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31.12.2018 Tarihli Yönetmelik
MADDE 20 (8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve
görüntüleme hizmeti veren laboratuvar
tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde
sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve
bahçesi ile müştemilatında serbest eczane
açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren
garları ve limanlarda bu kısıtlama
uygulanmaz.

MADDE 20 (8)
Diş
hekimlerince
açılan
poliklinikler, muayenehaneler ile sadece
tahlil
ve
görüntüleme
hizmeti
veren laboratuvar tanı merkezleri hariç
olmak üzere, içinde sağlık kurum ve
kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz.
Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve
limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

MADDE 25(2) Eczanelerin görülebilir cephelerinden
en az birine ve eczane olarak kullanılacak
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla,
eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk
Eczacıları Birliği tarafından standardize
edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

MADDE 25(2) Eczanelerin görülebilir cephelerinden
en az birine ve eczane olarak kullanılacak
yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla,
eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk
Eczacıları Birliği tarafından standardize
edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.
Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki
yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile
uluslararası havalimanlarında bulunan
eczaneler için bu zorunluluk aranmaz.

MADDE 25(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve
azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları
Birliği tarafından belirlenen standartlarda,
iki
cepheden
kolayca
görülecek
yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu
ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne,
cadde ve sokaklara seyyar veya totem
tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet
oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz.
Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha
veya ilân yapıştırılamaz.

MADDE 25(3) Eczanelerin bulunduğu parsel
sınırları içinde olması kaydıyla, asgarî
ve azamî ebatları ile renkleri Türk
Eczacıları Birliği tarafından belirlenen
standartlarda, iki cepheden kolayca
görülecek yükseklikte olmak kaydıyla
“E” logolu ışıklı
levha
konulur.
Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara
seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri
gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve
cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün
tanıtımı amacıyla levha veya ilân
yapıştırılamaz.
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MADDE 42(e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde
kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin
metabolizma bozukluklarında kullanılan
tüm destekleyici ürünler,

MADDE 42(e) Anne sütü ve beslenme yetersizliğinde
kullanılan
çocuk
mamaları, 1/11/2007 tarihli ve 26687
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük
Çocuk Ek Gıdaları Tebliği (Tebliğ No:
2007/50)’ne
uygun
ürünler
ile
erişkinlerin metabolizma bozukluklarında
kullanılan tüm destekleyici ürünler,

Eczanenin kapalı tutulması
MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi
bulunan yerlerde eczacının hastalık ve
sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı
geçmemek
üzere
eczane
kapalı
tutulabilir.
Bunun
için
eczane
ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık
müdürlüğüne teslim edilir. Varsa
eczanede bulunan ilaçlar saklama
şartlarına uygun bir şekilde muhafaza
edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık
geçici kapatma süresi sona ermeden önce
tekrar devam edeceğini beyan etmesi
durumunda
eczane
olacak
yerin
kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade
edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde
yeniden düzenlenir. Bu durumdaki
eczaneler
için
bulunduğu
ilçe
değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki
nüfus kriteri uygulanmaz.

Eczanenin kapalı tutulması
MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi
bulunan yerlerde eczacının hastalık ve
sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı
geçmemek
üzere
eczane
kapalı
tutulabilir.
Bunun
için
eczane
ruhsatnamesi geçici olarak il sağlık
müdürlüğüne teslim edilir. Varsa
eczanede bulunan ilaçlar saklama
şartlarına uygun bir şekilde muhafaza
edilir. Eczacının faaliyetine iki yıllık
geçici kapatma süresi sona ermeden önce
tekrar devam edeceğini beyan etmesi
durumunda
eczane
olacak
yerin
kontrolünden sonra ruhsatnamesi iade
edilir veya herhangi bir değişiklik hâlinde
yeniden düzenlenir. Bu durumdaki
eczaneler
için
bulunduğu
ilçe
değişmemek kaydıyla bu Yönetmelikteki
nüfus kriteri uygulanmaz.

(2) Kanunun 8 inci maddesinde sayılan
hâllerde,
il
sağlık
müdürlüğünce
eczaneye bir mesul müdür atanıncaya
kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur.

(2) Kanunun 8 inci maddesinde sayılan
hâllerde,
il
sağlık
müdürlüğünce
eczaneye bir mesul müdür atanıncaya
kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur.
(3) Bu madde hükmüne göre eczanesini
kapalı tutan eczacılar, kamuda veya
özel
sektörde
eczacılık
hizmeti
yapabilir.
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Eczane levhaları ve sıcaklık, nem
takibi
GEÇİCİ MADDE 4 –
(1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında
yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek
erken uyarı sisteminin ve geriye dönük
hafıza kaydı bulunan termometrenin
bulunması” yükümlülüğü yeni açılan ve
nakil olan eczaneler tarafından bu
hükmün yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, faaliyette bulunan eczaneler
tarafından en geç 30/6/2019 tarihine
kadar yerine getirilir.
(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği
tarafından standardize edilmiş ışıklı veya
ışıksız levha konulur” yükümlülüğü yeni
açılan ve nakil olan serbest eczaneler
tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, faaliyette bulunan
serbest eczaneler tarafından en geç
30/6/2019 tarihine kadar yerine getirilir.

Eczane levhaları ve sıcaklık, nem
takibi
GEÇİCİ MADDE 4 –
(1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında
yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek
erken uyarı sisteminin ve geriye dönük
hafıza kaydı bulunan termometrenin
bulunması” yükümlülüğü yeni açılan ve
nakil olan eczaneler tarafından bu
hükmün yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, faaliyette bulunan eczaneler
tarafından en geç 31/12/2020 tarihine
kadar yerine getirilir.
(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği
tarafından standardize edilmiş ışıklı veya
ışıksız levha konulur” yükümlülüğü yeni
açılan ve nakil olan serbest eczaneler
tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, faaliyette bulunan
serbest eczaneler tarafından ise en
geç 31/12/2020 tarihine kadar yerine
getirilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
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