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YÖNETMELİK

Türk�ye İlaç ve Tıbbî C�haz Kurumundan:

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2014 tar�hl� ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Kurum tarafından başvuruların b�t�m�nden �t�baren en geç on �ş günü �ç�nde yerleşt�rme puanları
hesaplandıktan sonra eczacının yerleşt�rme puanı ve terc�h sıralaması göz önüne alınarak yerleşt�rme �şlem� yapılır.
Başvuru yapan eczacılardan yerleşt�rme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan ed�len yerler �ç�n
başvuru yapan eczacıların yerleşt�rme puanlarının eş�t olması hâl�nde Kurum tarafından, noter huzurunda kura çek�l�r
ve kura sonucuna göre yerleşt�rme yapılır. Yerleşt�rme l�stes� �l sağlık müdürlüğüne b�ld�r�l�r. Kurumun resmî �nternet
s�tes�nde de �lân ed�l�r.”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 11- (1) Eczacının eczane açılış ve nak�l başvurusunun �l sağlık müdürlüğünce �lg�l� eczacı odasına

tebl�ğ�nden �t�baren on beş �ş günü �çer�s�nde bölge eczacı odası yetk�l�ler�nce hazırlanan muvazaa değerlend�rme
raporu, somut b�lg� ve belgelerle b�rl�kte �l sağlık müdürlüğüne ver�l�r. İl sağlık müdürlüğü yetk�l�ler�nce muvazaa
konusunda bölge eczacı odası raporunun ver�ld�ğ� veya bel�rt�len süren�n dolduğu tar�hten �t�baren on beş �ş günü
�çer�s�nde karar ver�l�r. İl sağlık müdürlüğü veya bölge eczacı odasından herhang� b�r� muvazaa �dd�asında bulunduğu
takd�rde muvazaa konusu, �l sağlık müdürünün ya da uygun göreceğ� müdürlük yetk�l�s�n�n başkanlığında, �l sağlık
müdürlüğü ve bölge eczacı odası tarafından görevlend�r�len yetk�l�lerden oluşan Muvazaa Değerlend�rme Kom�syonu
tarafından değerlend�r�l�r ve muvazaa konusunda karar ver�l�r. Kom�syonun teşekkülü �le çalışma usûl ve esasları
Kurum tarafından bel�rlen�r.

(2) Faal�yette olan eczanelerle �lg�l� muvazaa şüphes�n�n bulunması durumunda muvazaa değerlend�rmes�
b�r�nc� fıkra doğrultusunda Muvazaa Değerlend�rme Kom�syonu tarafından gerçekleşt�r�l�r. Kurumca bel�rlenecek usûl
ve esaslar doğrultusunda, dosyanın Kuruma gönder�lmes�ne Kom�syonca karar ver�lmes� hal�nde, dosya belgeler�yle
b�rl�kte Kuruma gönder�l�r. Kurumca, müfett�ş mar�fet�yle yapılacak �nceleme ve denet�m sonucunda düzenlenen
raporun net�ces� uygulanmak üzere �l sağlık müdürlüğüne b�ld�r�l�r.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 23 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Eczanede mevcut krok�de değ�ş�kl�k oluşturacak n�tel�ktek� tad�latlar, �l sağlık müdürlüğü onayıyla

yapılır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı

maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.
“(1) Bu Yönetmel�k uyarınca;
a) Bölgeler�ndek� yerleş�m yerler�n�n özell�kler�ne göre eczaneler �ç�n tat�l olacak günler ve saatler eczacı odası

veya tems�lc�s� tarafından tesp�t ed�l�r.
b) Nöbetç� eczane �ht�yacı, Kurum tarafından halkın �ht�yacını tem�n edecek surette bel�rlen�r. Eczacı odası

veya tems�lc�s�, Kurumca bel�rlenm�ş m�ktarda nöbetç� kalacak eczaneler� bel�rler ve eczanelere a�t nöbet l�steler�n�
hazırlayarak h�zmette aksaklık yaratmayacak şek�lde zamanında �lçe ve �l sağlık müdürlüğünün onayına sunar. Nöbet
l�steler� �l sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı �le uygulamaya konulur.

c) Nöbet l�steler�n�n, eczacı odası veya tems�lc�s� tarafından Kurumca bel�rlenm�ş �ht�yacı karşılayacak şek�lde
hazırlanmaması durumunda bu l�steler yen�den düzenlenmek üzere müdürlükçe �ade ed�l�r. Yen�den düzenlenen
l�steler�n de bel�rlenen �ht�yacı karşılayacak şek�lde olmaması hal�nde nöbet l�steler�, �l veya �lçe sağlık müdürlüğünce
düzenlen�r.

ç) Eczacı odası veya tems�lc�s� tarafından eczanelere a�t nöbet l�steler�n�n hazırlanarak h�zmette aksaklık
yaratmayacak şek�lde zamanında �l ve �lçe sağlık müdürlüğünün onayına sunulamaması durumunda nöbet l�steler� �l
veya �lçe sağlık müdürlüğünce hazırlanır.”

“(6) Eczacının hastalık ve sa�r mazeretler�ne �st�naden nöbet h�zmet�nden muaf tutulma taleb�, bölge eczacı
odası tarafından değerlend�r�lerek �l sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı �le uygulamaya konulur.

(7) Eczanen�n, �l veya �lçe sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı �le uygulamaya konulan nöbet ve tat�l
zamanları �ç�n düzenlenm�ş l�steler doğrultusunda h�zmet vermes� mecbur�d�r.”

MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) M�adı geçen veyahut kullanılamaz hâle gelm�ş olan �laçlar, eczane sah�p veya mesul müdürü tarafından

l�stelen�r ve bu �laçların �mhası �ç�n �l sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. İl sağlık müdürlüğü yetk�l�s� ve eczacı odası
tems�lc�s� �le beraber tutanak düzenlenerek �laçların �mhası �lg�l� mevzuat doğrultusunda yapılır veya yaptırılır ve
keyf�yet verg� da�res�ne b�ld�r�l�r. Düzenlenen tutanak �stend�ğ�nde �braz ed�lmek üzere eczanede muhafaza ed�l�r.”

MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 49 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“B�rden fazla eczanes� bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sa�r mazeretlere �st�naden taleb� �le meslek
hayatı boyunca toplam kapalılık süres� �k� yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulab�l�r.”

MADDE 7- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye İlaç ve Tıbbî C�haz Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


