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içindekiler 
Sayfa 
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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Umumi Heye

te sunuşları 464 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğünün malzeme sto
ku yapabilmek için 60 milyon liralık mü-
tnlavil sermaye tesisine dair olan kanun lâ
yihasının geri verilmesi hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/536, 1/635) 464 

2. — Gelir Vergisi Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair olan kanun lâ
yihasının geri verilmesi hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/537, 1/414) 464 

3. — Kurumlar Vergisi Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve bu kanunun bâzı 
maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/538, 1/415) 464 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara sâri taahhüelere girişilmesi 
hakkındaki 5169 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/539, 1/634) 464;465 

Sayfa 

465 

465 
466 

5. — Vergi Usul Kanunu ile bu kanu
nun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun lâyihasının geri verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/540, 1/457) 

6. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükba-
çı'iıin komisyondan çekildiğine dair Ticaıet 
Komisyonu reisliği tezkeresi (3/541) 

5. — Görüşülen işler 
1, — Ankara Mebusu Fuad Seyhun ve 

üç arkadaşının eczane bulunmıyan yerler
de eczane açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu 
Itifat Sivişoğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki 694 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinin değiştirilmesi, 53 ncü maddesi
ne fıkra eklenmesi ve bâzı maddelerinin 
kaldırılması, Erzincan Mebusu Ziya Soylu 
ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâzım Ağa-
cıkoğlu ve 2 arkadaşının, eczacılar ve ecza
neler hakkında, Trabzon Mebusu Faik Ah-
med Barutçu ve iki arkadaşının Eczacılar 
ve Eczaneler hakkındaki kanunun 18 - 24 
ncü maddeleriyle 49 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ye Adalet komisyonları raporları 
(2/136, 297, 348, 378, 413) 466;485 



6. — Sorular ve cevaplar 

A — Yazdı sorular 
1. — Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un, 

Trabzon Vilâyetinde inşa edilen Tütün İş
letme ve Bakım Evinin ne zaman işletme
ye açılacağına dair sorusuna Gümrük ve 

Sayfa 

486 

486 

Sarftı 
Tekel Vekili Emin Kalafat'in yazılı cevabı 
(6/ı1f)7> 486 

2. — Ordu Mebusa Atıf Topaloğlu'nun, 
Ordu'nun Ünye Kazasına bağlı Karakuş 
Nahiyesinin ne zaman kaza haline getirile
ceğine dair sorusuna İçişleri Vekili Etem 
Menderes'in yazıl* cevabı (6/1205) 486:487 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Balıkesir Mebusu Mücteba Iştın'm, Dilekçe 
Komisyonundan istifa ettiğine dair takriri okundu. 

Gündemde mevcut kanun teklif ve lâyihaları
nın diğer maddelerden önce görüşülmesi hakkın
daki önergeler kabul edildi. 

Yeniden iki kaza kurulması hakkındaki kanun 
kabul edildi. 

Çoruh Vilâyetine bağlı Fındıklı kazasının 
Rize Vilâyetine bağlanması hakkındaki kanun 
kabul edildi. 

Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine dr ir 
olan 5775 sayılı Kanuna ek kanun kabul olundu. 

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki kanun tek
liflerinin maddeleri üzerinde de bir müddet gö
rüşüldükten sonra, 

30 . XI . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 

Muzaffer Kurbanoğlu 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çanakkale Mebusa 

Ömer Mart 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Siverek'

te münteşir «Siverek» gazetesi sahip ve mesul 
müdürünün ne için tevkif edildiğine dair sözlü 
soru önergesi, Adalet Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1238) 

2. — Ka s Mebusu Sırrı Atalay'm, Kars'ta 
kok kömürünün tonunun 99 liraya verildiğinin 
doğru olup olmadığına, doğru ise mâkul bir de
receye indirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, İşletmeler Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1239) 

3. — Trabzon Mebusu Salih Esad Alperen'in, 
İstanbul'da muvakkaten Bahriye Müzesi olarak 
işîral edilen Bezmiâlem Validesultan Camiinin 
tahliye edilin edilmediğine dair sözlü soru öner
gesi, Başvekâlete gönderilmiştir. (6/1241) 

Tazth sorular 
1. — Kars Mebusu Fevzi Aktaş'm, Kars Vilâ

yetinin mesken, mahrukat ve kereste ihtiyaçlara 

nm halli için ne düşünüldüğüne dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Vekâletine gönderilmiştir 
(6/1237) 

2. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, hayvan 
nakliye tarifelerinin indirilmesi, nakil vasıtaları 
temininin kolaylaştırılması, hayvan vergilerinin 
kaldırılması hususlarında ne düşünüldüğüne ve 
hayvanlardan elde edilen gıda ve sanayi madde
lerine dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve Te
kel, Maliye, Tarım, Ulaştırma vekâletlerine gön
derilmiştir (1/1240) 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Kars 
vilâyetinin kaza ve köylerindeki meskenlerin ta
mir ve inşası için ne kadar para ayrılacağına 
dair yazılı soru önergesi, Tarım Vekâletine gön
derilmiştir (6/1242) 

4. — Bingöl Mebusu Mustafa Nuri Okcuoğlu'-
nun, Elâzığ'ın Keban Kazasına bağlı Ağın Na
hiyesinin kaza haline getirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, yazılı soru önergesi, İçiş
leri Vekâletine gönderilmiştir (6/1243) 
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a. HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi An- i 

laşması» na Türkiye'nin iltihakı hakkında kanım 
lâyihası (1/676) (Dışişleri ve Ekonomi Komis
yonlarına) 

2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1951 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası 
(1/677) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve | 
Kültür Teşkilâtı (Unesco) nun, Hükümetimizle 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu ara
sında 5 Eylül 1951 do imzalanan Teknik Yardım 
Esas Anlaşmasına âkıd taraf sıfatiyle ithali hu
susunda Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Tek
nik Yardım Bürosu Türkiye Temsilcisi arasında 
teati olunan mektupların tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/678) (Dışişleri ve Millî Eğitim Ko
misyonlarına) 

4. — Devlet Kitapları Döner Sermayesi hak
kındaki 4940 ve 5760 sayılı kanunlarda değişik
lik yapılmasına dair kanun, lâyihası (1/679) 
(Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına) 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ- I 
h (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü- I 
ğü kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/680) (İçişleri ve Bütçe Komisyonla
rına) 

6. — Teker Umum Müdürlüğü 1953 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası (1/681) (Bütçe 
Komisyonuna) 

7. — Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Olan 5427 sayılı Kanua bağlı 
cetvelin tadiline dair kanun lâyihası (1/682) 
(Bütçe Komisyonuna) 

8. — Türkiye ve Orta %Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsünün ihdası hususunda Türkiye Hj^Şi-
metiyle Birleşmiş Milletler JJTeknik Yardım Bü-, 
rosu arasında imzalanan î sayılı Teknik Yardım 
Ek Anlaşmasının iasdikı hakkında kanun lâyiha
sı (İ/683) (Dışişlşri ye Millî Eğitim Komisyon* 
larına); I 

9. — Türkiye'ye bir Teknik Yardım Daimî 
Temsilcisi izamı hususunda Türkiye Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu 
arasında imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaşma- I 

I sının tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/684)' 
(Dışişleri Komisyonuna); 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1953 yılı 
! Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/685) (Bütçe Komisyonuna) 

Teklifler 
11. — Konya Mebusu Muammer Obuz ve 2 

arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun teklifi (2/564) (Mali
ye ve Bütçe komisyonlarına) 

12. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Memurlara ödenecek pahalılık tazminatı 
hakkında; kanun teklifi (2/565) (Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

Tezkereler 
13. — Kars Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın'in 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/542) (Anayasa ve Adalet 
ıkomislonlarmdan kurulan Karma Komisyona) 

14̂  vr4- Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1951 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Be-
yannemismri sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi (3/543) (Sayıştay Komis
yonuna) 

15. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacı güler 'im teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/544) (Anaya
sa ve Adalet l'omisyonlarından kurulan Karma 
Komisyona) 

Raporlar 
16/— Ankara ve İstanbul'daki askerî polis 

birlikleri astsubay ve eratına öteberi ödeneği 
verilmesi /hakkında kanun lâyihası ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları roparları (1/388) 
(Gündeme) 

17. — D"ej^îryqllar ve Limanlar İnşaatı İçim 
Gelecek Yıllara Geçici Taahhtitlert Girişilmesi 
h&kknıdaki 4643 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihası ile Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 ar
kadaşının, Öfemiryollaf ve Limanlar İnşaatı 
İçin Gerçek Yıllara preçici Taahhütlere Giri
şilmesi hakkındaki 464$ sayılı Kanuna bir mad
de eklenmesi hakkında ıkaiıurf'teklîrî* ve Ba
yındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/628, 2/381) (Gündeme) 

18. — İdare Amiri İzmir Mebujsu Rahmet Al-
demir ve Kütahya Mebusu İhsan Şerif özgen'-

— 4 6 3 -



B : 11 30.11.1953 
in, Büyüık Millet Meclisi 1953 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/559) (Gündeme) 

19. — 2/3 Ağustos 1944 ten evvel Alman 

Kliring hesabına yatırılmış olan avansların 
iadesine dair kanun lâyihası ve Dışişleri, Tica
ret ve Bütçe komisyonları raporları (1/538) 
(Gündeme). 

»o<< 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın. 

KATİPLER : Sedat Baran (Çorum), Ali Ocak (Gazianteb). 

mmm 

3. — YOKLAMA 

REÎS -i- Yoklama yapacağız efendim. 

(Afyon seçim çevresi mebaslarından, Denizli 

seçim çevresi mebuslarına kadar yoklama yapıl
dı.) 

REÎS — Oturumu açıyorum. 

4. — RİYASET DÎVANININ UMUMÎ HEYETE SUNUŞLARI 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğünün malzeme stoku yapa
bilmek için 60 milyon liralık mütedavil sermaye 
tesisine dair olan kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/536,1/635) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
10. V I I . 1953 tarihli ve 71 - 2586/6 - 2096 sa

yılı yazı ile takdim edilen Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün mal
zeme stoku yapabilmesi için 60 milyon liralık 
mütedavil sermaye tesisine dair olan kanun lâ
yihasının iadesini saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geri verilmiştir eefndim. 

2. — Gelir Yergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair olan kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi (Ş/537, 
1/414) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda deği

şiklikler yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
ilâvesine dair olup 9 . V I . 1952 tarihli ve 6/1724 
sayılı yazımızla sunulan kanun lâyihasının geri 

gönderilmesine müsaade Duyurulmasını saygıla
rımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geri verilmiştir. 

3. — Kurumlar Vergisi Kanununda değişik
likler yapılmasına ve bu kanunun bâzı maddele
rine fıkralar eklenmesine dair kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/538, 1/415) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 

değişiklik yapılmasına ve bu kanunun bâzı mad
delerine fıkralar eklenmesine dair olup 9 . V I . 
1952 tarihli ve 6/1725 sayılı yazımızla sunulan 
kanun lâyihasının iadesine müsaade Duyurulma
sını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geri verilmiştir, efendim. 

i. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara sâri 

, taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5169 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril/meşine dair 
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kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Başve- [ 
kâlet tezkeresi (3/539, 1/634) 

REİS — Tezkereyi okutuoyrum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
7 . 7 . 1953 tarihli ve 6/2076. sayılı yazımızla 

sunulmuş olan 5169 sayılı Kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 
iadesine müsaadenizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — (leri verilmiştir. 

5. — Vergi Usul Kanunu, ile bu kanunun 5815 | 
sayılı Kanunla değiştirilen bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına ve kanuna bâzı madde ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun lâyihasının geri 
verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/540, \ 
1/457) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun 

5815 sayılı Kanunla değiştirilen bâzı maddele
rinde değişiklik yapılmasına ve kanuna bâzı 
maddeler ve fıkralar eklenmesine dair olup 
26 . 9 . 1952 tarihli ve 6/2798 sayılı yazımızla 
sunulan kanun lâyihasının geri gönderilmesine 
müs&ade Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geri verilmiştir. 

6, — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın 
komisyondan çekildiğine dair Ticaret Komisyonu \ 
Reisliği tezkeresi (3/541) l 

Yüksek Reisliğe ' 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın komis

yonumuzdan istifa ettiğine dair olan takriri ili
şik olarak sunulmuştur. 

1953 O : 1 
Saygılarımla arzederim. 

Ticaret Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu 

Şükrü Kerinızade 

Ticaret Komisyonu Başkanlığına 
Ticaret Komisyonundan çekildiğimi arzederim. 

Kırşehir Mebusu 
Osman Bölükbaşı 

REİS — Ittılaınıza arzolunmuştur. 
Gündemle ilgili önergeler vardır, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündeme dâhil kanun lâyiha ve 

tekliflerinin, sözlü sorularla İçtüzük gereğince 
bir defa görüşülecek işlerden evvel, görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Mebusu 
Esat Budakoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin V. sırasındaki birinci 

defa görüşülecek işlerin diğerlerine takdimen 
ve tercihan müzakere olunmasını arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar Mebusu 
Ahmed Veziroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin V. kısmındaki iki defa görüşüle

cek işler aarasmda gösterilen kanun teklif ve 
lâyihaların sözlü sorular ve Wr defa görüşüle
cek işlerden önce görşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Zonguldak Mebusu 
Rifat Sivişoğlu 

REİS — Her üç önerge aynı mahiyettedir. 
(Değil, sesleri) Efendim, ayrı mahiyette fikir 
taşıyan bir önerge yoktur. Üçü de gündemin iki 
defa görüşülecek işlerinin sözlü sorulara ve bir 
defa görüşülecek işlere takdimen görüşülmesi 
mahiyetindedir. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu vaziyete göre eczacılar ve eczaneler hak
kındaki kanun teklifleerinin görüşülmesine de
vam ediyoruz. 
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B : İl 30.41,1953 0 : 1 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Ankara Mebusu Fuad Şeyhim ve üç 
arkadaşının eczane bulunmıyan yerlerde eczane 
açmayı teşvik, Zonguldak Mebusu Rifat Siviş-
oğlu'nun, Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 
sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin değiştirilme
si, 53 ncü maddesine fıkra eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin kaldırılması, Erzurum Mebusu Zi
ya Soylu ve 6 arkadaşı ile Sivas Mebusu Nâ
zım Ağacıkoğİu ve 2 arkadaşının, eczacılar ve 
eczaneler hakkında, Trabzon Mebusu Faik Ah-
med Barutçu ve iki arkadaşının Eczacılar ve 
Eczaneler hakkındaki Kanunun 18-24 ncü mad
deleriyle 49 ncu maddesinin 2 ncj fıkrasının yü
rürlükten kaldırılması hakkında kanun teklif
leri ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (2/136, 297, 348, 378, 413). 

REÎS — Geçen Birleşimde tasarıda, yazılı 7 
nci maddeyi 6 ncı madde olarak okumuştuk. 

Söz istiyen arkadaşlar : Sudi Mıhçıoğlu, Tev-
fik îleri, Abbas Çetin, Hüsnü Türkand, Necdet 
Incekara'dır. 

Söz sırası Sudi Mıhçıoğlu'nündür. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhte

rem arkadaşlarım, daha evvelki celselerde de 
arzetmiştim; Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 
Kanunun Sağlık Komisyonunda tahdit pren-
sipine uygun olarak hazırlandığını, Adalet Ko
misyonunda ise; yalnız tahdit prensip! kaldırı
larak, diğer maddeler olduğu gibi alıkonuldu
ğunu ve bu şekilde amel etmek için hareket ih
tiyar edildiğini ve bunun da hiçbir vakit Ana
yasa Hukukunun tanıdığı haklara dayanmadığı
nı ve binaenaleyh bu eczacılık kanunu bu şe
kilde tedvin edildiği takdirde Anayasanın va
tandaşa, meslek adamına sağladığı hakların ber
taraf edildiğini arzetmiştim. 

Arkadaşlar, burada altıncı maddenin D ben
di (Sıhhi sebeplerle veya sanatın icrasından; 
mütevellit maluliyet dolayısiyle bir eczanenin 
mesul müdür tarafından idaresi müstemirren 
beş seneyi geçemez.) diyor. Halbuki vâfiı ka
nunun âmme sağlığı menfaati adına eczacıdan 
istediği husus eczanenin mesul bir müdür ta
rafından Jdare ed|lmesi hususudur. Bir eczacı 
hastalanabilir, bir eczacı her hangi bir sebeple 
her insanın başına gelen bâzı hastalıklara du
çar olabilir. Eczanesi vardır, eczanesine anlaşma 

yoliyle bir mesul müdür koymuştur. Eczacı başta 
rg\duktan sonra, müdürü mesulle eczaneyi idare 
etmek hakkını beş sene sonra ondan nezetmek 
Anayasa ve însan Hakları Beyannamesine «ay
kırıdır arkadaşlarım. 

Bir taraftan memlekette azlığından dolayı 
eczanelerin çoğalmasını istiyoruz, temenni edi
yoruz; memlekette eczacılığın (Bâzı arkadaşları
nım ve hattâ ekseriyetinizin kabul buyurduğu 
şekilde) tahdit yüzünden çoğalamadığı kanaa
tini izhar ediyoruz, öbür taraftan eczacının 
memlekette çoğalmaması yolunda bâzı hüküm
ler getiriyoruz; bu, tamamen tezada düşmek 
olur. 

Bendeniz bu kanunun bütün maddelerini 
okuduktan sonra şu kanaate vardım arkadaşla
rım : Tahdit esasına göre hazırlanmış bir ka
nunun tahdit prensibi ortadan kalktıktan sonra 
bütün maddelerinin Adalet ve Sağlık komis
yonlarından teşekkül edecek bir geçici komis
yonda mütalâasında fayda vardır. (Gürültüler). 
Memleketin umumi sıhhati bakımından fayda 
vardır, memleketin selâmeti bakımından fayda 
vardır, bir meslek adamının... (Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun; takrir hakkın
da reylerinizi istimal buyurduğunuz zaman ica-
beden hususatı yaparsınız. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Devamla) — Tensip 
buyurmazsanız reddedersiniz beyefendi, çok ri
ca ederim. Meclisi Âlinin takdirine arzediyo-
mm. 

Bir eczacının, bir meslek adamının ilmî şe
refini, haysiyetini korumak bakımından zaru
ret vardır. Niçin mi diyorsunuz arkadaşlar, ar-
zedeyim, derhal : 6 ncı madde üzerinde olduğu
muz için 14 .ncü maddeden bahsetmek mecburi
yetinde kaldığımdan dolayı özür dilerim. 

14 ncü madde; eczacıyı mebus olmaktan, 
eczacıyı meclisiumumi âzası olmaktan, eczacı* 

| yi insan hakkından mahrum ediyor. Bu şekil-
[ de teklif edilmiş bir kanunun müzakeresinde 
I bâzı; kısımları tenvir edememek durumuna dü-
I şeceğimizden, lâyıkiyle tedvin edemiyeceğimiz-
j den endişe ediyorum, korkuyorum. Âmme 
; sağlığını korumak için muhatap olacak bir ka-
• minim lâyıkiyle tedvini lâzımdır. Başkanlığa 
i bir takrir vermiş bulunuyorum; bâzılarının ka-
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falarında endişe o'lmıyabilir, fakat benim ka
famdaki endişe memleket menfaatidir arkadaş
lar. 

REÎS — Tevfik tleri... Abbas Çetin (Vaz
geçti sesleri). 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Eczacılar Kanununun hazırlanma
sında ben de komisyonda vazife görmüş bir ar
kadaşınız sıfatiyle bir iki şey söylemek iste
rim. Geçen sefer, kanunun konuşulması esna
sında bir arkadaşımız tarizde bulundu; tahdi
de taraftar olan bir arkadaş, bu kanunu bir 
komisyona sevketmenin âdeta bu işi bir çeşit 
önlemek olduğunu ileriye sürdü. Şunu burada 
arzetmek isterim ki, burada yapılan münaka
şalarda hiçbir zaman şahsi fikirlerimizi empoze 
etmek ve onları kabul ettirmek vazifesi ile mü
kellef değiliz. Heyeti Umumiyenin tasvibine 
mazhar olan fikirlerimiz kanun olarak kesbi 
•katiyet eder. Etmiyenler de milletin hayrına 
söylenmiş sözlerdir. Bundan evvel konuşulmuş 
olan doktorlara ait Hizmeti Mecburiye Kanu
nunun müzakeresi esnasında bu şeki'lde yapı
lan münakaşaların gürültülere sebebiyet ver
mesi neticesinde, söz söylemek hususundaki ar
zularımıza muhalefet edilmesi yüzünden, bu
gün pekâlâ tatbik sahasına girdiği halde bu 
kanun revaç bulamamıştır . Binaenaleyh bura
daki fikirlerimizi açıkça izhar etmemiz her hal
de cümlemizi vicdan huzuruna kavuşturur, ka
naatindeyim. Ben bu mesele için söz aldım ve 
huzurunuzu tasdi ettim. 

Mâruzâtım bu 'kadardır arkadaşlar. 
REÎS — Ne-cdet încekara. 
NECDET ÎNCEKARA (îzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, 6 ncı maddenin D fıkrasının kaldı
rılması hususunda bâzı teklifler vardır, Ibu tek
life ben de aynı kanaatle iştirak ediyorum. Bir 
eczacının önce bütün mesleki hayatı müddeti 
içinde kendd eczanesi dâihilinde biriktirmiş ol
duğu bir sermayesi vardır, 'bir de (FVmd de . 
commefce) dediğimiz sermayesi vardır. Bun
dan başka her hangi bir sermayesi olmadığı gi- ' 
hi, dikili bcr ağacı bile yoktur ve olmasına da • 
imkân yoktur. («Daha ne olsun» sesleri, gürül
tüler) 

Arzetmek istediğim şudur : Her gün, her 
hafta piyasaya yeni yeni müstahzarlar çıkıyor 
ye herkes eline reçetesini alarak bu ilâcı isterrm 
diye İsrar ediyor. Her eczacı bu istenen ilâçları 
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bulundurmak mevkiindedir. Bu ise eczanede 
teraküm eden bir servet demektir. Bu vaziyet 
karşısında bdr eczacının maluliyetinden veya 
hastalığından dolayı bu vaziyetinden mahrum 
edilmesi haklı bir hareket olamaz. Bu sebeple 
onun rahatsızlığından dolayı, eğer ıböyie beş 
sene, on sene eczaneye devam imkânı yoksa 
eczanesini bir müdürü mesul ile idare etmesi en 
doğru bir hareket olur. 

Bunun hakkında sözcü arkadaşım buyurdu
lar ki; «Bu müdür *bir ecîr olur, onu kendı'&i 
için bir eczane açmaktan mahrum 'bırakır*;* Ka
bul ettiğimiz serbesti sistemi içinde, müdiri 
-mesul olan eczacının başka bir yerde, dilediği 
şekilde eczane açmasını menedecek hiçbir sebep 
yoktur. Esasen bu madde de kendisini eczane 
açmaktan mahrum etmiyeceğine göre, beş se
ne gibi bir müddetle takyidetmeye hiç de lü
zum yoktur. Böyle bir kayıt tanındığı takdir
de 'eczane sahibi ne yapsın? Sermayesini para
ya kalbetmek imkânı yoktur. Bu, yeni rejim 
ile kalbili telif değildir; ya o tarafa, ya bu ta
rafa. Herkes eczane açmak hakkını kazandık
tan sonra, o müdiri mesul şöhretli »bir eczaneyi 
satınalamaz, gider onun yanında eczane açar. 
Bu böyle olduğuna göre 'bu maddenin buradan 
»kaldırılmasında zaruret vardır. Bendeniz bir 
teklifte bulunuyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, münakaşa olunmakta olan (C) ve (D) 
bentleri hakkında bendeniz ayrıca bir kanaate 
vâsrl -olmuş değilim. Yalnız (C) ve (D) bent
lerini yekdiğerinden ayrı tutarak, (C) bendi
nin ipkası ve (D) bendinin tayyı mümkündür. 
Ancak bendeniz bunun hakkında bir mütalâa 
arzetmek için kürsüye gelmiş değilim. Bende
nizin mütalâam bu tasarının bu devrede ve t>u 
içtima senesinde Meclisten çıkarılacak en mü
him tasarılardan biri olduğu merkezr'ndedir. 
(Bravo sesleri) Bu, böyle iken ve Meclis kana
atini izhar etmiş iken işi tahdide taraftar olan 
bir komisyona sevketmek demek bu kanunu, 
bimennihilkerim, onuncu içtima devresine ta
lik etmek demektir. Çünkü komisyona gidecek, 
uzun müzakerelerden sonra buraya gelecek, bu 
arada bütçe de araya girecek ve nihayet intihap 
devremiz de bitmiş olacaktır. Onun için arka
daşlar : 

Noksanını bil bir işe ya başlamadan evvtJ 
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Ya başladığın k â n pezirayı hitam et. (Al

kışlar) 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 

Eczacılar Kanunu Yüksek Huzurunuzda müza
kere edilirken Meclisin temayülü de artık belli 
olmuştur. Meclisin temayülü belli olduktan 
sonra bu tasarı geri alınamaz veyahut savsak-
lanamaz. Bu hal tahakkuk ettiği takdirde bu 
işin samimiyetine hükmolunamaz. 

Mâruzâtımı bu sekilide ifade ettikten sonra 
bu anlayışla maddenin C ve D bentleri hakkın
da mütalâamı arzedeceğim, belki faydalı olu
rum diye. 

Yüksek malûmunuzdur ki, mesul müdürlük 
eczacılık hakkında esas bir madde değildir, arızi 
vaziyetin idamesi hususundadır, boşluğu doldur
mak iğindir. Müdürü mesule eczane açmak yetki
si verilemez, ancak açılmış olan, işletmeye konul
muş olan bir müessesenin faaliyetini haleldar et
memek için, faaliyetini idame etmek bakımından-, 
müdürü mesullük ihdas edilmiştir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, gerek müdürü me
sullük ve gerekse eczane sahibi olmak ancak bu 
mesieke intisap etmiş olan vatandaşların meşru 
haklarıdır,, bu intifa yalnız eczacılara aittir. 

Kanunun birinci maddesinden son maddesine 
kadar bütün maddeleri bu ruhu mânadadır, bu 
meslekdasların menfaatlerini himaye bakmmdan 
bu bentler bu bakımdan mütalâa edilmişlerdir. 

Şimdi, bent der ki, (müdürü mesullük müd
deti dolunca, eczanenin rursatnamesi geri alınır.) 

Yüksek malûmunuzdur ki, ruhsatname müd
deti ve müdürü mesullerin devam etme müddeti 
5 sene ile takyit edilmiştir. Bu idari bakımdan 
bir ayarlama meselesi olabilir. Ama bu tasarı 
yüksek huzurunuzda müzakere edilirken bunu 
enine sonuna çekiştirmek ve mesele üzerinde be
yanı f'ikir etmek hakkımızdır. Binaenaleyh, bu 
müddeti uzatabilir veya kısaltabiliriz. Bunun 
için bir şey demiyorum. Ama kanunun ruhu mâ
nası, eczacının mesleki dâhilinde yaşamaktır. 
Ondan intifa temin etmek bakımından onlara 
verilmiş bir imtiyaz olduğuna göre bunu şümu-
len ayarlamak lâzımdır. Yani meslekini icra es
nasında, her hangi bir yakıcı maddenin imali 
sırasında iki gözü kör olursa ne napacaktır? 30 
yaşında iki gözü kör olmuş olan bu adam ezkaza 
70 sene yaşıyacaksa beş sene sonra onu müdürü 
mesulle eczanesini idare etmekten mahrum et
mek.. Bu doğru değildir arkadaşlar. 
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Her ne kadar geçmiş kanunda, yani cari ka

nunda bu şekilde ayarlanmış ise de bu kanun 
tedvir edilirken, bu sakat kimsenin mesleki uğ
runa gözünü feda etmiş, mesleki uğrunda haya
tını iyileşemiyecek b'ir hale sokmuş, veyahut has
belkader - hiçbir vatandaşa Allah vermesin - iyi
leşmesi müşkül bir hastalığa duçar olmuş ve me
selâ son zamanda moda olan vereme müptelâ ol
muş ise ister miyiz bu veremli eczacı masa başın
da ilâç yapsın? Doğru değil. Onun için iyi ola-
mıyacak derecede sâri hastalığı olanlar da ecza
cılık yapmaktan menedilmiştir, çok doğrudur. 
Ama buna bir ekmek parası verelim, insanlık, 
vicdan bunu emreder. O halde ne yapalım? Kolay 
arkadaşlar : 

Maddeyi takip edelim, D fıkrası d'iyor ki, 
(sıhhi sebepler veya sanattan mütevellit maluli
yet dolay isiyle bir eczacının mesul .müdür tara
fından idaresini mesul müdür tarafından idaresi 
sahibi bulunan eczacının hayatı müddetince de
vam eder.) Tabiî bu arzettiğim şekil kabul edil
diği takdirde C bendi kendiliğinden sakıt olur. 
Bitti mesele. Hiçbir dâva yok. Âmme menfaati 
bundan bir şey kaybetmedi. Hem eczane, kazan
dı, hem de eczanenin devamını temin ettiki; ecza
cının ekmeğini hayatı boyunca takdir ettik. Bü
yük Meclis kabul ettiği takdimde bu meslek sa
hiplerinin ekmeğini garanti etmiş oluruz.. Kimse
nin hiçbir vakit böyle kötü akibete uğramasını 
temenni etmeyiz. Ama uğradığı takdirde ekme
ğine mâni olmıyalım. Komisyon bu mâruzâtıma 
iştirak ederse teklif yapmıyayım, yok mâruzâ
tıma iştirak edilmiyorsa teklif yapacağım. Ben 
hiçbir vakit müdürü mesulü himaye taraftarı de
ğilim. Ama hayatını bu uğurda harcamış, âmme 
bakımından sıhhatini tehlikeye koymuş ve arıza
lara uğramış eczacıların hukukunu, bu arzetti
ğim şekilde,, madamelhayat temin bakımından 
eczacıların eczanelerinin serbestisi hakkındaki 
kanunu, vicdan huzuru ile hepimizin - insanlık 
kaidelerine uygun olarak kabul etmemiz yerinde 
olur. 

REÎS — Refik İnce... 
R E l P l K ŞEVKET İNCE (Manisa) — Ma

lûmunuzdur ki; her kanun muayyen bir fikir et
rafında toplanmış maddeler yekûnundan ibaret
tir. Her madde o kanunun ruhu dairesinde ifası 
lâzımgelen ve lâzımgelmiyen hususu bildirir. 
Onun içindir ki, mihveri hareketimiz kanunun ru-
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hunu teşkil eden madde olmalı ve bunun dışına 
çıkmamalıdır. 

Bu kanunun ruhu da (eczacılık meslekini 
serbest bulundurmak) sözü ile ifade olunabilir. 
Binaenaleyh bütün koyacağımız maddeler bu 
ruha ne dereceye kadar uygun olursa, kanun da 
o kadar ahenkli ve tatbikatı da o kadar kolay 
olur. 

Şimdi arkadaşlar, bu 7 nci maddenin görü-
4 şülmesi münasebetiyle C ve D bentlerindeki ka

yıtların aleyhinde noktai nazarlarını bildirmiş 
olan arkadaşlarıma tamamen iştirak ederim. 

Bir defa müdiri mesullük keyfiyeti; eczacı
lar ve eczaneler milletin sıhhati umumiyesi ba
kımından lâzım müesseselerse, müdiri mesullük 
sıfatını tevsi etmek başlıca vazifemizdir. Bu se
ne mektepten çıkan bir adam, genç bir vatandaş 
eczane açmak için sermayesi yoksa bir eczane
nin müdürü mesullüğünü deruhde edebilir. Bu 
itibarla üç sene, beş sene gibi bir müddetle bu 
müdiri mesullüğü takyit etmekte isabetsizlik 
vardır. Beş sene geçtikten, sonra o zat uhdesin
den müdiri mesullüğü kaldırırsak o gencin va
ziyeti ne olacaktır?. Halâ eczane açmıya da va
ziyeti müsait değildir, bir başkasının yardımına 
muhtaçtır. Bu suretle yetişmiş bir adamdan 
memleketin istifadesini de selbetmiş oluyoruz. 

Bir de sakat bir noktai nazar dermeyan edil
di. Biz, bunun aksine olarak, bir adamın muh
telif eczanesi olmasını teşvik etmeliyiz. Eczane
lerin çokluğu hem sıhhati umumiye noktasından 
hem de müdiri mesullük yapacak gençlere saha 

• açmak, onlara geçim imkânları sağlamak bakı
mından memlekete faydalıdır. 

Daimî olarak mesul müdür olmazmış. Bence 
0 bir mâni yoktur. Arzettiğim gibi, bâzı yerlerde 

belediyeler eczane açıyorlar, oraya mesul müdür 
tâyin ediyorlar. Belediyeler için hastalık veya 
sanatı icra edememek gibi bir halin vukuu mel
huz mudur? Oraya gelen müdiri mesul yaşadık
ça, müdiri mesul olmak taahhüdünde bulunduk
ça vazifesini yapar ve âmme istifade eder. 
Mutlaka eczane sahibinin gelip eczanenin ba
şında bulunması iddiası hakikate uygun değil
dir. 

Temenni ederim, bir eczacı sermayedar, on 
eczane açsın ve mesuliyeti maddiyesi gibi mesu
liyeti mâneviyesini de müdiri mesuller vasıta-
siyle deruhde etsin. Yoksa eczacı illâ Refik 
Şevket'in eczanesinin başında bulunması gibi bir 
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vaziyet olacaktır ki, doğru değildir. Bunda bir 
faidei umumiye melhuz olsa, pekâlâ, kabul edilir. 
Fakat böyle bir lüzum ve fayda yoktur. 

Onun için ben, arzettiğim gibi, müdiri me
sullerin mahdut müddetli olması aleyhindeyim. 

İkincisi; müdiri mesullerin yetişmesi yeni ye
ni eczanelerin açılmasına yol açacaktır. 

Üçüncüsü; muhtelif mal sahiplerinin eczane 
açması asla tehlikeli değildir. Kaldı ki, serbesti 
prensipine uygun düşmiyen C ve D fıkralarının 
tayyını teklif ediyorum. 

Yüksek takdiriniz neticesi tecelli edecek hal, 
hakikat olacaktır. 

REÎS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, Refik Şevket înce üstadımız mese
leyi hukuki yönden teşrih buyurdular. Kendile
rine burada teşekkür etmek benim için bir vic
dan borcudur. 

Arkadaşlarım, burada bu (D) bendini cerhe-
den bir diğer madde vardır ki, şudur : « Bir ec
zacı öldüğü zaman çocuğu varsa eczacı mektebini 
bitirinceye kadar o eczane müdiri mesul tarafın
dan idare olunur ». 

Çocuk henüz sekiz yaşındadır; ailesi o çocuğu 
ilerde eczacı yapacaktır. On beş sene sonra ec
zacı mektebinden çıkacak çocuk için eczane mü
diri mesul tarafından idare edilecektir. Ama 
eczacı kör oluyor - hayatta kalması kabahat - ec
zanesi müdiri mesul ile ancak beş sene işletilebile
cektir. Ben sene sonra müsaadeyi geri almak icabe-
deeektir. Bu suretle hem eczacı hem ailesi se
falet içinde bırakılıyor. Bu nasıl tedvindir, ak
lım ermiyor. 

Tekrar ediyorum; maddelerde bu suretle uzun 
konuşmalar yapmak suretiyle zaman kaybedildi- • 
ği için iki komisyondan müteşekkil bir komisyon 
üç günde meseleyi esaslı şekilde hazırlayıp huzu
ru âlinize getirilebildi. Mesele kısa zamanda 
halledilir. Mâruzâtım bu kadardır. 

REÎS — Komisyon Sözcüsü; buyurun. 
SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞCÎOÖLU (Çanak

k a l e ) — Evvelâ şunu arzedeyim ki, bu maddeyi 
komisyona havale etmeyi komisyon olarak biz 
doğru bulmamaktayız. Aziz arkadaşlar, asıl olan 
bir eczane sahibinin eczacı olmasıdır. Mesul Mü
dürle idare istisnadır. Bugün mer'i bulunan hü
küm de böyledir. 

Şimdi değişik bir hüküm sevîwdümwd istenü-
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mektedir. 14 lieü madde üzerindeki mütalâaları
nı 14 ncü madde sırasında cevaplandırmayı ter
cih ediyoruz/Esasen 6 ncı maddenin (A) ve (B) 
bentleri üzerinde mütalâa serdedilmemiştir. (C) 
ve (î>) bentleri üzerindeki mütalâalarına, gerçi 
geçen oturumda cevap vermiştik, kısaca tekra
rında fayda görmekteyiz. Demin bir arkadaşı
mızın, sıhhi sebeplerle veya sanatın icrasından 
mütevellit maluliyet dolayısiyle eczanesi başın
da bulunmıyan şahsın ömrünün sonuna kadar 
mesul müdürle eczane idare etmesi kabul edil
sin, şeklindeki mütalâası üzerine kendileriyle de 
ayrıca temas ettik, bu fikre komisyon olarak iş
tirak etmekteyiz. Ancak (C) bendi üzerindeki 
mütalâalara komisyon olarak iştirak etmemekte
yiz. 

Yani son olarak komisyonca madde şu şekil
de kabul edilmiş oluyor : 

Eczacılar aşağıdaki hallerde sanatlarını icra
dan menedilirlerse kendilerine verilmiş olan ruh
satnameler Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletin
ce daimi olarak geri alınır : 

A) Ruhsatname almak için ibraz edilen ev
rakın hilafı hakikat olduğu ve bidayeten erzacı-
lığa mani bir halin vukuu resmen tahakkuk eder
se; 

B) 4 ncü maddedeki haller vukubulursa; 
Şimdi buraya kadar olan kısım, eski şeklinde, 

bir virgülle nihayet buluyordu. Şimdi bu virgül, 
nokta olacaktır. 

Binaenaleyh son olarak yaptığımız değişiklik
le madde şu şekli alıyor : 

«Sıhhi sebeplerle veya sanatın icrasından mü
tevellit maluliyet dolayısiyle bir eczanenin mü
dürü mesul tarafından idaresi sahibi bulunan 
eczacının hayatı müddetince devam eder.» 

Maddenin bu şekliyle kabul edilmesini ve ko
misyona gönderilmesini biz de istirham ediyo
ruz. 

REİS — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; diğer kıymetli arşadaşlarım gibi 
ben de bu altıncı maddenin aleyhiudeyirap yani 
tahdidin tamamen .kaldırılması taraftarıyım. Bir 
misal vereyim : 

^Biri Bandırmamda, diğeri Gelibolu'da, biri 
genç yaşta, diğeri 85 yaşında, sahipleri vefat 
etmiş. Birisi, iki yavrusu ile ailesini bırakmış; 
diğeri de kalabalık bir aile efradı, bir sürü to-
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| run bırakmıştır. 85 yaşına kadar, Ömrü, eczacı

lıkla geçmiştir. Bu adamın damadı vardı, da
madı da sonradan vefat etti. Vefat eden damadı
nın yavruları da onun başına düştü. En sonra 
bu adam da vefat etti. Şimdi müdürü mesul di
yerek bir eczacı tutmuş ve eczaneyi idare edi
yorlar. Bunlar Devletten teberru istemiyorlar. 
Yalnız bu kanunun kabulünü istiyorlar. Ben de 
arkadaşlarımın fikrine iltihak ederek bunu rica 
ediyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, geçen toplantıdan 'beri bu 6 ncı maddenin 
(C) ve'(D) »bentleri üzerinde münakaşa ediyo
ruz. Muhterem komisyonun . o zamandan beri 
ısrarlarında pek hafifçe bir yumuşamanın vu
kuu nazarı dikkatimi celbetti. Lütfen liberal 
bir espiriye gelerek (D) fıkrasındaki tahdidi, 
müdiri mesulün durumunun, hasta eczacının 
ölümü anına kadar temdidi teklifinde bulundu
lar. Bu, kanunun hâkim kılmak arzu ettiği s-er-
»bestî prensibine tamamen muhaliftir. Arkadaş
larımız şu noktai nazardan hareket ediyorlar; 
diyorlar ki: Bir eczacı, ancak bir eczane aça
bilir. Hayır arkadaşlar, bizim âmme namına 
kontrol etmek istediğimiz şu olabilir: Eczane
yi kim açarsa açsın, onun başında bulunanın 
ilmî kifayeti bizi alâkadar eder. Bunun hari
cinde yapacağımız müdahaleler, liberal tica
ret anlayışı ile asla kabili telif değildir. Bina
enaleyh, eczanenin mesul müdür dle idaresinin 

I mahdut bir zamana inhisar ettirilmesi yolunda-
j ki teklif, tamamiyle kanuna hâkim kılınmak 

istenen serbesti prensibiyle tezat halindedir. 
j Büyük Meclis, bu kanunda serbesti prensibini 
| esas olarak kabul ettiğine göre, bu prensibin 
i ruhuna uygun olarak mesul müdür hakkında 
I konulmak istenen tahditlerin de reddedilmesi 
j istenilmektedir. Bu reddedildikten sonra (D) 
ı bendinin, reddin tabiî bir neticesi olarak mad

deden tayyedilmesi lâzımgelir. Binaenaleyh 
j mesele açıktır, derhal reylemeye geçelim, (C) 
' ve (D)1? bendini tayyetmek suretiyle bu kanu-
| nun 6 ncı maddesine: serbesti prensibinin ica-
| bettirdiği ruh ve mânayı verelim. 
ı 
| Bir de, muhterem arkadaşlarımız, bu ka-
j nunun bir kere daha gözden ^geçirilmesi için 

Sağlık Komisyonuna iadesi hususunda bir ta
lepte bulunuyorlar. Bir defa bu kanun Sağlık 
Komisyonundan geçmiştir. Bir kere daha o 
komisyonda gözden geçirilmesinde ne mâna 
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var? Bu kanun, tarihî bir kanun oimuşitur. 
Çünkü bundan evvelki devrede ıgehniş, komis
yonlarda müzakeresi dövam «derken Meclisin 
devresi sona ermiş, kadük olmuş, yeniden tec
rübeye geçilmiş, üç bpçuk sene daha üzerinde 
çalışılmış, keza çıkarılmamıştır. Şimdi onun
cu devreye.. (11 ncd devreye sesleri) Onuncu 
devreye kadar gelinmiş, oradan da on birinci 
devreye intikal ettirilmek gibi bir acaip durum 
hâsıl olacaktır. Tezahür eden noktai nazar, bu 
'kanunun komisyona havalesini dcabettirmiyor. 
Zaten komisyonlar, Meclis namına icrayi faaliyet 
eden unsurlar değiller midir, böyle oldukları
na göre ve Meclis de topluluk halinde iken bu 
arkadaşlarımız bu salâhiyetlerini, Ibu tasarruf
larını burada daha salâhiyetle ve daha iyi isti
mal eder ve noktai nazarlarını izbar ederler. 
Komisyon azaları arkadaşlarımız aramızda de
ğiller midir, noktai nazarlarını şerdedemezler 
mi? Serdedebileceklerine göre, komisyona ha
vale edilmesi noktai nazarının varit olmaması 
lâzımgelir. Söyliyece'klerâm bu kadardır efen
dim. 

REİS — Söz a'lan arkadaşlar mevcuttur. Fa
kat elde kifayeti müzakere takriri bulunduğu
na göre onu okuyacağız. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini teklif ediyorum. 

Tokad Mebusu 
Ahmet Gürkan 

BEİS — Takrir aleyhinde, Tevfik İleri, 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Efendim, iki 

celsedir müzakereyi dikkatle takip ediyorum. 
Çok mühim olan bu mevzuda hakikaten tam 
bir kanaate sahip olamadım. 

Mesul müdürlüğü £'sene ile tahdit edelim 
mi? Hasta olan eczacının eczanesini mesul 
müdür eczacı ölene kadar idare etsin mi? En 
son olarak konuşan Sahadır Dülger arkadaşı
mızın dediği gibi her hangi bir sermaye ile ec
zane açsın ve eczane mesul müdürle idare edil
sin mif Bunda eezac*Hİn kârı nedir, -vatanda
şın ve memleketin kârı nedir? Samimî olarak 
arzediyorum, hgnüz bir kanaate sahip olama
dım. Birçok arkadaşlarımın da aynı vaziyette 
olduğu kanaatindeyim. Arkadaşları dinliyelim 
ve en salim bir yolda reyimizi ve kararımızı 
verelim. O itibarla kifayet takririnin reddedil
mesini rica ediyorum. 
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REİS — Müzakerenin kifayeti teklif edil

mektedir, aleyhine konuşan arkadaşımızı da 
dinlediniz. Şimdi kifayet takririni reyinize ar
zediyorum. Kifayeti kabul edenler J û t t o işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenlerJ. (Kifayet 
kabul edilmiştir. ı; o ,.,• 

Takrirler vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Umumi Heyetçe kabul edilen esas ve prensip

ler dairesinde müzakere edilen 6 ncı madde ile 
mütaakıp maddelerin yeniden hazırlanması için 
Sağlık ve Adalet komisyonlarından müteşekkil 
bir Karma Komisyona verilmesine karnr ittihaz 
Duyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Sudi Mıhçıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Heyeti Umumiyece kabul edilen esas ve pren

sipler dairesinde müteakip maddelerin gözden 
geçirilmek üzere ihtisas komisyonu olan Sağlık 
Komisyonuna iadesini arz ve teklif ederim. 

Sivas Mebusu 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Yüksek Reisliğe w*m «&; 
Şifahen arzettiğim sebepleri nazarı itibâra 

alarak 6 ncı maddenin C ve D fıkra larımıjj tay
yını teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Bahadır Dülger 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen C ve D bentleri

nin tayyını teklif ederim. 
Manisa Mebusu 

İlofik Şevket İnce 

Başkanlığa 
6 ncı maddenin D fıkrasının tayyını teklif 

ederim. 
İzmir Mebusu 

Necdet tncekara 

REİS — Takrirleri ayrı ayrı reyinize arzede-
ceğim, efendim. 

(Manisa Mebusar Sudi Mıhçıoğlu iran takriri 
tekrar okundu) 'dr^^v İ&um 

REİS — Sudi Mıhçıo^Wr.n/ı teŞî^sUreye 
arzediyorum. Kabul edenler..: Etnnjeîrii;?... wd* 
dedilmiştir. 

(Sivas Mebusu Nâzım Ağacıkoğlu'nun takriri 
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tekrar okundu) . 

REÎS — Nâzım Ağaeıkoğlu arkadaşımızın 
teklifi okundu. Kabul edenler... Etmiyenler... red
dedilmiştir. 

SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞÇlOĞLU (Çanak
kale) — Biz yeni fcdr şekil teklif ettik, takrire 
iştirak etmiyoruz. 

(Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in takriri 
tekrar okundu) 

REÎS — Komisyon, biz yeni bir şekil tesbit 
ettik, iltihak etmiyoruz diyor. 

Bahadır Dülger ve Refik înce arkadaşlarımı
zın teklifi C ve D bentlerinin tayyından ibarettir. 

Bu takrirleri dikkate alanlar... almıyanlar... 
Teklif dikkate alınmıştır. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Dikkate alınmış değil, kabul olunmuştur. 

REÎS — Refik înce ve Bahadır Dülger arka
daşlarımızın altıncı maddedeki D ve C bentlerinin 
tayyı.hakkındaki teklifi Heyeti Celilece dikkate 
almıştır. Dikkat keyfiyeti İçtüzüğe de uygundur. 
Komisyonun da ayrıca tesbit ettiği bir şekil var
dır. O da dikkate alınırsa... 

REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Reis 
Bey, usule ait söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Efen

dim, üç beş gün evvel cereyan ettiğini zannetti
ğim bir müzakerede Riyarset makamını işgal 
eden arkadaşımız bizi ikaz ederek «Malûmdur, 
tay teklifleri nazarı dikkate alınmak yolunda 
değil, doğrudan doğruya kabul edilip edilme
mek için reyinize konur.» demiştir. 

Elimizdeki Tüzüğün de hükümlerinin bu ma
nâda olduğuna dair şerhler vardır. Binaena
leyh Riyaset makamının bu defa bir zühule 
mâruz bulunduğunu zanneediyorum. Rica ede
rim, üç beş gün evvelki zaptı okuyalım. Tay 
teklifleri kabul veya âdemi kabul şeklinde reye 
konur. 

REİS — Efendim, Riyasetin noktai nazarın
da değişiklik yoktur. Refik Şevket arkadaşı
mızın noktai nazarına biz de iltihak etmekteyiz. 
teamül de böyledir. 

Yalnız dikkate alınmak suretiyle C ve D 
bentleri maddeden tayyedilmek suretiyle komis
yonun ayrıca tesbit ettiği maddeyi yine size arz-
etmek durumunda ve mecburiyetindeyiz. 

C ve D bentlerinin tayyı sebebiyle madde
nin almış olduğu son şekli okuyoruz : 
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I MADDE 6. — • Eczacılar aşağıdaki hallerde 

sanatlarını icradan menedilerek kendilerine ve
rilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletince daimî olarak geri alınır. 

A) Ruhsatname almak için ibraz edilen ev
rakın hilafı hakikat olduğu ve bidayeten eczacı
lığa mâni bir halin bulunduğu resmen tahakkuk 
ederse; 

B) Dördüncü maddedeki haller vukubulur-

REÎS — Maddeyi bu şekilde reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 

I kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bir eczacı almış olduğu mü
saadeden sarfınazar eder veya iflâsına yahut 
hacrine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsat
name sakıt olur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Vefat eden veya hacredilen ve
ya meslek ve sanatının icrasından mütevellit de
vamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibinin 
karısı veya kocası veya küçük çocukları varsa 
bu kanunun 7 ve 10 ncu maddelerinde yazılı 
müddetlerle eczanenin bunlar hesabına bir mesul 

I müdürün idaresi altında işletilmesine Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vekâletince ruhsat verilir. Bu 
suretle verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Ka
nununa göre harç alınır. 

(Bu karışık, sesleri). 
i REİS — Efendim; bu 8 nci maddedeki 7 

ve 10 rakamlarından 7 nin altı 10 un ise 11 ol
ması lâzımdır. 

I KOMİSYON SÖZCÜSÜ NUSRET KİRİŞ-
CÎOĞLU (Çanakkale) — İzah edelim efendim. 

REÎS — Buyurun efendim. 
| SÖZCÜ ADINA NUSRET KÎRÎŞCİOĞLIT 
! (Devamla) —< Efendim, Yüksek Meclis bir ec

zanenin mesul müdür tarafından idaresinin 
! müddete bağlanması hususunu reddettiğine gö

re ; şimdi 8 nci maddenin şu şekilde reye kon-
! ması icabediyor kanaatindeyim : 
| « Vefat eden veya hacredilen veya meslek 
| ve sanatının icrasından mütevellit devamlı 

maluliyete duçar olan bir eczane sahibinin 
j karısı veya kocası veya 'küçük çocukları varsa 
j eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün 
I idaresi altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal 
I Yardım Vekâletince ruhsat verilir. Bu suretle 
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verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanununa 
göre harç alınır ». 

Yani buradaki « . . . bu kanunun 7 ve 10 ncu 
maddelerinde yazılı müddetlerle » kaydi çıkarıl
mış olacaktır. 

Efendim bu yukardaki maddelerde yapılan 
değişikliğin tabiî bir neticesidir. Bu şekilde re
ye konmasını arz ve istirham ediyorum. 

RE IS — Bu şekli ile yeniden okuyoruz : 

MADDE 8. — Vefat eden veya hacredilen ve
ya meslek ve sanatının icrasından mütevellit de
vamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibinin 
karısı veya kocası veya 'küçük çocukları varsa 
eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün 
idaresi altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince ruhsat verilir. Bu suretle 
verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanununa 
göre harç alınır. 

REİS — Maddeyi bu şekli ile reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de tashih edilmiş şekli ile kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bir eczanenin mesul müdür 
tarafından mahcur namına idare edilmesi hacre
dilen eczacı hakkındaki hükmün ref'ine veya ve
fatına veya beş sene. müddetin hitam bulmasına 
kadar devam eder. ölen bir eczacının vârisleri 
namına eczanesini mesul müdür tarafından ida
re edilmesi çocuğunun reşit olmasına ve çocuğu 
bulunmıyan eczacının karısının veya kocasının 
evlenmesine, karı veya koca evlenmedikleri tak
dirde karı için beş, koca için bir senelik müddetin 
bitmesine kadar devam eder. 

Şu kadar ki, ödenin çocuklarından birisi, karı
sı veya kocası eczacı ise eczane usulü dairesinde 
kendilerine devredilerek yeniden ruhsat verilir; 
bu vârislerin hepsi eczacı ise ana çocuğa, çocuk 
babaya, büyük kardeş küçüğe tercih olunur. 

REİS — Bu madde yedinci madde ile müte
nazır oluyor. 

SÖZCÜ NUSRET KlRİŞÇİOĞLU (Çanak
kale) — Muhterem arkadaşlar; takdir buyurur
sunuz ki, bu maddenin yukardaki maddelere gö
re kaleme alınması biraz zamana mütevakkıftır. 
Münhasıran bu maddeyi komisyonda yukarıki 
maddelere gö.re tanzim etmek üzere geri istiyoruz 
efendim. 

REİS — Bu maddeyi yedinci maddeye müte
nazır bir hale getirilmesi için istiyorlar. Komis
yona veriyoruz. 
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I MADDE 10. — Vefat eden eczacının vâris

leri arasında, kan, koca veya çocuk yoksa eczane 
bunların haricindeki mirasçılar tarafından ni
hayet bir sene zarfında tasfiye edilir. 

Bu müddet içinde eczanenin bir mesul mü
dürle idaresi mecburidir. 

REİS — Necdet Incekara. 
NECDET İNCEKARA (İzmir) — Efendim, 

Yüksek Heyetinizce sermayedara bir müdiri me
sul ile eczane işletilmesi hakkı verildiği halde bi
raz evvel kabul edildiği şekilde burada vârislere 
bu hakkı tanımamış oluyoruz. Onun için vâris
lere de bir senede tasfiye için değil ilânihaye bu 
eczaneyi işletmek hakkı verilmelidir. • (Doğru 
sesleri). 

SÖZCÜ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Çanakka
l e ) — Muhterem arkadaşlar; biraz evvel konu
şan arkadaşımızın temas ettiği husus, Heyeti 
Celilenizin kabul buyurduğu birinci maddeye 
aykırıdır. Birinci maddede; (Eczacılık; eczane, 
ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispen
çiyari mevat ve müstahzarat lâboratuvarı veya 
imalâthanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek 
veya tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar ve
ya imal etmek veyahut bu kabil resmî veya hu
susi müesseselerde mesul müdürlük yapmak
tır) denilmektedir. 

Yani ancak eczacı eczane açabilecektir. Bun
dan sonraki maddeler fevkalâde hallere mün
hasır hükümlerdir. Bu teklif kabul olunduğu 

ı takdirde bir eczacıyı mesul müdür olarak ala-
I mn eczane açmasına müsaade edilecek demek

tir. Binaenaleyh bu, birinci madde hükmüne ay-
j kırıdır, iştirak edilmemesini rica ederim. 
! BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Komis-
j yon sözcüsü bize esaslı bir noktayı hatırlattı. 
j Hakikaten Büyük Meclisin kabul etmiş olduğu 
j birinci madde ile altıncı maddeye konulmuş olan 
ı prensipler birbirine muhalefet arzediyor. Altın-
\ cı maddede koymuş olduğumuz geniş prensip, 
| eczanenin bir müdiri mesul tarafından ilâniha-
| ye, nesillerden nesillere intikal suretiyle idare-
I sini mümkün kılacaktır. Halbuki birinci madde 
j bu madde ile tamamen tezat halindedir. Bu 
i madde eczacılığın hem sermayedarlığın^hkem 
I sanat ve meslek kısmının - bir şahıs üzerinde 
' toplamasını mümkün kılıyor. 

Şimdi; Büyük Meclisin gösterdiği temayül 
> karşısında, bu kanunun ikinci müzakeresinde 
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elbette bir şu birinci maddenin hükmü içinde I 
bir tezat manzarası hâsıl olmakla bunun yeni
den müzakeresini yapacağız. : 

Şimdiki; 10 ncu maddeye gelince : Vefat eden 
eczaciftin vârisleri arasında, karı, koca veya ço
cuğu diye, bir miras taksimini andırır hükümler 
var. Biz Eczacılık Kanunu mu yapıyoruz, yok- | 
sa eczacıların miraslarının ne suretle taksim edi
leceğine dair bir kanun mu çıkarıyoruz! Bize 
ne efendim. Vârisi var mı, alacaklı mı, borçlu 
ma!.- Bizim ıbu kanun içersinde tanzim etmemiz 
iktiza eden bir tek husus vardır : O da eczane
nin bir mesul müdürün nezareti altında idaresi
dir. Diğerleri bizi alâkadar etmez. Bir eczacı öl
düğü zaman mallarının vârislerine ne şekilde 
taksim edileceğini mahkeme halleder. Bizim bu 
kanunun içersine bir takım miras meseleleri 
hakkında hüküm koymamız bu kanunun keyfi
yeti bakımından bana tezatlı ve yersiz geliyor. | 
Onun için biz, kanunun ikinci müzakeresinde 
bugün tezahür eden temayüllere göre birinci I 
maddeye ufak bir fıkra ilâve edilmesi suretiyle, I 
sırf prensibi değişmez bir surette tesbit ve ta-
marnlamak için, bu hükümleri ortadan kaldır
mak üzere,, bir teklif sunacağız. 

Wpî MIHÇIOĞLU (Manisa) - - Muhte
rem. arkadaşlar, bir meslekin icrasına ve bir 
meslektaşın hayatına ait bir kanun tedvin edi
yoruz, biz burada sermayedarın sermayesini, I 
eczacılık mesleki uğruna koymasını temin için 
kanun tedvin etmiyoruz. Elbette uzun seneler 
bir istikbal için çalışmış insanın, birikmiş bir I 
sermaye karşısında boyun eğmesi doğru ola- I 
maz. Binaenaleyh, komisyonun bu noktai ııa- I 
zarı yerindedir. Kanunda bu cihetin bulunması I 
Medeni Kanunun da hükümleri icabatından-
dır. Binaenaleyh, tay teklifinin reddini ve mad- I 
denin olduğu .gibi kabulünü rica ederim. I 

REİS — Necdet Incekara. 
NECDET ÎNOEKARA (izmir) — Efendim, 

altıncı madde ve bu madde ile iki görüş, iki I 
noktai nazar tezahür etmiş bulunmaktadır : 

Birisi; komisyon, tahdidi nüfus esasına göre I 
eczane açılması hükmünü kaldırmış ve fakat ka- I 
ııun .metninde tanzim edici maddelere geniş nis- I 
pette yer verilmiş bulunmaktadır. Bu, Yüksek I 
MeıiîiMn tasvîbİne iktrran etmiştir. 

Diğeri de Bahadır Dülger arkadaşımızın I 
noktai nazarıdır ki eczacılığı alelade bir tica- I 
ret Seviyesine indirmektedir. | 
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Eczacılık; memleket sağlığı ile ilgili bir 

meslektir, bir iştir. Eczane memleket sağlığı* 
na yardımcı bir müessesedir, Sağlık Vekâleti ile 
srkı sıkıya ilgilidir ve hattâ eczacılık yarı me
muriyettir . Şimdi öğrenmiş bulunuyoruz ki, 
Sağlık Bakanlığı eczacı kadrolarında yüzde elli 
nispetinde bir münhal vardır, yani kadroların 
yüzde ellisi boştur. Yarın meslek d*§ı sermaye 
piyasaya döküldüğü zaman tek tek küçük ec
zanelerin hepsi bu sermayeye koşup gidecek- <. 
lerdir . Bu, memleket realiteleri bakımından 
mahzurlu bir gidiştir. Bunu vaktiyle tashih et
meliyiz. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin 
kadrolarının % 50 si münhalken Anadolu'da 
bulunan eczacılara patronlar yol iyi e cazip üc
retler vermek suretiyle bütün Anadolu'yu bir 
kerbelâ haline getirmek yoluna mı gideceğiz^ 
Onun için 6 ne* madde üzerinde takriri müza
kere edeceğiz. Sağlık bakımından memleket 
için hatalı yola gidilmiştir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletinin bu hususta ne düşünmek
te olduğunu öğrenmekte fayda vardır. Bunu 
arz ediyorum. 

REİS — Halil özyörük. 
ADALET KOMİSYONU REİSİ HALİL 

ÖZ YÖRÜK (İzmir) - Muhterem arkadaşlar: 
eczane açmak meselesi doğrudan doğruya bir ti
caret mevzuu değildir. Galip vasfı ticaret olmak
la beraber umumi sıhhati alâkadar ettiği için bir 
mesleki mahsus halinde disipline tâbi bulunan 
ve bu suretle icrayı faaliyet eden bir meslektir, 
bir ticaret mevzuudur. Binaenaleyh bir eczane
nin mutlaka birinci maddede zikredilmiş olan 
şartları ve vasıfları haiz bir eczacı tarafından 
açılması ve İşletilmesi esastır. Bunun haricinde 
lâalettâyin hiçbir kimse kalkıp da eczane açamaz 
ve işletemez. Bu, bir mesleki mahsus ve disipli
ne tâbi olmakla beraber elbet de bir statüsü var
dır, işte bu statü de bu Eczaneler Kanunudur. 
Binaenaleyh bir eczacı eczanesini açtıktan ve fa
aliyete başladıktan sonra her hangi bir suretle 
sıhhi bir sebeple veya meslekini icra ederken bir 
maluliyete uğrarsa ne yapalım, adamı kapı dışa
rı mı atalım? Satsm eczanesini ondan sonra sefil 
olsun, sürünsün mü? Böyle bir hatadan kurtul
mak için dedik ki, bu eczanenin hayatı devam 
ettiği müddetçe eczanesinin bir mesul müdür ta
rafından idaresi icabeder. Bu nasafet ve adalete 
uygundur, Heyeti Celilenizin kabul ettiği nok
tai nazar da budur. 
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Ondan sonra, eczacı öldü, geriye efradı aile

si kalıyor. Yani iyalin.de bulunan karısı ve ço
cukları ki onları beslemek, iaşe etmek vazifesi 
eczacının boynunun borcudur. Bunları derhal 
eczaneyi tasfiye edip elindekini yemek vazıye
tinde bırakmamak için bunu da bir müddetle 
takyit ederek bu eczanenin bir mesul müdür ta
rafından idaresi caizdir diye bu noktai nazara 
uygun hükümler sevked'ilmiş. Şimdi ölen eczacı
nın karısı, çocukları, ıyalinde bulunan kimse yok, 
ancak mirasçıları var. Bu bir tereke ve doğru
dan doğruya tasfiye edilerek intifa edilesek irat
lara benzer. Nihayet efendim, umumi miras hü
kümleri dairesinde tasfiye edilip, aralarında pay
laş İmak icabeder. Yoksa mutlak surette miras
ta hissesi vardır diye her hangi bir eczaneyi ilâ-
maşaallah lâalettayin bir kimsenin isletmesine 
müsaade etmek, disipline ve vaz'edilmiş bunca 
hükümlere ve statüye münafi olur. Bir tereke 
mevzuunda bir mali mevrus olarak hissedarlar 
ve mirasçıları için bir sene zarfında tasfiyesi 
mümkün olabilecektir diye hüküm vaz'edilmiştir. 
Eczacının vefatı suretiyle o kimsenin efradı 
ailesini maişetten mahrum etmemek için kabul 
edilmiş bir müddetle bunun hir-bir alâka ve mü
nasebeti yoktur, takdiri âlinize arzederim. 

p-^tc; __ Tr^ii T^rkand. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir eczacı vefat ettikten sonra 
onun geride ya evlâdı varrhr veya voktur. Lise
de okumakta olan çocukları olduğunu kabul 
edelim: aile. orvmklanm baba mesleki ol »m ec-
rceılıkta yetiştirmek istiyor, eczanenin bulundu
ğu yer de memleketin ücra bir köşesidir ve bu
lada başka bir eczacının eczane açmasına imkân 
ve ihtimal yoktur... Eğer biz eczaneyi bir se
netle tasfiyeye tâbi tutarsak bu eczane kalkacak 
•Te yerine yenisi de açılmıyacağı için o yer ec
zanesi?: kalacaktır. 

SÖZCÜ NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanak
kale) — Şimdi okunan maddede ( vefajt eden 
eczacının vârisleri arasında kan, koca veya ço
cuk yoksa) der. Bu, istisnai hale ait bir maddem 
dir. Kan, koca, çocuk durumu bundan evvelki 
maddededir. ^ 

HÜSNÜ TÛRKAND (Devamla) — Binaen
aleyh bu şekilde vârisi olduğuna göre ve haki
katen beş altı senelik bir tahsilden sonra da bu
rada bu eczaneyi idame edecek bir insan yeti
şeceğine göre burada bir müdiri mesul ile idare 
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imkânı sağlanmalıdır. Aksi takdirde eczane kft. 
pamf. 

Bir de vârisi olmadığını kabul edelim; bu 
takdirde eczanenin orada uzun müddet; âdîrsunü-
.diri mesul ile idare edilmesi bence bir mahzur 
teşkil eder. Çünkü burada bütün gayö eczaneyi 
bir eczaciva maletmek ve bir eczacının kontro
lü altında bulundurmaktır. Aksi takdirde böyle 
mesul müdür aramak yoluna gidilecek olursa 
böyle bir mesul müdür bulmak da güç olacak
tır. Her mesul müdür de bu kanun hükümlerin* 
den istifade ile bir eczane açmak yoluna gide
cekti». 

Ben şunu da söylemek istiyorum ki: Bu ka
nun tahdit esasına göre hazırlandığına göre bir
çok hükümlerini değiştirmek ve birçok yerlerde 
kanunun insicamını bozmak mecburiyetinde ka
lacağız. 

REÎS —•' Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Bir kere 

daha arzetmek mecburiyetindeyim ki, eczacılık 
öyle bir meslektir ki, hakikaten ticari vasfı ga
liptir, diğer taraftan âmme sıhhati ile meşgul 
bir müessesei sıhhiyedir. Bu şartlarla ve bu va
sıfta işliyen bir müessesei sıhhiye ancak ye" an
cak o meslek sahibinin meşru hakkıdır. Başka 
hiçbir sermaye hiçbir şekilde bu hakka tasaİJjji 
edemez. Bunu sarahaten arzedeyim. Bu hak 
yalnız eczacılann hakkıdır. Nitekim bir hasta
nede her hangi bir sermayedar tarafından açı
lamaz, o da hekimin hakkıdır. Bir dişçinin mü
essesesi de ancak dişçinin hakkıdır. Avukatlar 
da lütfetsinler; avukatlık da yalnız Hukuk me
zununun hakkıdır. Herkes ekmeğini yesin! 

Bu mesele böyle olduktan sonra diğer mad
delerden 6 ncı maddedeki müdiri mesul kaydı 
işletmeye girmiş bir müessesei sıhhiyenin faa
liyetine halel gelmemesini temine matuftur, âmir
dir. Bunu böyle yapmakla en iyi şekli bulunmuş 
demektir. Bunun diğer muhtelif şekilleri vardı, 
bu husus eski kanunda da vardı; ama Yüksek 
Meclisiniz altıncı madde ile geniş hak verdikten 
sonra G maddeleri de o şekilde ayarlamak sure
tiyle Yüksek Heyetinize tevdi etmiştir. 11 nci 
maddenin bununla ilgisi yoktur... 

REİS — 10 ncu madde üzerede gfrjöşüyprjız 
efendim. ,,. ? 

HİKMET FIRAT (Devamla) — Evet efen
dim, ben de o madde üzerinde konuşuyorum. Wk~ 
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zakcre ettiğimiz madde sahibi vefat etmiş bir 
müessesenin tasfiyesi babmdadır. Bunun için sık
boğaz etmiyelim. Komisyon'düşünmüş ve bir se
ne müddet koymuştur. Bu müddet zarfında bir 
müdiri mesulün bulunması şarttır. Bir eczacı 
bulunmazsa Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
veya teşkilatındaki memurlar derhal bu eczane
yi kapatırlar. Bu, âmme sıhhati bakımından çok 
elzemdir ve bu itibarla bu maddenin olduğu gibi 
kabulü de bir zarurettir. Çünkü, eczanelerde ta
şınması ve kullanılması en büyük suç teşkil eden 
afyon, kokain, eroin, esrar ve sair zehirli mad
deler bulunmaktadır. Bunların serbest bir halde 
ve mesuliyetsiz. ellere bırakılması âmme sıhhati 
bakımından büyük tehlikedir. Maddenin aynen 

kabulünü rica ediyorum. Eğer bir müdiri mesul 
bulurlarsa bir senelik tasfiye müddetinden is
tifade etmiş olurlar. Aksi takdirde tasfiye mua
melesine intizaren bu eczane Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâleti ve onun teşkilâtı tarafından 
kapatılır ve bu da çok yerinde bir harekettir. 

REİS — Esasen teklif sahibi , arkadaşımız 
teklifini geri almış bulunmaktadır. Feridun Fik
ri Düşünsel. 

FERİDUN F lKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bendeniz, Sayın Halil Özyörük'ün yürüttükleri 
mütalâaya iştirak ediyorum. Yalnız ilerde ilti
basa mahal kalmaması için bir noktanın tavzihi
ni rica edeceğim; Burada bir, çocuk kelimesi gö
rüyorum. Yukarda kabul ettiğimiz sekizinci mad
dede ise; kârı veya kocası veya küçük çocukları 
varsa diye bir kayıt vardır. Bu tâbir küçük ço
cuğa mahmul değildir. Çocukları varsa, hangi 
yaşta olursa olsun, sekizinci maddedeki haklar
dan istifade edebileceklerdir. Onun için bir vu
zuha varmak lâzımdır. Bunun tavzihini rica edi
yorum. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob)— Biz bura
da eczacılar bölümünü konuşuyoruz. Bu fasıl
da eczanelerin serbest bırakılıp bırakıl.mıyaoa-
ğma ait hiçbir hüküm yoktur. Adalet Komis
yonunun 21 nci ve Sağlık Komisyonunun 23 
ncü maddesinden itibaren göreceksiniz ki, ec
zanelerin tahdidine veya serbest bırakılmasına 
ait hükümler gelecektir. Asıl o zaman bu hüküm
lerin üzerinde çalışacağız. 

Kanunun tümü konuşulurken, tahdidin kal
dırılması temayülü görülmüştür. Fakat, şim
diye kadar, 5 nci madde de dâhil olmak üzere, 
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eczanelerin tahdidinin kaldırılacağına dair sa
rih bir hüküm geçmemiştir. 

Tekrar ediyorum : Prensip hükümlerini 
! konuşup karara bağlamadıkça bu teferruat mad-
j deleri üzerinde durmak, ancak Meclisin zama-
j nmı almaktır. Bu hususlarda, ancak ikinci mü-
l zakeresi sırasında, 21 nci madde üzerinde alı

nacak prensip kararma göre, ıslahat yapmak 
| imkânı vardır. Demin bir arkadaşımızın tekli-
I fi veçhile, birinci maddede bir tadil yapılacak-
| sa, bu, bizi, diğer maddeler üzerinde baştan aşa-
i ğı değişiklik yapmaya icbar edecektir. Şimdiki 
| temayül, tahdidin kaldırılması lehinde olduğu 
I için, 10 ncu maddesinin kaldırılıp kaldırılma

ması, belki yeniden ele alınacaktır. Bence mad
denin müzakeresini burada bırakıp diğer mad
delere geçilmesi daha faydalı olacaktır. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim, 
Muhterem Tümerkan arkadaşımız (Takyidi bir 
hüküm burada yoktur, binaenaleyh, bu hükümün 

I konulması lâzımgelir.) buyurdular. 
J Esasen bir meslekin icrasına dair hüküm-
j 1er o meslekin kanununda mevcut olmalıdır. 

Tahdit hükmü 964 sayılı Kanunda mevcut ol
duğuna ve bu kanunla 964 sayılı Kanun kal
kacağına ve bu kanun, onun yerine kaim ola
cağına ve nihayet nüfus kaydı da bulunmıya-
cağma göre tahdit kendiliğinden kalkmış ola
caktır. 

Yalnız muhterem bir arkadaşım bendenizi 
ikaz ettiler, komisyonun nazarı dikkatine arz-
ediyorum. O da, hastalık meselesi. Ya eczacı 
hasta olursa, yahut doktor dilile «hemoptysie» 
olursa yani meslekini icra edemez hale gelirse, 
bunun hakkında deminki maddede hiçbir hü
küm geçmedi. Buna, mümkünse altıncı madde
de, mümkün değilse sekizinci maddede yer ve-

I rilmelidir. Komisyonun bu yolda mesai sarfet-
mesini bilhassa rica ederim. Hastaık üç ay, 

| dört, ay devam ettiği surette ve (C ve D) bendi 
de kalktığına göre, hastalık halinde ne yapa
cağız? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NUSRET KİRÎŞ-
OÎOĞLU (Çanakkale) — llânihaye eczanesini 
bir müdürü mesulle idare ettirebilecektir. 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Devmla) — Sarahat 
yoktur da onun için arzettim. 

REİS — Nafiz Körez. 
NAFİZ KÖREZ (Manisa) - - Efendim,- ben-. 

denizin arzedeceğim ciheti Sudi Mıhçıoğlu ar-
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kadaşımız arzetmiş bulunmaktadırlar. C ve D 
bendi tayyedildikten sonra (Mesul müdürlük 
müessesesi harekete gelir ve elbette mesul mü
dürlükçe idare edilir.) diyor, öyle değildir. Se
kizinci maddede derpiş edilmiş olan meslekî has
talık... 

RElS — Maddenin yeniden müzakeresine 
girişmeyiniz? 

NAFÎZ KÖREZ (Devamla) — Hayır efen
dim, tavzih için arzediyorum. Bu da derpiş 
edilmiştir. Demek oluyor ki, hangi hallerde me
sul müdür kullanılacağı bu maddelerde göste
rilmiştir. Hasta olduğu takdirde ne olacak? 6 
ay, bir sene hasta olabilir. Bu nokta açık bulu
nursa, yani muhterem komisyon bu boşluğu 
doldurmazsa tatbikatta büyük müşkülât çekile
cektir. Bu bakımdan dikkat nazarlarını çeki
yorum. 

'-• REÎS -r— 10 ncu maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

* MADDE 11. — Bir eczaneyi devir veya satın 
alan kimse eczane açmak için bu kanunda yazılı 
şartları haiz olduğu takdirde, namına ruhsat
name verilir. 

Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve 
noterlikçe yapılır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devredilen veya satılan bir 
eczanede bulunan uyuşturucu maddelerini satış 
ve devir muamelesinin mahallin en yüksek sağ
lık âmirine bildirilmesi ve istenilen malûmatın 
verilmesi mecburidir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bir eczacı eczanesini kapat
mak isterse tek eczaneli yerlerde üç ay, daha 
fazla eczaneli yerlerde bir ay evvel mahaPlin 
en yüksek sağlık âmirine haber vermeye mec
burdur. 

REÎS — Komisyon. 
SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanak

kale) — Efendim, bu maddede bir kısım atlan
mıştır, şimdi arzedeeeğim : 

«... Bir eczacı eczanesini kapatmak veya nak-

1.1953 O : 1 
* letmek veya eczanesinin unvanını değiştirmek 
| isterse...» Madde bu şekilde devam edecektir. 

REÎS — Peki, o şekilde maddeyi tekrar oku
turum efendim. 

FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) — Buraya 
unvan değişmesi niçin ekleniyor? 

NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Efendim, memleketin her tarafındaki eczane
lerin durumu, unvanı ve ne şekilde idare edildi
ğinin Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tara
fından kontrol edilmesi ve her değişikliğin bu 
bakımdan oraya bildirilmesi icabeder . Çünkü 
eczaneler serbest değildir, daimî bir kontrola 
tâbidir. Meselâ aşağıda teftişe ait hükümler de 
vardır. Eğer unvan değişikliği olur ve haber 
verilmezse bir karışıklık olacaktır. Binaen
aleyh, gayet tabiî olarak unvan değişikliğinden 
Vekâletin haberdar edilmesi lâzımdır. 

REÎS — Maddeyi tashih şekliyle okuyoruz. 

MADDE 13. — Bir eczacı eczanesini kapat
mak veya nakletmek veya eczanesinin unvanını 
değiştirmek isterse tek eczaneli yerlerde üç ay, 
daha fazla eczaneli yerlerde bir ay vvel mahallin 
en yüksek sağlık âmirine haber vermeye mecbur
dur. 

REÎS — Maddeyi tashih edilmiş şekliyle re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 14. — Aşağıdaki bentlerde gösteri
len hususi eczanelerle ecza dolaplarının açılması
na mahallin Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü 
tarafından usulü lairesinde müsaade verilir ve 
keyfiyet vekâlete bildirilir. 

A) İçindeki hastalara ilâç vermeye mahsus 
hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri; 

B) Yalnız fakirlere parasız ilâç verip hiçbir 
suretle para ile reçete imal etmiyen belediye ve 
hayır cemiyetlerinin eczaneleri; 

î C) Eczane bulunmıyan yerlerde (resmî ve
ya serbest) eczacılar bulunmadığı takdirde, res
mi veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri 
dâhilinde ilâç veren veterinerlerin ecza dolapla
rı; 

D) Eczanesi bulunan kasaba ve merkezler
den 10 kilometre uzak olup da müstahdemlerine 
ilâç verilmesine lüzum görülen ziraat işletmeleri 
veya çiftlik veya sınai müesseseleri sahiplerinin 
ecza dolapları; 

A ve B bentlerinde yazılı hususi eczanelerin 
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bir diplomalı mesul müdür eczacının idaresinde 
bulunması şarttır. Bu takdirde mesul müdürlere 
ait ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tince verilir. 

D bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde ec
za dolabının açılması, ancak o mahallerde ecza 
dolabının mesuliyetini deruhde edecek bir eczacı 
veya tabibin bulunmasına bağlıdır. 

REÎS — Buyurunuz; komisyon. 
SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakka

le) — Eferadiım bu maddede bâzı• değii^iıklilkler yapı
lacaktır. D fıkrasının 4 ncü satırında bir kelime «sı
nai» şeklinde yazılmıştır. «Sanayi» olacaktır. D ben
dinin hitamında noktalı virgül konmuştur. Bu
nun yerine, nokta olacaktır. Sonra (A ve B bent
lerinde ve daha aşağıda (D bendinde) diye baş-
lıyan fıkralar da A ve B ve D harfleri parantez 
içine alınmak icabediyor. Çünkü aksi takdirde bu 
fıkralar aşağı doğru devam ediyormuş fikri uya
nıyor. 

Daha aşağıdaki fıkrada (ait ruhsatname) de
nilmektedir. Bunun da «müsaade veya ruhsatna
me» olarak tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Maddeyi bu tashihlerle birlikte reye 
arzedeceğim. 

REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — (Reçe
te imali) tâbiri doğru mudur?. 

REÎS — Nusret Bey bir sual var, (reçete ima
li) tâbiri doğru mudur, diye soruyorlar.. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (ÇanakkrJe) — 
(Reçete ile ilâç imali) şeklinde değişmesinde hiç 
bir mahzur yoktur. Tahtında müstetir olarak bu 
mâna mündemiçtir. Bir vuzuh isteniyorsa bu 
ilâveye itirazımız yoktur. (Para karşılığı reçete 
ile ilâç imal etmiyen) diyebiliriz. Emir buyuru-
lursa mrddeyi yeniden okuyalım. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Smayi mü
esseselerden sonra bir de maden işletmeleri kay
dını ilâve etsek.. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Bu
na lüzum yoktur, hepsi aynı müesseselerdir. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Benzeri 
müesseseler kaydının ilâvesi lâzım değil midir? 
Meselâ kamplar.. 

SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) 
—- Sual mevzuuna girmiyor. İsterlerse konuşsun
lar. 

NAÎL GEVECÎ (Aydın) — A bendinde «Bu
na benzer müesseseler» deniyor. Devlet iktisadi 

.1953 O : 1 
Teşekkülleri gibi müesseseler de buna dâhil mi
dir? Devlet Demiryollarında hastane ile alâkalı 
olmıyan eczaneler vardır, (Buna benzer) kaydın
da bunlar da dâhil midir? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Ec-
zaınolar hasta bulunan yerlerde bu hastalara ilâç 
veren müesseselerdir. Devlete ait îktisadi Te
şekküllerin açacrğı eczaneler buraya girmez, bu 
istisnai bir haldir. Bu hüküm Vekâletin ruhsat 
vereceği yerde Sağlık Müdürlüğünün ruhsat ver
mesine dairdir. Yani Vekâletin vereceği ruhsat
nameyi istisnai olarak Sağlık Müdürlüğü vere
cektir. Sağlık Vekâletinin ruhsatname vereceği 
haller bundan ayrıdır. 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — D bendi, 

«Eczanesi bulunan kasaba ve merkezlerden 10 ki
lometre mesafede olup da müstahdemlerine ilâç 
verilmesine lüzum görülürse» diyor, ve tadat 
ediyor. Çiftlik ve sanayi müesseseleri diye say
dığına göre; yarın bir spor teşekkülü, veya aklı
mıza gelmiyecek bir teşekkül kurulursa zorluklar 
çıkar. Bunun için «Mümasili teşekküller» tâbiri
nin konmasını teklif ediyorum. 

REÎS — Komisyon iltihak ediyor mu efen
dim 

SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanak
kale) — Evet, iltihak ediyoruz efendim. 

REÎS — Tekrar tashih edilmiş şekli ile mad
deyi okuyacağız efendim. 

MADDE 14. — Aşağıdaki bentlerde gösteri
len hususi eczanelerle ecza dolaplarının açılma
sına mahallin Sağlık v<e Sosyal Yardım Müdür
lüğü tarafından usulü dairesinde müsaade ve
rilir ve keyfiyet Vekâlete bildirilir. 

A) îçindeki hastalara ilâç vermeye mahsus 
'hastane ve buna benzer müesseselerin eczane
leri ; 

B) Yalnız fakirlere parasız ilâç verip hiç
bir suretle para karşılığı reçete ile ilâç imal et
miyen belediye ve hayır cemiyetlerinin eczane
leri; 

C) Eczane bulunmıyan yerlerde (Resmî ve
ya serbest) eczacılar bulunmadığı takdirde, res
mî veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri 
dâhilinde ilâç veren veterinerlerin ecza dolap
ları; 

D) Eczanesi bulunan kasaba ve merkezler
den 10 kilometre uzak olup da ınüsta^demlerjıne 
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ilâç verilmesine lüzum görülen ziraat işletme
leri veya çiftlik veya sanayi müesseseleri ve 
mümasili teşekküllerin sahiplerinin ecza dolap
ları. 

(A) ve (B) bentlerinde yazılı hususi ecza
nelerin bir diplomalı mesul müdür eczacının 
idaresinde bulunması şarttır. Bu takdirde me
sul müdürlere ait müsaade veya ruhsatname 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince verilir. 

(D) bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde 
ecza dolabının açılması, ancak o mahallerde 
ecza dolabının mesuMyetini deruhde edecek (bir 
eczacı veya tabibin bulunmasına bağlıdır. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Efendim, 
burada (B) bendi var. Onda yalnız fakirlere 
parasız ilâç verilip (HiçJbir suretle para almıyan 
belediye eczaneleri) deniyor. 

Bir memlekette eczane yoktur. Belediye bir 
eczane tesis etmiş, zenginlerin de ilâç ihtiya
cını karşılıyacaktır. Onlardan para alınmaması 
veya ilâç ihtiyacının karşılanmaması icabediyor. 
Acaba komisyon bu hususta ne düşünüyor? 

REÎS — Komisyon. 
SÖZCÜ NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanak

kale) — Efendim, demin bir sual vesilesiyle ar-
zettim, lbu maddede Sağlık ve Sosyal müdür
lüklerince ruhsatname verilecek haller tadat 
edilmiştir. Bahis buyurulan husus ise umumd 
hükümlerde mevcuttur. Burada birkaç bent 
halinde olmak üzere istisna gösterilmiştir ve 
madde ruhsatnamenin sıihhat müdürlüğü tara
fından verilmesi haline ma'ksurdur. 

SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Bir nok
tanın açıklanmasını rıica edeceğim. 

Diğer maddelerde belediyelerin eczane aça
bileceğine dair hüküm var mıdır? 

SÖZCÜ NÜSRET KÎRÎŞCİOĞ.LU (Devamla) 
— Var. Bundan sonraki maddede buna dair hü
küm vardır. 

REÎS — Maddeyi tadil şekliyle reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştdr. 

MADDE 15. — Serbest eczane bulunmıyan 
yerlerde bu kanunda gösterilen umumi hüküm
lere tevfikan mesul müdür bulundurmak şar-
tiyle belediye veya özel idareler eczane açabi
lirler. 

RÎPAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Hiç 
serfoest eczane bulunmıyan yerlerde veya özel 

idareler, mesul müdür bulundurmak şartiyle, 
eczane açabileceklerdir. Ancak hususi idareler 
açmadı, beleddye de yanaşmadı, fakat orada ha
yır sahibi bir sermayedar çıktı, vatandaşlara 
hizmet kasdiyle ve mesul müdür bulundurmak 
şartiyle bir eczane açacağım, dedi. (öyle şey 
olmaz sesleri) O mahallin eczanesiz kalmasın
dan ve ilâçsız kıvranmasındansa bence -böyle bir 
yol tutmak hayırlı gibi geliyor. («Böyle şey 
olmaz, altıncı madde ile bu halledtildi» sesleri) 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Yüksek ma
lûmunuzdur ki, bu madde eczanesi bulunmıyan 
yerlerde âmme sıhhatini vikaveye memur olan, 
muvazzaf bulunan müesseselere, idarei hususiye-
lere ve belediyelere vazife veriyor. Düne naza
ran bugün bu mevzuda kanunda biraz genişlik 
verilmiştir, doğrudur. Belediyenin hududu ma
lûm olan dar çerçeve içinde kalır. Köyler de bun
dan istifade eder. Fakat idarei hususiyelerin iş
tiraki bu işi daha genişletir. Binaenaleyh umma
dığımız ve beklemediğimiz büyük avantajlar te
min eder. Eczane açmak hususunda işbirliği eder
ler, bu da faydalı olur. Ama bu demek değildir 
ki, diğer eczacı vatandaşlar için eczane açmak 
hakkı kaybolacak; onların eczane açmak hakkı 
daima masundur. Her hangi diplomalı bir ec
zacı o memlekete gider, eczane açtığı zaman 
onların kendiliğinden hakları sakıt olur, kapısı 
kapanır. Binaenaleyh bu, eczacının hakkına te
cavüz teşkil etmez, âmme sıhhatine yardım ba
kımından yerindedir. Ama bunu teşmil edip de 
sermayedar vatandaşa da bu hakkı vermek, mü
saade ederseniz söyliyeyim, bu meslek sahipleri
nin hakkına bir tecavüz teşkil eder, âmme sıhha
tine de uygun olmaz, tatbikatta da birçok ihti
lâflar doğurur. Onun için bendeniz buna taraf
tar değilim. 

NAZIM AĞACIKOĞLU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, tecrübeli bir hekim olarak Hik
met Fırat arkadaşımız, bu madde hakkındaki fi
kirlerini gayet iyi bir şekilde izah ettiler. Rifat 
Sivişoğlu'nun temas ettiği nokta tamamen gayri-
vârittir. Gerek muhasebei hususiyelerin ve ge
rekse belediyelerin açmak mecburiyetinde kala
cakları eczaneler tamamen âmme hizmetine mün
hasır kalacaktır. Hikmet Beyin buyurdukları 
gibi her hangi bir eczacı arkadaş bir eczane aç
tığı takdirde belediyelerin ve muhasebei hususi
yelerin bu hakkı sakıt olacaktır. Buna göre bu 
maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 
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HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhte

rem arkadaşlarım, özel idarelerle, belediyelerin 
eczane açması her halde memleketin faydası ica-
bmdandır ve bu hususta bunlara bir yetki ve
rilmesi lâzımdır. Farzedelim, memleketimizin 
her tarafı aynı nispette iktisaden gelişmiş değil
dir, bir şehrin şiddetle eczaneye ihtiyacı var
dır, fakat bir eczacı bulup da eczane açamaz. 
Memleketin evlâdından birini eczacı mektebine 
gönderir okutur, bir eczane açarak başına geçi
rir. Eczane çalışmaya başlar, işi inkişaf eder, 
memlekete faydalı olur. Bir gün%diğer bir ec
zacı gelir orada bir eczane açar. Serbest bir ec
zane açıldı diye bu eczaneyi neden kapıyalım. 
Çalışması memleketin menfaatinedir. Burada 
prensip olarak eczacılığı serbest bıraktığımız 
halde tekrar bu gibi tahditlere gitmenin doğru 
olmadığı kanaatindeyim. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 15, nci maddenin (C) bendin
deki ecza dolapları ile 16 ncı maddede yazılı ec
zaneler hakkında verilen müsaade bu mahallerde 
bir serbest eczanenin açılması halinde kendiliğin
den hükümsüz kalır ve eczane kapatılır. 

. Resmî ve Devlete bağlı teşekküllere ait ecza
neler, bu mahallerde serbest eczacı bulunmadığı 
takdirde bedeli mukabilinde halka ilâç satmaya 
veya tertip etmeye mezundur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reye arzediyorum: Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. —Memur veya asker olan kimse 
eczane açamaz ve bir eczanenin mesul müdürlü
ğünü yapamaz. 

Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç 
ayı tecavüz etmiyen nezareti bu kayıttan müstes
nadır. 

Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini 
yapmak üzere silâh altına davet edilen eczacılar 
askerlikleri müddetince eczanelerini bir mesul 
müdür marifetiyle idare edebilirler. 

REİS — Nâzım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AÖACIKOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, bu madde yalnız askerlik hiz
metine çağırılanlar içindir. Memuriyet haricin
de, teşriî vazife için ayrılmış, veya diğer mün-
tehap bir vazife kabul etmiş olanlar için bir ka-
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yit konulmamıştır, bunların da ilâvesi lâzımge-
liyor. Maddenin bu şekilde tashihini rica ede
ceğim. 

ISÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞÇİOĞLU (Çanak
kale) — Takrir verirlerse iştirak ederiz. 

REÎS — Takrir var mı efendim? (Var, var 
sesleri). 

30 . X I . 1953 
Başkanlığa 

17 nci maddenin, şifahi arzettiğim sebep
lerle şu şekilde tashihini arz ve teklif ederim : 

Bursa Mebusu 
Agâh Erozan 

MADDE 17. — Memur- veya asker olan kim
se eczane açamaz ve bir eczanenin mesul mü
dürlüğünü yapamaz. 

Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç 
ayı tecavüz etmiyen nezareti bu kayıttan müs
tesnadır. 

Bir eczane sahibi olup da askerlik hizme
tini yapmak üzere silâh altına davet edilen ve
ya mebus veya belediye reisi seçilen eczacılar 
bu vazifeleri devam ettiği müddetçe eczanele
rini bir mesul müdür marifetiyle idare edebi
lirler. 

REİS — Komisyon iltihak ediyor efendim. 
Bu şekilde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde tashih edil
miş şekilde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bir eczacının birden fazla ec
zane açması veya mesul müdürlüğünü üzerine 
alması yasaktır. 

REİS — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜDGER (Erzurum) — Efen

dim, bu 18 nci maddedeki tahdit, eczane ihti
yacı karşısında ve sermaye sahibi olmıyan ecza
cıların mevcut bulunması hallerinde memleike-
tin menfaatine aykırıdır. • . -

Bir eczacı tasavvur edelim; sermayesi yok
tur, birinci madde gereğince ve bundan evvel 
kabul edilmiş bir madde (gereğince başka bir 
sermayedarın da eczane açması imkânı yoktur. 
O halde defalarca tebarüz ettiriliyor, mevcut 
olan eczacılar memleketimizin ihtiyaçlarının 
% 50 sine bile tekabül etmiyor; o halde bir 
eczacı birden fazla eczane açamıyacak, niçin'? 
Niye açmasın? Mademki eczane açmak hakkı 
eczacılara verilmiştir, başında mesul müdür 
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bulundurmak suretiyle, eczacıların birden faz- < 
da Eczane açmaları şayanı kabul olmak lâzıınge-
lir. Böyle bir fikri müdafaa edecken, ve yahut 
böyle bir yasak hükmünü koyarken arkadaş
larımıza hâkim olan noktai nazarı da bilmiyor 
değilim. Arkadaşlarımız şöyle düşünüyorlar, 
bu maddenin esbabı mucibesi de odur, diyorlar 
ki : Eğer biz eczacılara birden fazla eczane aç
ma hakkını tanırsak piyasada yerleşmiş ve bü
yük sermaye teraküm ettirmiş olan eczacılar 
her tarafı istilâ ederler, ellerinde müterakim 
sermaye vardır, diğer eczacılarla rekabet eder
ler ve 'bir zaman sonra tröst hale gelirler. Olur 
mu, olmaz mı? Bir noktai nazar. Tröst varsa, 
bugünkü durum, serbest bir halde kurulmakta 
olan yeni vaziyetten tröst teşekkülü bakımından 
daha müsaittir. Ohalde bendenizin düşüncesi 
şudur : 

18 nci maddede bir eczacının birden fazla 
eczane açması kaydını kaldıralım, fakat bir ec
zacının birden fazla eczanenin mesul müdürü 
olamıyacağı kaydını muhafaza edelim. (Bu pek 
tabiî sesleri). Bendeniz bu istikamette bir tak
rir vereceğim Takdir Yüksek Meclisindir. 

REİS — Komisyon. 
SÖZCÜ NUSRET KÎRÎŞOÎOĞLU (Çanak

kale) — Muhterem arkadaşlar; «memleketin ec
zaneye ihtiyacı vardır. Bırakalım sermayesi mü
sait olan istediği yerde eczane açsın» gibi bir 
mütalâa ilk nazarda hakikaten doğru görülmek
tedir. Ama birde madalyonun ters tarafına ba
karsak vaziyet tamamen bambaşkadır. Bahadır 
Dülger arkadaşımız da biraz temas ettiler. Şöy
le bir ihtimal düşününüz; bir ecza deposu sahibi 
her yerde eczane açsa, toptancı kâriyle iktifa 
edebileceğine göre, bütün eczaneleri iflâsa süriik 
liyebilir. Emin olun arkadaşlar; bu hal tahdidin 
kaldırılmasiyle temin ettiğimiz menfaati berta
raf eder de, tahdidi niye kaldırdık diye bizi ya
nıp yakılmaya mecbur eder. 

REÎS — Celâl Otman.. 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Sayın arka

daşlar, bu mevzu üzerinde vatandaş sağlığını en 
önde mütalâa etmemiz lâzımgelir. Burada serma
ye para kazanacakmış, bilmem tröstler olacak, 
şu olacak, bu olaeakmış... Bu, ikinci kategoriye 
girer. Burada her şeyden evvel vatandaş sağlı
ğını nazara almanız icabeder. Hiç eczanesi olmı-
yan bir kasabada bir eczane, mesul müdürün me
suliyeti altında açılırsa, orada vatandaşın sağ-
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lığı temin edilirse bunda rica ederim ne kayıp 
olabilir? Neymiş, bir eczacı İM yerde eeza-
ne açarak para kazanırsa bu zararlı olurmuş? 
Hayır arkadaşlar, bu kadar hasis düşünmek doğ
ru değildir.. Bize vatandaşın sağlığı lâzımdır. 

Farzediniz ki, Ankara'daki bir eczacı hiç ec
zanesi olmıyan Keskin'de bir eczane açarsa fena 
mı olur? Ani bir kalb krizinde, bir ameliyatta 
lâzımgelen iptidai madde Ankara'dan getirilin
ceye kadar geçecek zamanda hastanın ölümüne 
sebebiyet verebilir. Üç beş kuruş kazanacak diye 
orada eczane açılmasına mâni mi olacağız? Ec
zanesi olan yerde ikinci bir eczane açılmasına 
müsaade etmiyelim, fakat eczanesi olmıyan yer
de bu şekilde eczane açılmasına müsaade etmek 
lâzımdır. Bu eczaneler zaten büyük kazançlar 
temin edecek vaziyette de değildirler. Ben Çan
kırı'nın beş kazasını bilirim, günlük satışları bel
ki on lirayı da geçmez. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Kabul 
buyurursanız vatandaşlara büyük hizmet etmiş 
oluruz. 

SUDt MIHÇIOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar, 
doktor Beyefendinin ve Bahadır Dülger'in müta
lâa buyurdukları gibi bu iş kolay değildir. Bir 
eczacı mütaaddit eczane açmamalıdır. Sıhhati 
umumiye namına bu tehlikelidir. Uyuşturucu 
maddeler vardır. Her meslek sahiplerinin içinde 
iyi niyetliler olduğu gibi tek tük kötüler de var
dır. Uyuşturucu maddeler âmme hizmeti namı
na murakabeye tâbidir, Milletlerarası Anlaşma 
da vardır. Bir eczacı aynı yerde üç eczane açar 
mesul müdürleriyle idare ederse kokain, diyo-
nin, eroin, morfin teftiş zamanında bir eczane
den diğerine aktarma edilir. Memleketin içti
mai hayatı üzerinde bu suretle kötü bir tesir 
bırakmak imkânı hâsıl olur. 

Bir eczacı yalnız bir eczane açabilir ve idare 
edebilir. Memleketin umumi menfaati bu nokta
dadır. (Bravo sesleri). 

REÎS — Rifat Sivişoğlu. (Vazgeçti sesleri). 
Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKÎL (İstanbul) —Muhterem 

arkadaşlar; esas itibariyle tahdidin tamamen 
aleyhindeyim. Ancak, serbestinin de ehline veril
mesine şiddetle taraftarım. Bu noktadan hare
ket etmek suretiyle düşünürsek 1 nci maddeyi 
göz önünden çıkarmamak iktiza edeccektir. 1 nci 
madde eczane açmayı ve işletmeyi diplomalı ec
zacıya tanımaktadır. Niçin böyle olmaktadır, me-
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suî müdür tutan bir sermayedara bir eczane aç
mak hakkı neden tanınmamıştır? Bunun esbabı 
vardır. Her şeyden evvel, bir eczane açıldığı va
kit onu idare edecek olan onun diplomalı sahi
bidir. Bir diploma sahibine birkaç eczane açmak 
hakkını verirsek Ankara'da bir eczane, istan
bul'da bir eczane, İzmir'de bir diğer eczane ve 
şurada burada bir eczane açarsa bir diplomalı 
eczacı mesul müdürlerini murakabe etmek imkâ
nını bulamaz. O vakit bir sermayedarın, mesul 
müdür bulmak suretiyle, eczane açmasından 
farklı bir durum hâsıl olmaz. Mademki onu ver
medik, bunu da vermemek iktiza eder. 

Şimdi arkadaşlar bir eczacı ne vakit mesul 
müdür kullanabiliyor? Kabul ettiğiniz ahkâm 
gereğince ancak eczacı hasta olduğu vakit ve bir 
de hacir altına alındığı vakit. 

Hasta olduğu vakit ne zaman iyileşeceği ma
lûm değildir. Onun için mesul müdüre muayyen 
bir müddet tanınmıştır. 

Eczacı hacir altına girmiştir. Yine muayyen 
müddetle mesul müdür kullanacaktır. Kendisi 
bilfiil mesul müdürünü murakaba edemiyeceği 
için yalnız bir mesul müdüre bir eczanenin müd-
detsiz terkedilmesini Yüksek Meclis muvafık 
bulmamıştır. Bu espiri dâhilinde hareket etmek 
suretiyle bir eczacının ancak bir eczane açması
na müsaade edelim, bundan fazlasına müsaade 
etmiyelim. (Doğru sesleri). 

REİS — Nâzım Ağacıkoğlu. 
NÂZIM AĞACIKOĞLU (Sivas) — Arka

daşlar izah ettiler, vazgeçtim. 
REİS — Hüsnü Türkand. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir eczacının muhtelif yerlerde 
eczane açması bugünkü halk sağlığı bakımından 
doğru bir hareket değildir. Çünkü bir eczacının 
bihakkin bir eczane işletebilmesi için dahi bü
yük bir sermayeye ihtiyacı vardır. Az para ile 
işliyecek bir eczane halkın sağlığına cevap ve
recek durumda değildir. Günden güne çıkan 
yeni yeni ilâçlar ve bu ilâçları temin edebil
mek için verilecek paralar göz önüne alınacak 
olursa bu ik'nci bir eczanenin açılmasına esa
sen meydan vermese gerektir. Eczanesi olmıyan 
bir yerde para kazanılmazsa eczane açılır mı? 
Eczacılık aynı zamanda bir nevi ticarettir, ec
zacı ticaret odasına kayıtlıdır ve Gelir Vergisi
ne tâbidir. Kazanmadığı bir yere gider de nasıl 
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bir eczane açar ve parasını sarf eder? Birkaç 
yerde eczane açmak kaydını koyduğumuz za
man yine büyük- şehirlerde, kalabalık yerlerde 
eczaneler mütekâsif bir şekilde teraküm edecek 
ve bunlar da para kazanabilmek için bin bir tür
lü dalavereler döndürmeye bağlıyacaklardır. Bu 
i :i?uk şehirlerde tekasüf eden eczaneler; nasıl 
bugün iskelelerde ve garlarda hasta bekliyen 
birtakım simsarlar varsa, o vakit eczaneler de 
müşteri bulabilmek için simsar kullanmak mec
buriyetinde kalacaklardır. Bu ise, halkın sıhhati 
için çok tehlikeli birtakım durumlar tevlidede-
bilir. Bu itibarla bir eczacı ancak bir eczane aç
sın ve vukufla, meslekine lâyık bir şekilde bu-
T-P !,•>. -îK^nn. Fa ]k «ağlısına ancak bu şekil
de hi?,r.i"t. edilebilir arkadaşlar. 

REİS — Fuad Seyhun. 
FU VI) SEYHUN (Ankara) — Efendim; 

tadil teklifi, arkadaşların konuşmaları ile daha 
başka b"r şekle ifrağ edildi. Her hangi bir ec
zanesi bulunmıyan yerde şube açılması dok
tor arkadaşımız tarafından teklif edildi. Ecza
nesi bulunmıyan yerlerde belediyeler ve umumi 
ineci isi erce eczane açılması bu kanunla ve Hıf-
zıssıhha Kanunu ile imkân dâhiline alınmıştır. 
Belediyeler bu hususta münhasıran, bir hizmet 
görmek için birçok zararları ihtiyar edecektir. 
"Hunu göze almak da belediyeler için esasen bir 
vazifedir. Fakat bir eczacı için şube açma im
kânını vermek suretiyle bunu kazalara da teş
mil edersek bunun çok mahzurları olacaktır. Tek
lifin reddini rica ediyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen- . 
dim, ben yine arkdaşlarımızın müdafaa şeklini 
pek anlıyamadım. Bilhassa Füruzan Tekil ar
kadaşımız dediler ki, bir eczacının mesul müdü
rünü kontrol etmesi iktiza eder. Niye acaba bil
miyorum. Eczacının ve mesul müdürün de kont
rolü Sağlık ve Sasyal Vekâletine ait değil mi
dir? Sermaye sahibi olan eczacı ile sermaye sa
hibi olmıyan, fakat ilmî kifayet bakımından 
aynı seviyede bulunan iki adamın birbirini kont
rol otn ı e s inden nasıl bir fayda mülâhaza edildi
ğini ben anlıyamıyorum. 

Dediler ki, bir adamın bir yerde mütaaddit 
eczanelere sahip olması uyuşturucu maddelerin 
trafiğini kolaylaştırırmış. Teftiş sırasında ora
dan oraya taşırmış, teftiş edeceği zaman mü
fettiş, bir eczaneye; geliyorum, sen ilâçlarını ta
mamla diye evvelden haber verirse bu trafik müm-

— 482 — 



B : 11 30. 
kün olur. Ama eczacı müfettiş gelip, uyuşturu
cu maddeler dolabını mühürler veya evvelâ bu 
maddelerin teftişinden başlarsa o zaman bu tra
fiğe imkân kalmaz. Benim, eczanelerin tahdit 
prensibini kaldırmak isteyişimden maksat, ec
zanelerin, eczanesi olmıyan yerlere doğru hicret 
etmesini kolaylaştırmaktır. Bugün ne kadar çok 
eczane açmak imkânı olursa zannederim bu 
memleketin menfaatine olur. 

Sözcü arkadaşım, dedi ki, bir eczacının mü-
taaddit eczaneler açması imkânı olursa o zaman 
eczacılar toptancı kâriyle satış yapmakla ikti
fa ederler. Bu, faydalıdır, vatandaşlar daha ucu
za ecza temini ile faydalanırlar. Eczaların ucuz
laması, daha nefis ilâçlar imal etmek, daha ucu
za satmak rekabetini doğurur. Satış artar, bu 
da sıhhati umumiye namına faydalıdır. Eğer bu 
yolda arkadaşların fikirleriyle hareket edersek, 
50 sene sonraki Türk vatandaşlarının hayatın
dan ümit yoktur. Çünkü elli sene sonra tabiî te
kâmül neticesi olarak eczane miktarı yüzde elli 
artacak, o zaman ne olacak?. Bütün Türk va
tandaşları zehirlenecek, zehirli maddeler trafi
ği artacak, kontrol imkânı kalmıyacak. Böyle 
bir fikri arkadaşlarımız, bilmiyorum, nasıl bıı 
kürsüden müdafaa ediyorlar?. Bizim hedefimiz, 
hem eczacılık meslekini zaptu rapt altına almak 
hem de elimizde bulunan elemanlardan âzami 
surette istifade ederek onların rekabetine imkân 
vermek suretiyle Türkiye'nin muhtaç olduğu 
eczanelerin memleketin her tarafında anılmasını 
temin etmektir. Bu maddeyi böyle kabul eder
sek, tahdidi kaldırırsak, belki büyük merkez
lerde yeniden açılacak büyük sermayeli eczane
ler, merkezlerde olan zayıf eczanelerin bark» 
yerlere hicret etmelerine sebep olacaktır. Niçin 
arkadaşlarımız bunu düşünmüyorlar?. Binaen
aleyh, ben yine noktai nazarımda ısrar ediyo
rum ve 18 nci maddeden (eczane açması veya) 
fıkrasını kaldıralım ve «eczacının birden fazla 
eczanenin mesul müdürlüğünü üzerine alması 
yasaktır» kaydı ile iktifa edilmenin, ben bu şek
lin menfaatlerimize, memleket menfaatlerine da
ha uygun olduğu kanaatinde ısrar ediyorum. 

REÎS — Füruzan Tekil. 
FÜRUZAN TEKİL (tstanbul) — Efendim, 

kanunların tedvininde, yüksek malûmlarınız ol
duğu üzere, hâkim telâkkilerimiz vardır. Hâkim 
telâkkiler tebellür ettikten sonra bunlarla zıd-
laşmam^k icabeder. Yüksek Meclis hakikaten 
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| bunu tesbit ve bunda hassasiyet gösterdikten 

sonra, her hangi bir mesul müdür tedarik etmek 
suretiyle eczane açmak hakkını tanır, bu, bir te
lâkkidir. Bu böyle olduğuna ve eczane sahibinin 
mutlaka diplomalı eczacı olacağına göre, bunun 
sebepleri varclir. Bunun sebepleri işaret edildi. 
Dendi ki, eczane sahibi, eczanenin hakiki sahi
bidir, onun patentini almıştır, hakiki mesulüdür. 
Binaenaleyh bu telâkkiden ayrılmamak suretiy
le mütaakıp maddeleri tedvin etmek iktiza eder. 
Bahadır Dülger arkadaşımıza bunu bir kere da
ha burada hatırlatmakta fayda gördüm, zanne
derim o da bir inhirafa gitmekte ısrar etmiye-
cektir. (Reye reye sesleri) 

REÎS — Safori E'duman. 
SABRt ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikaten 18 nci madde çok mü
himdir. Arkadaşların üzerinde durduğu gibi, 
maddeyi her tarafa faydalı olacak şekilde ıslah 
etmek lâzımdır. Bâzı arkadaşların üzerinde 
durduğu gibi, her vilâyette aynı şahsa eczane 
açtırmakla büyük sermaye sahibi olan şahısların 
vilâyet merkezlerinde piyasa ve belki de ilâç de
foları ellerinde olacak ve bundan büyük za rarlar 

I doğacaktır. Yalnız şunu da arzetmek isterim ki, 
I büyük vilâyet merkezlerinde bundan başka ecza

cılar eczane açarken, büyük sermayedar bir İrim
de küçük yerlere ^idemiyecektir. Meselâ, bir vi
lâyet .merkezinde 3 - 4 eczane açılmış, bu ecza
neler elbette birbirleriyle rekabet halindedir. 
Fakat biz bir vilâyette eczane açan bir kimseye di-
"er vi1 âyette eczane açma hakkını vermiyoruz, 
valnız aynı vilâyet içinde birden fazla eczane aç
mak hakkını tanıyacak olursak, o vilâyete bağlı 
olan kazalarda ve. nahiyelerde aynı eczacılar bel
ki birer şube açmak imkânlarını bulabilecekler
dir. O zaman vatandaşlarımız, kaza merkezle
rinde, büyük nüfuslu nahiyelerde ilâçlarını ko-
^vca almak, tedarik etmek imkânına kavuşmuş 
•olacaklardır. 

Arkadaşların titizlikle üzerinde durduğu 
meseleye ben de iltihak ediyorum, bir eczacı bir 
vilâyet merkezinde bir eczane açtıktan sonra 
d •»er bir vilâyette acamamalıdır. Bu hakkı 
diploma sahibi diğer arkadaşlara bırakmalıdır. 
Meselâ, Ankara'da eczanesi olan bir eczacı Er-

I zurumda eczane açamamalı ve bunu diğer ecza-

I
I cılara bırakmalıdır. Ancak bu şekilde Erzu

rum'a, Kars'a, Ağrı 'ya gideceklerdir. Bu şekil
de Ibirçok vilâyetlmmizde eczaneler açılacaktır. 
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Fakat kazaların ve nahiyelerin bu gibi müesse
selere kavuşabilmesi için vilâyette eczane açan 
bir arkadaş 'kaza ve nahiyelerde de açabilir, 
kaydının konulmasını arzediyorum. Takdir 
Yüksek Meclisindir. 

REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sindb) — Efendim. 

mutlak olarak bir ikinci eczane açmak hakkın
daki teklife iştirak etmeye imkân yok. Yalnız 
bâzı arkadaşlarımız (Eczanesi bulunmıyan yer
ler) tâbirini kullandı. Bu tâbiri daha tahdit 
etmek suretiyle (Eczanesi bulunmıyan kazalar) 
diyebiliriz. Fakat Beyoğlu da bir kazadır, Ça
talca da bir kazadır. Bence, en akla yakm 
olanı, suiistimalleri önliyerete, sadece hizmete 
hasredilecek esasları tesbit edebilirsek yerinde 
olur. Ankara'da eczacı arkadaşlarımız vardır. 
Şemdinli'de eczane yoktur. Orada bir genç ar
kadaşın sermayesi yoktur. Ankara'daki, ben 
gidip orada eczane açayım derse, buna müsa
ade vermekte memleket için hayır vardır. Hat
tâ bendeniz Keskin'e bile müsaade edilmesine 
taraftar olmuyorum. 

REÎS — Takrirleri okuyoruz. 

Yükse Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerle 18 ııci mad

denin birinci fıkrasından «Eczane açması veya» 
tâbirinin tayj^edilmesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Bahadır Dülger 

Başkanlığa 
Bir eczacının eczanesi bulunmıyan bir yer

de bir mesul müdür bulunma/k kayıt ve şartları 
dâhilinde ikinci bir eczane açabilir. 

Çankırı Mebusu 
Celâl Otman 

REÎS — Bu teklifleri ayrı ayrı reye arzede-
ceğim. 

(Bahadır Dülger'in takriri tekrar okundu.) 
. REÎS — Bahadır Dülger'in teklifini kabul 

edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
(Celâl Otman'm teklifi tekrar okundu.) 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Tek

lif reddolunmuştur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad

de kabul olunmuştur. 

MADDE 19. — Bir eczane sahibi eczanesi dı
şında ilâç tertip edemiyeceği ve mesleki dışın-
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da ticaret yapaınıyacağı gibi öğretmenlikten 
başka bir vazife de kabul edemez. 

SUDÎ MIHÇIOĞLÜ (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlarım, 19 ncu madde, bir eczane sahi
binin eczanesi dışında ilâç tertip edemiyeceği-
nıi ve satamıyacağmı âmirdir. Kabul. Fakat 
mesle'ki dışında ticaret yapamıyaeağı ğiıbi öğ
retmenlikten başka bir vazife kabul edemez, 
!kaydı karşısında cidden biraz durmak lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün memleketimizde 
birçok şirketler, birçok kooperatifler kurul
maktadır. Devlet, yükse'k enerji temini mak-
sadiyle barajlar tesis etmektedir. Anonim şir
ketler teessüs etmektedir. Bu madde hükmü 
ıkabul edilecek olursa eczacı Ibir anonim şirketin 
meclisi idaresine, bir kooperatif idare heyeti
ne seçilemiyecektir. Bu itibarla memlekete ifa 
etmekle mükellef olduğumuz bir hizmeti ifa et
mekten mahrum kalırız. Eğer bu madde bu 
şekilde tedvin buyurulursa halen mevcut Ecza
cılar Deposu Anonim Şirketine eczaneler, ecza
ne sahipleri hissedar olmaktan çıkacaktır. Bi
naenaleyh bu maddenin, bütün bu mahzurları 
bertaraf edecek şekilde değiştirilmesi için bir 
değiştirge takdim ediyorum. Kabulünü Yüksek 
Heyetlinizden rica ederim. 

REÎS — Kemal özçoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Efendim, benden evvel konuşan arkadaşımızın 
fikirlerine iştirak ediyorum. öğretmenlikten 
başka vazife alamaması gib'i bir hüküm tehlikeli
dir. Bunun üzerinde, komisyon, anlaşılıyor ki 
iyice düşünüp daha iyi bir neticeye varamamış
tır. Bence komisyon bunun üzerinde etraflı ola
rak tetkikat yapsın. Meselâ, bfm nimresmî mües
seseler vardır, hayır cemiyetleri vardır, bâzı yi
ne kısmen Devlet hizmeti olan; kısmen de Dev
let hizmeti olmıyan, âmme hizmeti olmıyan mües
seseler vardır. Onun 'için bu türlü meslek sahip
leri, meselâ Ankara'da bir eczacı milletvekili ola
bilir. Ankara'da müessesesi var ve bu arkadaş 
resmî bir vazife alamayınca milletvekili de ola
maz demektir. 

Bence etraflı olarak düşünmek lâzımdır. Bu
nu komisyon geri alsın, tetkik etsin arkadaşlar. 

REÎS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) - - Muhterem ar

kadaşlar; 19 ncu maddedeki kayıt şudur: Ecza
ne sahibi eczanesi dışında ilâç. tertip edemıyeçek. 
Ya eczane sahibi olmıyan? Eczane sahibi olma-
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dıkça ilâç tertip edemiyecek kaydı biraz kapalı. 
Bir de öğretmenlikten başka vazife kabul edemez 
kaydı. Ben müsaade buyurursanız şunu teklif 
edeceğim. : Eczaneler dışında hiçbir ilâç tertip 
edilemez. Ve eczacı daimi Devlet memuriyeti ka
bul edemez. , 

.Bu şekilde tashihi için bir takrir arzediyorum. 
."Kabul veya ret Yüksek Heyetinizindir efendim. 

KEÎS —. Arif Nihat Asya buyurun. 
ARÎF NtHAT ASYA (Seyhan) — Bir ec

zacının eczacılık mesleki dışında vazife kabul 
, edememesi kaydı, her halde vatandaşın sıhhatine 

sarf .edilmesi lâzımgelen dikkatinin başka yerlere 
sarf edilmemesi esbabı mucibesinc istinat etse ge
rektir. 

O takdirde çıkarmak istediğim netice şudur : 
Kendi mesleki dâhilinde kalması, başka mesleke 
el atmaması ileri sürülüyorsa muallimliğe de el 
atmaması tezini ileri sürmek lâzımgeliyor. Mual
limlik de bir eczacının dikkatini dağıtmaya kâ
fi bir sebeptir. (Doğru sesleri) 

REİS — Hâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ar

kadaşlar, adetâ eczacıyı içtimai vazifeye iştirak
ten menedici vaziyet alıyoruz. Yani bir derece
ye kadar vatandaşlık hakkından, siyasi hakkın
dan mahrum bırakıyoruz. Toptan maddeyi kal
dıralım daha iyi ederiz. Meselâ avukat da âmme 
hizmeti görür; anonim şirkette âzadır, belediye 
de âzadır, intihap encümeninde bulunur. Bun
lar, memleket ve vatan hizmetidir. Şimdi, ecza
cıya diyoruz' ki, sen hilâli ahmerde âza olamaz
sın, Hîmayei Etfal Cemiyetinde âza olamazsın. 
Böyle teklif olurmu? Bu çok yanlış bir şeydir. 
Kemal özçöban arkadaşımızın dediği gibi se
çimle yapılan, yani bir iradenin, topluluğu ifa
de eden şekildeki vazifeleri, medeni ve içtimai ve 
vatani vazifeleri eczacılar da kullanabilir. Bir 
mebus eczacı, murakabe hakkını mesul müdüre 
bırakıyor, mebus oluyor. Diğer taraftan belediye 
reisliği yaparken, murakabe imkânı mevcut de
ğilken bir istisna yaratıyoruz. Fakat ben ecza
cıyım, Kızılayda başkanlık yapacağım, deyince 
hayır, sen otur dükkamnde deniyor. Hayır ar
kadaşlar, vatan hizmetinden ve içtimai müesse-
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selerden bir kimseyi menedici kanun olamaz. Bu 
itibarla arkadaşlarımın teklifine iştirak ediyo
rum. 

Muallim olsun deniyor. Bir muallimin altı 
saat dersi vardır. Gün yedi saati Bu vaziyette 
ancak bir saat eczanesinin başında kalabilecek
tir. . Böyle şey olur mu arkadaşlar? Bu kayıtları 
kaldırmalı ve âmme hizmetlerine taallûk eden.iş
lerde kullanılamaz. Hocalık da buna dâhildir. 
(Bravo sesleri). 

REÎS — Fuad Seyhun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Vazgeçtim. 
REÎS — Refik Şevket ince. ' -
REFÎK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Vaz

geçtim. 
REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMÎ ÇOBANOĞLU. (Erzurum) — Efen

dim; eczacıların öğretmenlik yapıp yapmaması 
meselesi hakikaten mühimdir. Bizim Erzurum 
kazalarında öğretmen yoktur. Meselâ îspir Ka
zasında bir eczacı var, orada kimya hocalığı edi
yor. Eğer bu kanunla kendisini hocalık yapmak
tan menedecek olursak çocuklarımız hocasız ka
lacak. Hınıs'ın vaziyeti de böyledir, .öğretmen
lerimiz çoğaldığı zaman bu gibi memnuiyet dü
şünülebilir. Bendeniz bu noktayı arzetmek. isti
yorum. 

REÎS — Komisyon. . • -
SÖZCÜ NUSRET KÎRİŞCÎOĞLU (Çanak-

kale) — Efendim; gaye, eczano - sahibini eczane
sinin başında bulunmasını temindir.. Resmî va
zifesi olursa ayrılamaz, hususi vazifesiolursa ay
rılır şeklinde bir ikilik yapmak doğru değildir. 
Biz eczacıyı mutlak olarak işinin başında tutmak 
istiyoruz. 

îki istisnayı kabul ettik; milletvekilliği ve 
belediye reisliği. Bunun dışında vazife kabul 
edilmemek lâzımdır. Kanaat olarak bunu arzedi-
yoruz. 

önergeler var. Bu önergeler Yüksek Meclise 
kabul buyurulursa, o temayüle göre biz de ica
bını düşünürüz. 

REÎS — îki Aralık Çarşamba günü saat 15 
te toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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6. — SORULAR VB CEVAPLAR 

YAZILI SORULAR 

1. — Trabzon Mebusu Naci Altuğ'un Trab
zon Vilâyetinde inşa edilen Tütün İşletme ve 
Bakım Evinin ne zaman işletmeye açılacağına 
dair sorusuna Gümi'ük ve Tekel Vekili Emin Ka
lafat'm yazılı cevabı (6/1197) 

26 . X . 1953 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Vekâ
letince yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile arzederim. 

Trabzon Mebusu 
Naci Altuğ 

Seçim çevrem olan Trabzon tlinde topraksız, 
işsiz, ve geçiminden âciz erkek ve kadın vatan
daşlarımız arasında tütün işleme ve bakım hu
susunda kalifiye işçilerden hiç olmazsa bir kısmı
na iş bulmak ve bu suretle geçimlerini temin et
mek diğer taraftan bu mmtaka tütünlerinin da
ha az bir masrafla işlenmelerini sağlamak mak-
sadiyle 1948 senesi temelleri atılarak Devlete 
birkaç milyona malolan tütün işleme ve bakım 
evinin inşaatı tamamen ikmal edilmiş olması
na rağmen bugüne kadar işletmeye açılmaması
nın sebebi nedir? Bu işletme ve bakım evinin 
yakın bir zamanda açılarak bu mıntıka tütünle
rinin burada işlenmesi hususunda Tekel Bakan
lığınca bir hazırlık ve düşünce var mıdır? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 28.XT.1953 

İnceleme ve Denetleme Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı :7132 

özu: Yazılı soru önergesi H. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Genel Kâtip - Kanunlar Müdürlüğü : 27 . 

X . 1953 tarihli 6 - 1197/5768/13239 sayılı yazı
lan cevabıdır: 

Trabzon Vilâyetinde inşa edilen Tütün Ba
kım ve îşletme Evinin ne zaman işletmeye açıla
cağına dair Trabzon Mebusu Naci Altuğ tarafın
dan verilip bir örneği yüksek yazılariyle vekâle

timize gönderilen yazılı soru önergesinin cevabı
nı aşağıda arzediyorum : 

1. Trabzon'da halen 350 kişilik kadro ile 
1952 mahsulü tütünlerinin işlenmesine devam 
olunmaktadır. Bu mahallin 1952 mahsulü işle
me mürettebi bugünkü kadroya göre ayarlanmış 
bulunduğundan işlemenin yeni binaya nakli ha
linde halihazır kadro muhafaza edilecek, ancak 
yeni mahsul işlemesine geçildiği zaman (tahmi
nen Haziran 1954 ayı) kadronun 500 kişiye çı
karılması mümkün olacaktır. 

2. Yeni yapılan bina 29 . XI I . 1952 tarihin
de Tekel idaresince tesellüm edilmiş olup, hâlen 
bakım evi olarak kullanılmaktadır. 

Bu binada işlemenin icrası için lüzumlu olan 
ve piyasada mevcudu bulunmıyan avadanlıkla
rın evsaf ve şekillerinin tâyini hususunda İstan
bul'da teşkil edilen bir fen heyeti tarafından 
icra edilen tetkikler ve örnek olarak imal edi
len tezgâhlarda deneme mahiyetinde yapılan iş
lemeler sonunda 28 . IV . 1953 de tesbit olunan 
tiplerin imali takarrür eylemiş ve bu iş yerin
de binanın kapasitesi ile mütenasip olarak 500 
kişilik kadro ile faaliyeti sağlanabilecek olan 
ve keşif bedeli 21 764 lira tutan 200 işleme tez
gâhı ile teferruatının, Tekel İdaresinin İstan
bul teşkilatındaki imkânlardan da faydalanmak 
suretiyle, Mayıs 1953 ayında imaline başlanılmış 
ve Kasım 1953 ayı içinde ikmal edilerek mahal
line sevkedilmek üzere bulunmuştur. 

Bu avadanlıkların en geç 24 . XI . 1953 ta
rihinde Trabzon'a varmasını mütaakıp montajı 
ikmal olunacak ve yeni binada yukarda teba
rüz ettirildiği gibi yeni mahsulün işlenmesine 
ancak Haziran 1954 ayında başlanabilecektir. 

Saygılarımla arzederim. 
Gümrük ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 

2. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Or
du'nun Ünye Kazasına bağlı Karakuş Nahiyesi
nin ne zaman kaza haline getirileceğine dair so
rusuna İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı 
cevabı (6/1205) 
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B : 11 30.11 
Ankara : 4 . X I . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 
Atıf Topaloğlu 

Ordu'nun Ünye ilcesine bağlı 63 kilometre 
mesafe ve içeride bulunan Karakuş Nahiyesi ik
lim şatrları, nüfus kesafeti ve ilçeye uzaklığı ha
sebiyle uzun zamandan beri ilce olması beklen
mektedir. Bilûmum formaliteleri ikmal edilmiş 
bulunmasına rağmen bugüne kadar tahakkuku 
mümkün olmamıştır. 

ilce haline getirilecek nahiyelerin durumla
rına göre Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı za
manında bir sıra tertip edilmiş ve bu listede Ka
rakuş'un aldığı sıra numarası 12 dir. Geçen yıl 
Büyük Millet Meclisinde Hükümetin getirdiği 
kanunla 24 bucak ilce haline kalbedilmiştir. Hal
buki Karakuş'un içinde bulunduğu müşkül şart
lar ilçenin bir an evvel yapılmasını icabettirmek-
tedir. 

Hükümetin Karakuş Bucağının ilçeye çevril
mesi için bir tasarı hazırlığı var mıdır1? Kar ya
ğışının çokluğu hasebiyle fasılalarla Ünye ilçe
siyle irtibatı kesilen bu muhitin büyük ihtiyacı 
Karakuş 'luların haklı tahassürleri ne zaman kar
şılanacaktır? 

.1953 O : 1 
T. C. 

içişleri Vekâleti 
iller id. G. M. 

2. Ş. M. Teşkilât 
Sayı: 22102/64-3/13616 

özü : Ünye Kazasına bağlı Ka
rakuş Nahiyesinin kaza haline 
getirilmesi hakkındaki yazılı so
ruya dair. 

B .M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
6 . XI . 1953 tarih ve Genel Kâtiplik Kanun

lar Müdürlüğü 6-1205/5791/13292 sayılı buy
rukları karşılığıdır. 

Ünye Kazasına bağlı Karakuş Nahiyesinin 
ne zaman kaza haline getirileceğine dair Ordu 
Mebusu sayın Atıf Topaloğlu tarafından Yük
sek Reisliğinize sunularak Vekâletimize tevdi 
buyurulan yazılı soru önergesi üzerine gerekli 
inceleme yapıldı. 

Ünye Kazasına bağlı Karakuş Nahiyesinin 
kaza haline getirilmesi yetkili kurul mütalâa
larına dayanılarak Ordu Valiliğince teklif edil
miş ve hu teklif Vekâletimizce de uygun gö
rülerek listesi hazırlanan* (19) ikaza arasında 
yer almıştır. 

Saygı ile arzederim. 
27 . XI . 1953 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

»a-« 



•V*: 

O D < > 
c 9 

T. B, M. M. Basımevi 

I 


