin
birinci fıkrasındaki “1 inci maddede sayılan
yerleri” ibaresi “eczane” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 - Bu maddenin
yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma
hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde
okumakta olan ve okumaya hak kazanmış
bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak
üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline
dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak
çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler
uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere
mahsus olmak üzere devredebilirler.

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile

9 Milletvekilinin Teklifi)
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Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya
mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya
tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına
nakledebilir ve devir edebilirler.

GEÇİCİ MADDE 4- Bu Kanunun uygulan-
masına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık
Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanunu hükümlerini
Sağlık Bakanlığı yürütür.
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Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya
mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya
tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına
nakledebilir ve devir edebilir.

GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Kanunun uygu-
lanmasına ilişkin yönetmelik, Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren altı ay içinde Sağlık
Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.”

MADDE 10- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç ve
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile

9 Milletvekilinin Teklifi)

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