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Eczacılar ve eczahaneler hakkında kanun 
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No. 
964 

Birinci fasıl 
Eczacılar 

B Î R Î N C İ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde eczane açabilmek için 
Tıb fakültesi eczacı mektebinden diplomalı olmak ve türk bulunmak ve memle
ket dahilinde açılmasına müsaade edilmiş olan eczanelerden birinde iki sene müd
detle çalışmış olmak lâzımdır. 

Î K Î N C l MADDE — Eczane açmak isteyenler bir istida ile mahallî Sıhhiye 
ve muaveneti içtimaiye müdürlüğüne müracaatt ederler. Bu istidaya: 

1 - Tercümei hal (Musaddak ve üç ki tat fotoğrafla beraber), 
2 - Tasdikli diploma sureti ve iki sene bir eczanede çalışmış olduğuna dair ve

sika, 
3 - Evvelce başka bir yerde eczane açmış ve idare eylemiş ise ona aid vesika. 
4 - Hüsnühaline ve beşinci madde mucibince bir mahkûmiyeti bulunmadığına 

dair vesika, 
5 - Bir eczane açmak ve idare etmek için türk kodeksine göre iktiza eden 

malî kudrete malik bulunduğuna dair vesika leffolımacak ve istidada, açılacak ec
zanenin hangi şehir veya kasabada veya köyde olduğu ve mahallesile sokağı ve 
dükkân numarası ve eczanenin ismi gösterilecektir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Eczane yapılacak mahal Sıhhiye ve muaveneti içtimai
ye müfettişi marifetile, bulunmadığı takdirde sıhhiye müdürü veya Hükümet ta
bibi tarafından teftiş ve tedkik edilerek ebad ve mesahatı havi tanzim olunacak 
kroki ve rapor ve istida ve merbutları matbu beyannamesi ile birlikte Sıhhiye 
ve muaveneti içtimaiye vekâletine gönderilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince istida 
sahibinin vasıfları ve eczane yapılacak mahallin şartları muvafık görüldüğü tak
dirde en çok on beş gün içinde müsaade verilmek için lâzımgelen muamele ya
pılarak mahalline bildirilir ve istida sahibine fotoğraflı bir ruhsatname verilir 
Ruhsatname için beş liradan elli liraya kadar harç alınır. 

B E Ş l N C Î MADDE — Ağır hapis ve beş seneden fazla hapis veya bu derece
de cezayi müstelzim fiilden veya ahlâkî ve terzili sair cürümlerden dolayı mah
kûm olanlarla bir eczane açmağa ve idare etmeğe kâfi malî kudrete malik oldu
ğunu veyahud o mikdar nakdi temin edeceğine dair kefaleti şahsiyeyi mübeyyir 
vesikaları ibraz edemeyen eczacılara, eczane açmak için ruhsat verilmez. Biı 
mahal için müretteb olan adedden fazla olarak açılması istida olunan eczane
ler hakkındaki taleb kabul edilemez. 

ALTINCI MADDE — Verilen müsaade ve ruhsatname aşağıdaki hallerde Sıh
hiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti tarafından muvakkat veya daimî olarak geri 
alınır: 

1 - Eczane sahibi beşinci maddenin ilk fıkrasında yazılı cezalardan birile veya 
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Lki d<efa meslek ve sanatın tatili cezasile mahkûm olursa, 
2 - Eczaneler kanunu ile ecza ve mevaddı kimyeviye ve eczacıların icrayi sanatı-

la müteallik kanunlara ve bunlara aid nizamname ve talimatnamelerle Sıhhiye 
re muaveneti içtimaiye vekâletince verilecek olan emirlere mugayir hareketi te
kerrür ederse, 

3 - Müsaade almak için gösterdiği evrak ve vesikaların her ne suretle olursa 
)lsun doğru olmadığı anlaşılırsa, 

4 - Verilen müsaadeden altı ay müddetle mazeretsiz istifade etmiyerek eczaneyi 
ıçmaz veya açtıktan sonra mazeretsiz ve müsaadesiz bir ay müddetle kapar veya 
ıczaııe açmağa ve idare etmeğe salâhiyeti olmayan birisine bırakırsa, 

5 - Ahvali sıhhiyesi dolayı sile bir eczaneninu müdürü mesul tarafından idaresi 
aüddeti beş seneyi geçerse, 

6 - Sui hali ve fena itiyadları ile tanınmış olub hal ve hareketi meslek haysiyeti-
? telif kabul etmiyecek ve işin selâmetini ihlâl edecek derecede olursa, 

7 - Yalnız bir eczansi olan yerlerde sıhhiye vekâletince dördüncü fıkradaki altı 
y müddet üç ay ve bir aylık müddet sekiz güne tenzil olunabilir. 

YEDİNCİ MADDE — Bir eczacı almış olduğu müsaadeden sarfınazar eder 
eya iflâsına veyahud hac tine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsat sakıt olur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Vefat eden veya hacredilen bir eczane sahibinin, ka-
LSI ve küçük çocukları var ise eczanenin bunlar hesabına diplomalı bir eczacı mü-
ürü mesulün idaresi altında işletilmesin eSıhhiy e ve muaveneti içtimaiye vekâletin-
3 müsaade olunur. -Bu suretle mesul müdürlüğü üzerine alan eczacının yeniden 
?zane açan eczacılar gibi ruhsat alması icab eder. 

DOKUZUNCU MADDE — Bir eczanenin mesul müdür tarafından idare edil-
tesi hacredilen eczacı hakkındaki hükmün refine veya çocuğun rüşdünü isbat ey-
mesine ve çocuk yok ise dul karısının evlenmesine kadar devam eder. Dul karı 
denmediği takdirde beş sene nihayetinde bu hak sakıt olur. Vefat eden eczacının 
>cuklarmdan biri eczacı ise, eczane, usulü dairesinde resmî müsaade almak 
ırtile devrolunur. Eczacı mektebinde tahsilde bulunan çocuğun mutad müddet 
ırfında tahsilini bitirmek şartile»tahsilini bitirinceye kadar müdürü mesul tara
lıdan eczanenin idaresine müsaade verilir. 

ONUNCU MADDE — Sekizinci maddede zikrolunan hısımlardan başka miras
tı mevcud olarak vefat eden bir eczacıya aid eczanenin nihayet bir sene zarfın-
ı başka bir talibine devri iktiza eder. Bu müddet zarfında eczanenin alelûsul 
r mesul müdür idaresinde bulunması lâzımdır. 

ON BİRİNCİ MADDE — Mevcud bir eczaneyi satın almak, yeniden bir ecza-
açmak hükmündedir. Şu kadar ki talib olan eczacı evvelce eczane idare etmek 

n ruhsatı haiz olduğu ve ruhsatnamesinin istirdad veya sukutunu icab eden bir 
al bulunmadığı takdirde yalnız hüviyetinin tesbitile iktifa olunarak ruhsat ve-
ir. 

ON İKİNCİ MADDE — Bir eczacı eczanesini kapatmak isterse mahallî me-
ırini sıhhiyesine en aşağı bir ay evvel malûmat verecektir. 
Ruhsatlı bir eczanenin başka bir yere nakli istenilirse usulü dairesinde müsaa-
almak lâzım gelir. Eczanenin unvanı değiştirilecek olursa memurini sıhhiyeye 

ılûmat vermek lâzımdır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Eczanelerin satılmasına ve devrine aid muameleler 
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mahallî memurini sıhhiyesi huzurunda yapıhr ve evrak ve vesikalar kâtibi adillik 
çe tasdik olunur. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî ve halka ilâç satmağa mahsus eczaneler 
den gayri hususî eczanelerle ecza dolablarına, mahallî sıhhiye ve muavenet içti 
maiye müdüriyeti tarafından usulü dairesinde aşağıdaki şartlar dahilinde müsaa 
de edilir: 

1 - Kendi şubeleri dahilinde ilâç veren baytarların ecza dolabları, 
2 - içindeki hastalara ilâç vermeğe mahsus hastane veya buna benzer mües 

seselerin eczaneleri, 
3 - Eczane bulunmayan yerlerdeki tabiblerin ecza dolabları, 
4 - Eczanesi bulunan kasaba ve merkezden on kilometre uzak olub da müs 

tahdemlerine ilâç verilmesine lüzum görülen çiftlik veya sanayi müesseseleri sa 
hiblerinin ecza dolabları, 

5 - Fukaraya münhasıran ilâç veren belediye veya sair hayır cemiyetlerini 
eczaneleri. 

ON BEŞÎNCl MADDE — On dördüncü maddede açılmasına müsaade edile 
hususî eczanelere, birinci ve üçüncü fıkralar mucibince verilen müsaade o mahald 
bir eczane açıldığı takdirde kendiliğinden sakıt olur. İkinci ve beşinci fıkralard 
zikredilen eczanelerin her halde diplomalı bir eczacının idaresi altında bumnmalaı 
iktiza eder. Bu gibi eczaneler müdürü mesullerinin tayinlerinde musaddak dipk 
ma suretleri ve tercümeihal varakaları Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâlet 
ne gönderilir. 

ON ALTINCI MADDE — Askerlik hizmetini yapan veya resmî bir vazife; 
olan eczacı bizzat bir eczane açmaya veya idare etmeye yahud eczanenin müdür 
mesullüğünü üzerine almaya salâhiyettar değildir. Bir eczacının birden fazla ecz? 
ne açması veya müdürü mesullüğünü üzerine alması memnudur. 

ON YEDİNCİ MADDE — Bir eczacının eczane haricinde icrayi sanat etme 
ve ilâç tertib ederek satması memnudur. 

ikinci fasıl • 
Eczaneler 

ON SEKlZlNCl MADDE — Bir mahalde bulunan eczanelerin adedi o mahall 
nüfusuna göre tesbit olunur. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Nüfusu on binden aşağı olan kasabalar ve ka 
yelerde veya şehir ve kasabalar hududu içinde bulunmakla beraber şehir ve kas 
babalardan müstakil veya müfrez olarak bulunan mahallerde bir eczane açmaya m" 
saade olunub nüfusu on binden yukarı olan mahallerde beher on bin nüfusa kadar b 
eczane açılabilir. Bir mahallin sıhhî vaziyeti ve halkın hıfzıssıhhat ve tedavi ilrl 
yacı, nüfusu on binden aşağı mahalde bir ikinci eczane küşadına lüzum gösterir 
mahallinin teklifi üzerine Sıhhiye vekâleti müsaade edebilir. Nüfus mikdarı, mahî 
lî nüfus idarelerinden alınacak malûmata nazaran tayin olunur. 

Y l R M l N C l MADDE — Bu kanunun neşri akabinde her şehir ve kasabaı 
açılacak eczane adedinin ve açılması icab eden mmtakalarm tayini, o şehir ve k 
sabanın coğrafî vaziyetine ve nüfusunun tarzı taksimine göre, vilâyet ^sıhhiye ve mu 
veneti içtimaiye müdürlüğü tarafından yapılacak proje üzerine, vilâyat idare heye 
ne aid olub tasdik için Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletine gönderilir. Som 
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in görülecek lüzum üzerine işbu krokilerin tadil ve tebdili ayni usule tâbidir. Bu 
vziat esnasında beher eczane arasında asgarî münasib bir mesafe bulundurulmaya 
ina olunur. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Nüfusu kesirli olan yerlerde ihtiyaç bulunduğu 
kdirde bir eczanenin daha açılmasına müsaade olunabilir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Yirminci madde mucibince her mahalde ya-
laeak taksimata nazaran nüfus adedine göre fazla mikdarda eczaneyi 
tvi olduğu anlaşılan şehir ve kasabalarda, eczane adedi müretteb olan mik-
ıra ininceye kadar, yeniden eczane açılmasına ruhsat verilmeyeceği gibi mevcud-
rmm yine ayni şehir veya kasaba dahilinde işlemek üzere devrine ve satılmasına 
ya vefat veyahud sair suretlerle kapatılmış olanların tekrar açılmasına da müsa-
Le edilmez. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene 
üddet geçtiği halde bir şehir veya kasaba dahilide mevcud eczaneler müretteb olan 
Lede inmezse, bunlar o mahallin tevziat krokisine göre tefrik olunarak, fazla ka
tıların işlemesine ve açılmasıa müsaade edilmez. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir şehir veya kasabanın yalnız bir mmtaka-
ada yirminci maddede tarif olunan kroki ve tevziata nazaran fazla görülen eezane-
rden açılma tarihi itibarile en eskisi bırakılıb başkaları tevziat cedveline göre ayni 
bir ve kasaba dahilinde icab eden diğer mahallere nakledilir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Eczane binalarının kaç kısımdan mürekkeb ola-
ğı ve laboratuarlarının evsaf ve şeraiti ve muhtevi olmaları lâzımgelen alât ve 
evat ve saire ve eczanenin dahilî hizmetleri işbu kanunun neşri tarihi akabinde 
hhiye ve muaveneti içtimaiye vekâleti tarafından tanzim olunub Heyeti Vekile-
n tasdikma iktiran edecek bir talimatname ile tesbit olunur. 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Eczacı ve kimyager olmayanlar tertibatı sayde-

niye yapmak ve toptan eczacılara satmak üzere laboratuar ve imalâthane aça-
ızlar. Bu gibi müesseseler Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletinin ruhsatı ile 
ılır. 

Üçüncü fasıl 
Ecza ve kimyevî maddeler 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Eczanelerde bulundurulacak ecza ve kimyevî 
ıddeler kanunen kabul edilmiş olan kodekste yazılı vasıf ve şartları haiz bulun-
ılıdır. 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Tıbbî ecza ve kimyevî maddelerin saf olma-

ılarından ve eyi muhafaza edilmemelerinden eczane sahibi bulunmadığı takdirde 
idürü mesuldür. 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Semmî ve müessir eczanın sureti muhafa-

3i ve müstehlike itası ve tıbbî ve ispençiyari müstahzarat imali kavanini mahsu-
una tevfikan yapılır. 
OTUZUNCU MADDE — Reçete mukabili olarak verilmesi meşrut olan ilâçla-

ı reçetesiz itası veya toptan semmî ve müessir maddelerin satılması memnudur. 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetele-
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rin tadil ve tağyir edilmeden yapılması meşrut olub ilâçlar ve reçetelerin (Fiatla 
r ı üzerine yazılmak şartile) alıcıya talimatnameye göre icra edilir. Reçetelerin ima 
linde görülen hata ve saireden doğrudan doğruya eczane sahibi, bulunmadığı tak 
dirde müdürü, mesuldür. 

Muhteviyatında hata ve yanlışlık olduğuna eczacı tarafından şüphe edilen vey; 
işaratı mahsusası olmayarak kodekste muharrer mikdardan fazla eczayı ihtiv; 
eden reçeteler, tabibi müdavi ile temas edilmeden imal edilemz. 

Ancak tabibi müdavi ile temas imkânı yok ise kodekste muharrer azamî mikdar 
tecavüz etmemek şartile imal eder ve mahallî memurini sıhhiyesine ihbar eder. 

OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Her eczanede, yevmî reçetelerin kaydine mahsuı 
olub Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince tertib ve mahallî memuru sıhhiye 
since yaprak adedleri tasdik edilmiş ve mühürlenmiş bir defter tutulur. Bu defteriı 
beş sene müddetle muhafazası mecburidir. Bundan başka alıb vermesi her hangi bi: 
suretle kayid altına alınmış olan maddeler için de, lüzum gösterilecek, alım ve satın 
defterleri tutulur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Matbu damgası olmayan ve tabibin ikametgâhın 
ve diploma numarasını açıkça göstermeyen ve okunması güç şifreli veyahut umu 
miyetle reçete yazmakta kullanılan lisandan başka bir lisanla yazılmış reretelern 
yapılması memnudur. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Eczanelerde ecza ve kimyevî maddelerle tu 
valet eşyasından maada eşyanın müşteriye satılmak maksadil bulundurulması meni 
nudur. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Müstacel tedavide müstamel olub Sıhhiye ve mu 
aveneti içtimaiye vekâletince tayin edilecek olan mühim maddelerin eczanelerdi 
behemehal bulundurulması lâzımdır. 

Dördüncü fasıl 
Teftiş 

OTUZ ALTINCI MADDE — Eczanelerle ecza imalâthaneleri ve laboratuar 
l a n Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletinin murakabesi altında olub her za 
man teftiş ve muayeneye tabidirler. Bunların senede iki defa teftişi mecburî olu) 
lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur. Bu hususta Sıhhiye ve mua 
veneti içtimaiye vekâletince bir talimatname yapılır. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Teftiş, Sıhhiye müfettişleri bulunmadığı takdir 
de sıhhiye müdürlerile Hükümet tabibleri tarafından yapılır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Teftişe memur olarak eczahaneye gelen ve hü 
viyetini isbat eden salâhiyet sahibi memure, eczacı, eczahanenin her tarafını v< 
defterlerini, âlât ve edevatını göstermeğe ve istenilen bütün malûmatı vermeğ< 
mecburdur. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Müfettiş tarafından teftiş esnasında görü
len bozuk, mağşuş veya gayrisaf ecza ve kimyevi maddeler derakab imha ve zabn 
varakası yapılarak teftiş varakasına rabtolunur. Ancak bu nevi eczanın imhasın* 
eczacı tarafından itiraz edilirse bu gibi maddelerden alınacak üç numune eczac: 
ve müfettiş tarafından beraberce mühürlenerek bir numune eczahane ve labora
tuarda bırakılır. Diğer ikisi kimyahaneye gönderilir. Ayni maddenin geri kalaı 



No. 964 — 53 - 6 - II -1927 
asmı mühürlenerek imhası tehir ve kullanılması tahlil neticesine kadar menedilir 
re teftiş varakasına kaydolunarak keyfiyet vekâlete haber verilir. Kimyahane-
erden alınacak cevaba göre karar vermek Sıhhiye vekâletine aiddir. Müfettiş, ba-
;ı maddelerin bozuk ve mağşuş veya gayrisaf olduğunda şüphe ederse ayni suretle 
nu amele olunur. 

KIRKINCI MADDE — Teftişden dolayı vaki olacak şikâyetlerin mercii, Şili
liye ve muaveneti içtimaiye vekâletidir. 

Beşinci fasıl 
Cezalar 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Eczahanelerde bulunan bozuk ve mağşuş veya 
gayrisaf ilâçlarla ruhsatsız 3'apılıb satılığa çıkarılmış olan yerli ve ecnebi müstah-
arlar, memurini sıhhiye tarafından mühürlenerek istimalden men olunub Sıhhiye 
ekâletine bildirilir. Vekâletçe bu hususa dair verilecek karar icra olunur. 

K I R K İKİNCİ MADDE — İki defa eczahanesinden bozuk, mağşuş veya gayri 
af ecza ve kimyevî maddeler bulundurmasından dolayı eşyasına vezıyed edilen 
e teftiş esnasında görülen noksanlar tamamlanması için iki defa yapılan tahrirî 
lıtara riayet etmeyen eczacının eczahanesi derhal kapatılır.. 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Müsaadesiz eczahane açan ve eczahanesinden ha-
iç mahallere ilâç yapan veya satan eczacıların eczahanesi Sıhhiye ve muaveneti 
jtimaiye vekâletince kapatılır ve sanatını icradan men olunarak ceza kanununun 
ört yüz onuncu maddesinde gösterilen ceza ile cezalandırılır. 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Tıbbî cezaların ve zehirli ve kimyevî madde
c in müsaadesiz satılması memnudur. Bunları müsaadesiz satan ve satmak için 
lmasa bile oczahanesinde veya halkın girebileceği bir yerde bulunduran kimse ec-
acı değil ise bu eşyaya vazıyed olunur. Ve o kimse hakkında ceza kanununun dört 
üz dokuzuncu maddesi hükmü tatbik olunur. Eczacı olmayan bir kimse müsaa-
esiz eczahane açtığı halde eczahane ve dükkânı Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 
ekâletince kapadılıb birinci fıkra mucibince mücazat olunur. 

K I R K BEŞİNCİ MADDE - 27, 32. 35, 51, 52 nci maddeler hükümlerine ve 
d, 33, 34, ve 53 ncü maddelerde yazılı momnuiyetlere ve 38, 50 nci maddelerde-
i mecburiyetlere ve t ürk kodeksi kanunu hükümlerine riayet etmeyen ve 55 m i 
ıaddcye göre ihtikâr yaptığı anlaşılan eczacılar, fiilinin derecesine göre başkaca 
anunî takibat icrasına lüzum gösterir bir hal görülmediği takdirde, yirmi beş li-
ıdan iki yüz liraya kadar hafif cezayi nakdî ile cezalandırılır ve tekerrürü ha
nde cezayi nakdî iki kat olarak alınır veya eczahanesi üç ayı geçmemek üzere ka-
adılır. 

K I R K ALTINCI MADDE — Bu kanunda muharrer cezayi nakdî ve hafif ha-
ıs cezalarile bir seneye kadar hapis ve eczahanelerin kapadılması ve eşyanın zab-
kararıımı itası sulh mahkemelerine aiddir. Bu misillû davalar mahkemeye tev

ile ri tarihinden itibaren on beş gün zarfında intaç olunur. Hafif ve hafif hapis-
jn maada mahkûmiyeti havi karar, itiraz ve temyize tâbi değildir. 

Şu kadar ki teftiş esnasında görülen noksanların tamamlanması için iki defa 
ıpılan tahrirî ihtara riayet etmeyen eczacı hakkında mahkeme, esas davanın rü-
îtinden evvel, teşkili tarafeyn etmeksizin, yirmi dört saat zarfında eczahanenin 
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•kapadılması için karar verir. Memurini sıhhiye tarafından tutulan zabıt varaka
ları, aksi sabit oluncaya kadar mamulünbihtir. 

Altıncı fasıl 
Müteferrik maddeler 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Lozan sulh muahedesine göre Türkiyede eczacı 
lık etmek müsaadesini almış olan ecnebi eczahane sahibleri bu kanunun hüküm 
lerine riayet etmek şartile sanatlarını icraya devam ederler. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Ecnebi memleketlerde mahallî Hükümetlerin 
ce tasdikli eczacı mekteblerinden diplomalı Türk tabaası eczacıların mevzu usul 
ler dahilinde hüviyetleri tesbit edildikten sonra Türkiye dahilinde açılmasına mü 
şaade edilmiş olan eczahanelcrden birinde iki sene müddetle bilfiil ameliyat gör 
mek şartile diplomaları Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletince tasdik olunur. 

22 receb 1277 tarihli beledî ispençiyari! £ nizamnamesine göre mektebi Tıbbiyede! 
izinname alıb eczahane sahibi olan eczacılar dahi sanatlarını icra edebilirler. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Gerek hastalık ve egrek sair suretlerle ecza 
hanesinden ayrılan bir eczacı, müddeti müfarekati yirmi dört saati tecavüz eyledi 
ği takdirde kazalarda Hükâmet tabibine ve vilâyet merkezinde Sıhhiye ve mua 
veneti içtimaiye müdüriyetine ihbarı keyfiyet eder. Bu müfarekat müddeti on be 
günü geçdiği takdirde behemehal Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletinden mü 
saade ahzı lâzımgelir. Müddeti infikâk esnasında kendisine vekâlet etmek üzer 
diplomalı bir eczacının müdürü mesul olarak iraesi icab eder. 

ELLİNCİ MADDE — Eczahanelerin gece nöbeti vazifeleri, mahallî sıhhî ma 
kamlarının tensibile halkın ihtiyacını temin edecek surette tanzim olunur. Bu hu 
susta verilecek emirlere eczahanelerin tâbi olması mecburidir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra nüfusu oı 
binden yukarı olan şehir ve kasabalarda tabiblerin eczahaneler ve müştemilâtmd 
hasta kabul eylemeleri memnudur. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Her eczacı, eczanesi mmtakası içindeki mahallelerd 
oturan ve tababet eden tabibleri isim ve adreslerile ihtisaslarını ve hangi saatlerd 
muayenehane veya evlerinde bulunduklarını gösteren bir liste tertib ed«r ve ecza 
ne içinde halkın görebileceği bir mahalle asar. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki sene zaı 
fmda her eczane sahib veya mesul müdürü eczanenin üstünde veya bitişiğinde vey 
yakınında ikamet için lâzım gelen mahalli hazırlayacaktır. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Eczanelerde kullanılacak kalfa ve çıraklar içi 
hususî bir talimatname yapılacaktır. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Lüzum ve icabı halinde ihtiyaç görülen mahalleı 
de ecza fiatları hakkında Sıhhiye vekâletince tarife yapılabilir. 

İlâç fiatlarmdaki ihtikârın tedkiki Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletin 
aicodir. Tedkikin neticesi vekâletçe meclisi âlii sıhhiye verilip ihtikârı anlaşılan e( 
zacılar hakkında bu kanunun kırk altıncı maddesindeki cezalar tatbik olunur. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Bir kaza veya anî bir tehlikeye uğrayarak eczant 
ye gelen veya getirilen hastaların eczanede müdavatı ibtidaiyeleri 51 nci maddeni 
hükmüne tâbi değildir. 
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ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun neşrinden itibaren eczaneler hakkında 

meri olan 22 receb 1277 tarihli nizamname mülgadır. 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun ahkâmım icraya Sıhhiye ve mu

aveneti içtimaiye ve Adliye vekilleri memurdur. 

24 kânunusani 1927 

Jürrihuriyet Riyasetine tebliği : 25 - I - 1927 tarih ve 1892 No. lu tezkere île 
3erayineşir ve üân kanunun Başvekâlete tebliğ 
•dildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrud 
ezkerenin tarih ve numarası : 26 -1 -1927 ve 4/45 
\Iüzakerah ihtiva eden zabit ceridelerinin cüd ve Cüd Saytfa 
ayıfası : 23 338 

28 257,302:324^38:354^70:371 
şbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların 
mmarası , : 365,767 


	kanun_tbmm_c005_0048.pdf
	kanun_tbmm_c005_0049.pdf
	kanun_tbmm_c005_0050.pdf
	kanun_tbmm_c005_0051.pdf
	kanun_tbmm_c005_0052.pdf
	kanun_tbmm_c005_0053.pdf
	kanun_tbmm_c005_0054.pdf
	kanun_tbmm_c005_0055.pdf

