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ÖNSÖZ

Değerli meslektaşlarımız;

6197 Sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununun” eczane açılışları 
ile ilgili hükümleri, 30 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan 6308 sayılı “Eczacılar 
ve Eczaneler hakkında kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapan Kanun” ile değiştirilerek, nüfus sınırlamasına göre ec-
zane açılması düzenlemesi getirilmiştir.

6308 sayılı kanunun yayınlanmasından sonra “Eczacılar ve Eczaneler Hak-
kında Yönetmelik”  yayımlanması için çalışmalar sürmekte iken, eczacılık ka-
muoyunda nüfus sınırlamasına göre eczane açılışları ile ilgili tartışmalar devam 
etmiştir.

12 Nisan 2014 tarihinde ““Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”  ya-
yımlanınca tartışmalar tekrar gündeme gelmiş ve konu hakkında yöneltilen soru-
lara cevap arayış çabaları da devam etmiştir. 

Eczanelerin açılış, devir, nakil ve kapatılması işlemleri ile ilgili olarak bir rehber 
olabileceğini düşündüğümüz bu kitapçığı ilgi ve bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla.

          Ankara Eczacı Odası
               Yönetim Kurulu
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Eczanelerin açılış,devir,nakil ve kapatılması işlemleri ;
- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun,
- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, 
- İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan genelge dahilinde yü-

rütülmektedir.

Söz konusu mevzuat kapsamında yürütülecek işlemler aşağıdaki başlıklar al-
tında incelenmiştir.

Eczane açmak isteyen eczacıların 6308 Sayılı Kanunun yayımlandığı ta-
rihte mesleklerini icra etme durumlarına göre hakları;

Eczane açmak isteyen eczacıları,TBMM’de 17 Mayıs 2012 tarihinde kabul 
edilmiş olan” 6308 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu 
Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapan  Kanunun” yayım-
lanma tarihi olan 30 Mayıs 2012 esas alınarak, mesleklerini icra etme durumla-
rına göre;

- 30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacılar,
- 30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olmayan eczacılar ile eczacılık fakülte-

sinde öğrenci olanlar,
- 6308 sayılı kanunun yayımlandığı tarih olan, 30 Mayıs 2012 ila Eczacılar 

ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 12 Nisan 2014 ara-
sında eczane açan, nakil eden, devir eden ve eczanesini kapatan  eczacılar,

- 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültelerine kaydını yaptıranlar,
şeklinde sınıflandırmak gerekir.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların, bu tarihten sonra  bir 
kereye mahsus olmak üzere eczanelerini devir etme, nüfus sınırlamasına tabi 
olmaksızın başka bir ilçeye nakil etme ve başka ilçeye nakil ettikleri eczanelerini 
devir etmeye hakları vardır.

Bu durumdaki eczacılar, eczanelerini aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar nakil 
edebileceklerdir. 

Ancak, başka bir ilçeye nakil ettikleri eczanelerini de tekrar farklı bir ilçeye 
nakil etmek isterlerse veya eczanelerini devir ettikten sonra yeniden eczane aç-
mak isterlerse nüfus sınırlamasına tabi olacaklar ve yerleştirme puanları hesap-
lanacaktır. Eczanesini devir eden eczacıların  yerleştirme puanları yarı oranda 
düşürülecektir.

(NOT-Yerleştirme puanı hesaplaması: ilçelere ilçe katsayısı verilir. Ecza-
cıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısının 
çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden fazla ilçede çalışmış 
ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, doktora 
yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, meslekte 
geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu tespit edilen 
yerleştirme puanı verilir.)
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30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların, bu tarihten sonra  ec-
zanelerini kapatmaları durumunda, 6308 sayılı kanun ile kendilerine tanınan 
bir kereye mahsus nüfus sınırlaması olmadan eczane nakil ve devir haklarını kul-
lanmaları mümkün olamayacaktır. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde eczanesini 
kapatmak isteyen eczacıların tekrar eczane açmamak konusunda tereddütleri 
mevcut ise, 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile kendilerine tanı-
nan, eczanelerini 2 yıl süreyle kapalı tutma haklarını kullanma seçeneğini değer-
lendirmeleri uygun olacaktır. 

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların, nakil haklarını kulla-
nırken, TİTCK tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerek-
memektedir. Bu eczacıların, TİTCK tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden 
eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe 
sağlık müdürlüğüne teslim etmeleri yeterlidir.

Ancak, eczanenin nakil edildiği bina için 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan 
yönetmelikte bahsi geçen yapı kullanım izin belgesinde veya yapı ruhsatında 
dükkan/işyeri ibaresinin yazılı olması ve eczanenin kapısının ve cephesinin cad-
de ve sokağa bakması v.b kriterler aranacaktır.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacılar, eczanelerini devir et-
mek isterlerse;  12 Nisan 2014 tarihli yönetmelikte bahsi geçen, devir edilecek 
eczanenin bulunduğu binanın yapı kullanım izin belgesinde veya yapı ruhsatında 
dükkan/işyeri yazılı olması şartı ile cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cad-
de ve sokak üzerinde bulunması zorunluluğu aranmayacaktır.

(AEO değerlendirmesi 1: 12 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, 
bu şekilde yapılan devir işleminin bir kereye mahsus olduğuna dair bir hüküm 
yoktur. Ancak, yapı kullanım izin belgesinde veya  ruhsatında dükkan/işyeri yazılı 
olmayan, kapısı veya cephesi caddeye bakmayan eczanelerin devir işlemlerinin 
bir kereye mahsus olması  gerektiği değerlendirilmektedir!) 

(AEO değerlendirmesi 2: Devir edilme hakkı bulunan eczanelerin, 12 Ni-
san 2014 tarihinde yayımlanan yönetmelikte belirtilen özelliklere sahip  olması 
durumunda ise, bu eczaneleri  devir alan eczacıların da, eczaneleri devir ede-
bileceklerine dair açık bir hüküm mevzuatta yer almamakla birlikte, yönetmelik 
hükümlerine uygun eczanelerin nakil etme ve devir haklarının olduğu değerlen-
dirilmektedir!)

(NOT: AEO değerlendirmelerinin bağlayıcılığı bulunmamaktadır.)

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların eczanelerini devir 
alacak olan eczacıların, TİTCK tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını 
beklemesi gerekmemektedir. Bu eczacıların, TİTCK tarafından yapılan ilânlardan 
etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin 
il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim etmeleri yeterlidir. 
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30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacıların  eczaneleri 35 metre-
kareden küçük ise, bu eczanenin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak 
üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmayacaktır. Ancak 35 metreka-
reden küçük eczanenin başka bir yere naklinde 12 Nisan 2014 tarihli yönetmelik 
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olmayan eczacılar ile eczacılık fakülte-
sinde öğrenci olanlar, bir kereye mahsus olmak üzere nüfus sınırlamasına tabi 
olmadan istedikleri ilçede eczane açabileceklerdir. Eczanelerini açtıktan sonra 
bir kereye mahsus olmak üzere eczanelerini devir etme, nüfus sınırlamasına tabi 
olmaksızın başka bir ilçeye nakil etme ve başka ilçeye nakil ettikleri eczanelerini 
devir etmeye hakları vardır. Eczanelerini aynı ilçe içerisinde istedikleri kadar nakil 
edebileceklerdir. Eczanelerini devir ederler ve yeniden eczane açmak isterlerse 
veya başka bir ilçeye nakil ettikleri eczanelerini, tekrar başka bir ilçeye nakil et-
mek isterlerse nüfus sınırlamasına tabi olacaklardır.

Ancak bu eczacıların eczane açacakları binanın yapı kullanım izin belgesi 
veya yapı ruhsatında dükkan/işyeri ibaresinin bulunması şartı ile cephesinin ve 
kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması gibi, 12 Nisan 
2014  tarihli yönetmelikte belirtilen kriterler aranacaktır.

(AEO değerlendirmesi 3: 30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olmayan ecza-
cılar ile eczacılık fakültesinde öğrenci olanların, mevcut  bir eczaneyi devir alarak  
ilk eczanelerini açmaları durumunda, bu eczaneleri devir edebileceklerine dair 
açık bir hüküm mevzuatta yer almamakla birlikte, 12 Nisan 2014 tarihli yönet-
melikte belirtilen özelliklere haiz eczaneleri nakil etme ve devir haklarının olduğu 
değerlendirilmektedir!)

(NOT: AEO değerlendirmelerinin bağlayıcılığı bulunmamaktadır.)

30 Mayıs 2012 tarihinde eczanesi olan eczacılar, 17 Mayıs 2012 ila 12 
Nisan 2014 tarihleri arasında eczanelerini devir veya nakil etmiş iseler; bir 
kereye mahsus olmak üzere verilmiş haklarını kullanmış sayılmaktadır. Bu du-
rumdaki eczacıların yeniden eczane açmak veya eczanelerini yeni bir ilçeye na-
kil etmek istediklerinde nüfus sınırlamasına tabi olacaklardır. Belirtilen tarihler 
arasında eczanelerini kapatmış olan eczacılar yeniden eczane açmak istemeleri 
durumunda, nüfus sınırlamasına tabi olacaklardır.

2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültelerine kaydını yaptıranlar,  
mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul 
müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı 
olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczane-
lerinde çalışmaları gerekmektedir.

Eczanenin devir ve nakli ile ilgili resmi işlemler;
- Bir eczanenin başka bir eczacıya devir işlemleri, il sağlık müdürlüğünce 

görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir 
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tutanak ile yapılır.  (NOT: 6197 Sayılı Kanunun 11’nci maddesi ise, “ Bir eczaneyi 
devir veya satın alan kimse eczane açmak için bu kanunda yazılı şartları haiz ol-
duğu takdirde, namına ruhsatname verilir.Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle 
ve noterlikçe yapılır.” şeklindedir.)

- Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mevcut 
eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur. Aynı 
il içindeki nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.

Nüfus sınırlamasına tabi olarak açılan eczaneler ile  başka ilçeye nakil 
edilen eczanelerin  açılmasına dair kriterler ve yürütülecek işlemler;

Eczane açılması kriterleri;
- Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin 

beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir.
- Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açıl-

ması kriteri uygulanmaz.
- Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın 

bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanenin baş-
ka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir.

- Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken, ilçelere ilçe katsayısı ve-
rilir. Eczacıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe kat-
sayısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden fazla ilçede 
çalışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, 
doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, 
meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu 
tespit edilen yerleştirme puanı verilir.

- Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleş-
tirme puanı yarı oranında düşürülür.

- TİTCK  tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açıla-
bilecek eczane sayıları belirlenir ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet 
sitesinde ilân edilir.

- Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim ye-
rinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulan-
maz. Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır.

Eczane açılması için başvuru yapılması işlemleri;
- Eczane açmak isteyen eczacılar, TİTCK  tarafından ilân edilen yerler için 

ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, gerekli belgeleri eklemek suretiyle 
elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda en fazla yirmi beş 
tercih yapılabilir. Başvuru evrakının eksik olması hâlinde başvuru talepleri işleme 
alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında kanunî işlem 
yapılır.

- İlk başvuru için gerekli  belgeler bu kitapçığın EK-3’nde sunulmuştur. 
- Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü 
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içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve 
tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan 
eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. 
İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit ol-
ması hâlinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile 
kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün 
içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği kara-
ra göre işlem yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun 
resmî internet sitesinde de ilân edilir.

-  Boş kalan yerler için Kurum tarafından otuz gün içinde ikinci yerleştir-
me yapılır.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacıların yapacakları 
işlemler;

Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar, ilân tarihinden itiba-
ren en geç altmış gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik olarak girilen belge-
lerin asılları ve bu kitapçığın EK-4’nde sunulan  belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık 
müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacılar başvuruda bu-
lunmaz ise;

Mücbir sebep olmaksızın en geç 60 gün içerisinde başvuruda bulunmayan 
veya eksik evrak teslim eden eczacı, yerleştirmeden doğan eczane açma hakkını 
kaybeder ve bir sonraki Kurum ilânında yerleştirme başvurusunda bulunamaz.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacıların muvazaa de-
ğerlendirmesinin yapılması;

Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı odasına tebliğin-
den itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yetkililerince hazır-
lanan muvazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle birlikte il sağlık 
müdürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa konusunda oda 
raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten itibaren on iş günü 
içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının verdiği rapor ile il sağlık müdürlü-
ğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa konusu, il sağlık 
müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası tarafından görev-
lendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyonu tarafından de-
ğerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata varılamaması du-
rumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. Türk Eczacıları 
Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon tarafından de-
ğerlendirme yapılır. Kurumca verilecek nihai karar il sağlık müdürlüğüne bildirilir. 
Komisyonların teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir.

Faaliyette bulunan eczanelerde muvazaa şüphesi;
Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüphesi bulunması halinde de mu-
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vazaa değerlendirmesi Yönetmelik hükümleri ve Kurumca belirlenecek usûl ve 
esaslar doğrultusunda yapılır.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacılara ruhsat dü-
zenlenmesi;

İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilân edilen yerleştirme neticesine göre 
yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli 
harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsatnamesi düzenlenir 
ve valilikçe onaylandıktan sonra eczacıya verilir. Düzenlenen ruhsatnameler her 
ayın sonunda düzenli olarak Kuruma ve Türk Eczacıları Birliğine bildirilir.

Eczane açabileceği TİTCK tarafından ilan edilen eczacılar için düzenle-
nen ruhsat eczacı tarafından alınmaz ise;

Düzenlenen ruhsatnameler en geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından 
mücbir sebepler haricinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir.

Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar Kurum tarafından çö-
zümlenir.

Nüfus  sınırlamasına tabi olarak açılan eczaneler ile başka ilçeye  veya 
aynı ilçe içerisinde nakil edilen eczaneler için kullanılacak yerin özellikleri;

- Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren labora-
tuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan 
bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, oto-
garlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

- Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, 
merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil 
olmak üzere asgari 35 metrekare olması gereklidir.

- Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı 
ruhsatının bulunması ve bu belgelerde dükkan ibaresinin bulunması gerekir.

- Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Ec-
zanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, 
limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının 
belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. 

- Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden 
fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açıla-
maz. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

- Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşulla-
rına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri 
eczanenin giriş katında bulunur. 

- Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olma-
yacak şekilde ayrılır.

- Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış ec-
zanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin 
önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; 
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iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda 
da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.

- Soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı 
ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması 
kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza 
kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm 
cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

- Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.
- Bütün zehirli maddeler, Farmakopeye göre ayrılarak ayrı dolaplarda bu-

lundurulur. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine “şiddetli zehirler” 
diğeri ise yeşil renkte ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” ibaresi yazılır.

-  
Eczanelerin, hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulundukları yerdeki ay-

dınlatma, su, telefon ve internet gibi altyapı ve kaynakları kullanmaları zorunlu-
dur.

Eczanelerde Tadilat yapılması;
- Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki tadilatlar 

eczacı odasının da görüşü alınarak il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.
- Tadilat otuz günü geçemez ve il sağlık müdürlüğünce eczane hizmetinin 

sunumu açısından gerekli görülmesi hâlinde bu sürede ruhsat askıya alınır.

Eczanelere verilecek isimler ve eczane tabelası;
- 12 Nisan 2014 tarihinden sonra  açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin 

isimleri, eczanenin açılacağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.
- Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden 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.

- Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Ec-
zacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görüle-
cek 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.

-  Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve tele-
fon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya 
dijital ortamda ilân etmeleri gerekir.

Eczanenin kapatılması

- Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde; dilekçe ve 
ruhsatnamesi ile il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. İl sağlık müdürlüğü ta-
rafından, ilaçlara yapılan işlemler ve eczanede ilaç bulunmadığı tespit edildikten 



8

ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE 
KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER

ve eczane levhaları indirtilerek eczane vasfını yitirdiği tutanak altına alındıktan 
sonra ruhsatname iptal edilir.

- Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yi-
tirmesi ya da şartları taşımadığının anlaşılması hâlinde; il sağlık müdürlüğü 
tarafından eczanenin ruhsatnamesi birinci fıkrada belirtilen şekilde iptal edilir. 
Eczacı tarafından, ruhsatnamenin iade edilmemesi veya eczacıya ulaşılamama-
sı hâlinde ruhsatname dip koçandan iptal edilir. Muvazaalı olarak eczane açıl-
dığının tespiti hâlinde, eczacı beş yıl süreyle eczane açamaz. Muvazaanın 
eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, eczane açma yasağı hepsi hakkında 
uygulanır. Bu eczacılar beş yıl süre ile eczane açmak için başvuruda bulunamaz.

- Eczanenin, il sağlık müdürlüğü tarafından muvazaa hariç herhangi 
bir nedenle kapatılmasına karar verilmesi hâlinde; Kanunda başka bir süre 
öngörülmeyen hâllerde tasfiye işlemleri yapılabilmesi için eczacıya altmış güne 
kadar süre tanınır. Muvazaa sebebiyle kapatma hâlinde ise kapatma işlemi der-
hal uygulanır.

- Eczanenin kapalı tutulması: 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 sağ-
lık 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.

- Vereseli eczanelere, il sağlık müdürlüğünce eczaneye bir mesul müdür 
atanıncaya kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur.

6197 sayılı kanunun, vereseli eczanelerle ilgili maddeleri

Madde 8 – Vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından 
mütevellit devamlı malüliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası 
veya çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün idaresi al-
tında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince ruhsat verilir. Bu suretle 
verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanunununa göre harç alınır.

Madde 9 – 
        A) Bir eczanenin mesul müdür tarafından mahcur namına idare edilmesi 

hacredilen eczacı hakkındaki hükmün ref’ine veya kendisinin vefatına;
 B) Sanatın icrasından mütevellit malüliyet dolayısıyle bir eczanenin me-

sul müdür tarafından idaresi malül eczacının ölümüne;
 Kadar devam eder.
 Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına mesul mü-

dür tarafından idaresi (5) seneyi geçemez.
 Şu kadar ki; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse 



9

ECZANELERİN AÇILIŞ, DEVİR, NAKİL VE 
KAPATILMASI İŞLEMLERİNE DAİR REHBER

reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği takdirde bu tahsili 
bitirinceye kadar devam eder.

Madde 10 – Vefat eden eczacının varisleri arasında, karı, koca veya çocuk 
yoksa eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından nihayet bir sene zarfında 
tasfiye edilir. Bu müddet içinde eczanenin bir mesul müdürle idaresi mecburidir.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapı kullanım izin belgesi aranma-
sına dair yayımlanan genelge

        TİTCK tarafından yayımlanan genelge EK-1’de, genelgeye ilişkin özet 
bilgi EK-2’de sunulmuştur.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ila Eczacılar ve Ecza-
neler Hakkında Yönetmelikte yer alan ilgili maddeler

Söz konusu mevzuat hükümleri, EK-5 ve EK-6’da sunulmuştur
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… VALİLİĞİ NE 

(İl Sağlık Müdürlüğü)  
 

 
İlgi:  28.05.2014 tarih 64939 sayılı ve 1305801 e-takip numaralı yazımıza ek 

 
 
Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12 .04.2014 tarih ve 

28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmeliğin 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında “Eczane olarak kullanılacak binanın 

yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların 
devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü, 4 üncü fıkrasında ise “Serbest eczaneler 
halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması 
ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında 
cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış 
eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 
Mezkur Yönetmeliğin tanımlar bölümünde bağımsız dükkan “yapı ruhsatı veya yapı kullanım 
izni belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş mekân” olarak tanımlanmaktadır.  

Bu doğrultuda ilgi yazımız ile e czane olarak kullanılacak binanın yapı ruhsatı veya 
yapı kullanım izin belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş olması gerektiği, ayrıca 
söz konusu dükkânlar için ilgili Belediye den alınacak yazılarda “2981/3290 sayılı yasanın 
Geçici 2. Maddesinin a) bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan 
yapılardan olduğu” ifadesinin yer alması durumunda bu yazının yapı kullanım izin belgesi 
veya yapı ruhsatı yerine kabul edilebileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izni alınmış sayılan yapılar 
kapsamına girip girmediğinin değerlendirilmesi aşamasında aşağıda yer alan mevzuat 
hükümleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

A) 3194 sayılı İmar Kanu nu’nun yürürlük tarihi olan 09/11/1985 öncesinde yürürlükte 
olan 6785 sayılı Kanun zamanında inşa edilen yapılar bakımından: 

Bu yapılar, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 
Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Ma ddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun’un Geçici 2 nci maddesi kapsamında yer alması halinde imar mevzuatına uygun inşa 
edilerek kullanma izni alınmış yapılardan sayılacağı, 

Bu itibarla: 
1) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce 

yapılmış yapılar, 
 

Giden Evrak Servisi
Giden Evrak No: 101259
Giden Evrak Tarihi: 22.08.2014
Güvenlik Kodu: 836336
İşlem Takip No: 1393904

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
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2) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak 1975 
tarihinden önce yapılmış yapılar, 

3) 2565 sayılı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına giren 
veya Milli Savunma Bakanlığına t ahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli Savunma 
Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli Savunma Bakanlığına veya 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar,  

4) İmar ve İskân Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belediye v e 
mücavir alan dışında kalan yerlerin imar düzenine geçirilmesi kararı alınmış olan illerde 
onanmış imar planı ya da mevzii imar planı bulunmayan, belediye ve mücavir alan dışındaki 
yerlerden olup da; 

- deniz ve göl kıyı bitim çizgilerine 3 km,  
- nehir kıyı bitim çizgilerine 500 m, 
-10.000 ile 100.000 arasında nüfuslu belediyeler ile bu belediyelerin mücavir alan 

sınırlarına 5 km, 
-100.000 ‘den çok nüfuslu belediyeler ile bu belediyelerin mücavir alan sınırlarına 10 

km, 
-İmar ve İskân Bakanlığı’nın saptadığı metropoliten alan sınırlarına 25 km’de daha 

uzaktaki,  
Köy ve obalar (mezralar) ile dağınık yerleşik alanlarda; sanayi, depolama, turistik ve 

tarımsal amaçlı yapılar dışında kalan, 09/11/1985 tarihinden önce yapılmış yapılar, (6785 
sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi) 

Bu alanlarda Hazine, Özel İdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine alt veya Vakı�ar 
Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar, 

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin talebi 
üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, (Kıyıda kalan alanlar bu 
hükmün dışındadır.) 

İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış sayılan yapılardan olup, 
belediyeden alınan yazılarda “ruhsat ve yapı kullanma izni alınmış sayılan olduğu’ ifadesinin 
yer alması durumunda bu yazının yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatı yerine kabul 
edilebileceği, 

B)3194 sayılı İmar Kanunu’nun yürürl ük tarihi olan 09/11/1985’ten sonraki yapılar 
bakımından: 

Bilindiği üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, 
“Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa 
edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne yer verildiği, 

Yine, mezkûr Kanun’un “Yapı ruhsatiyesi” başlıklı 21 inci maddesinin birinci 
fıkrasında, “Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna 
dışında belediye veya valiliklerden (....) yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.” hükmü tanzim 
olunarak, mezkûr Kanun kapsamındaki tüm yapıların inşaat yapımına başlamak için 
belediyeler veya valiliklerden yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı) alınması gerektiği hüküm altına 
alındığı, 

Bu itibarla, 9/11/1985 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için yapı ruhsatının alınması 
zorunlu olduğundan, eczane açmak isteyen eczacının Eczacılar ve Eczaneler Hakkında 
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Yönetmelik’in ilgili hükümleri muvacehesinde, belediyelerden veya valiliklerden alınan yapı 
ruhsatı belgesini İl Sağlık Müdürlüğü’ne ibraz etmek zorunda olduğu, 

Bu minvalde; 
1- Açılmak istenilen eczanenin bulunduğu yapı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 

yürürlüğe girdiği 09/11/1985 tarihinden sonra inşa edilmiş ise, mezkûr Kanun’un 26 ncı ve 27 
nci maddesinde sayılan istisnalar haricinde yapı ruhsatı alınmasının zorunlu olduğu, 

2- Diğer taraftan, söz konusu yapı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 
09/11/1985 tarihinden evvel inşa edilmişse, inşa tarihinde yürürlükte olan 6785 sayılı İmar 
Kanunu’na tâbi olacağı, 

3- Ayrıca, bu nitelikteki yapının 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un (Mülga Kanun) Geçici 2 n ci maddesi kapsamında yer 
alması halinde imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış yapı olarak kabul 
edilmesi gerektiği hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim. 

 
 
 
 

                                                              Dr. Saim KERMAN 
                                                            Kurum Başkanı  

 
 
Dağıtım: 81 İl Valiliği  

22.08.2014 08:35:58 Tarih Ve 101259 Sayılı Yazının Devamıdır/Ekidir

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.
Doküman https://e-islemler.iegm.gov.tr/eimza/eimzakontrol.aspx adresinden kontrol edilebilir.
Güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
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EK-2: TİTCK tarafından yayımlanan genelge özet bilgisi,

TİTCK tarafından, eczane açılacak binaların imar durumuna dair yayımlanan 
genelgede, eczane açılacak yerler genel olarak ikiye ayrılmaktadır.

• 09 Kasım 1985 tarihinden sonra inşa edilen binalar,
• 09 Kasım 1985 tarihinden önce inşa edilen binalar

09 KASIM 1985 tarihinden sonra inşa edilen yapılar.
09 Kasım 1985  tarihinden sonra inşa edilen binalarda eczane açılabilmesi 

için, eczane açılacak binanın, yapı kullanım izni belgesi veya yapı ruhsatı olması 
gerekmekte olup, bu belgelerde dükkan veya işyeri yazılması gerekmektedir.

İstisnası: 09 Kasım 1985 tarihinden sonra inşa edilmekle birlikte 3194 Sayılı 
İmar Kanunun 26 ve 27’nci maddesi kapsamına giren binalar için yapı kullanım 
belgesi veya yapı ruhsatı aranmayacaktır.

İstisna sayılan bu binalar özetle: Kamuya ait yapı ve tesisleri, sanayi tesis-
leri ile, köylerde yapılan bazı yapılardır.

3194 Sayılı İmar Kanunun 26 ve 27’nci maddesi:
Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat: 
Madde 26 – Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapı-

lara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı 
olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum 
ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye 
göre ruhsat verilir. 

Devletin   güvenlik  ve  emniyeti  ile  Türk Silahlı  Kuvvetlerinin  harekat  ve  
savunması bakımından gizlilik  arz  eden  yapılara;  belediyeden  alınan  imar  
durumuna,  kat  nizamı,  cephe hattı,  inşaat  derinliği   ve  toplam  inşaat  met-
rekaresine  uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat so-
rumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı 
ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı 
verilir.

(Üçüncü fıkra iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 
sayılı Kararı ile.) 

Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar (1)
Madde 27 –(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)
Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civa-

rında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar 
planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ih-
tiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lo-
kantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen ko-
operatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve 
projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların 
yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması 
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zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere 
aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işle-
nir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan 
ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alı-
narak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine 
yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce 
üstlenilir. 

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik 
alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan 
alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları 
üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle 
uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.

Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koru-
ma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 
5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması hâlin-
de, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik 
alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlar-
da yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyük-
şehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespit-
ler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde 
mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir. 

İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yö-
nelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi 
yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir 
komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile be-
lirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum 
ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetme-
likle belirlenir.

(1)  Bu madde başlığı “Ruhsata tabi olmayan yapılar ve uyacakları esaslar” 
iken 8/8/2011 tarihli ve 648 sayılı KHK’nın  22 nci maddesiyle “Köylerde yapı-
lacak yapılar ve uyulacak esaslar”  şeklinde, daha sonra da bu madde başlığı 
12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle metne işlendiği 
şekilde değiştirilmiştir.

––––––––––––––––
(1) 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle, bu fıkrada yer 

alan “çarpımı sonucu” ibaresi “toplamı sonucu” şeklinde değiştirilmiştir.

09 KASIM 1985 tarihinden önce inşa edilen yapılar.
09 Kasım 1985  tarihinden önce inşa edilen binalar için , bu tarihe kadar yürür-

lükte olan 6785 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
İstisnası: 09 Kasım 1985  tarihinden önce inşa edilen binalar için ayrıca 2981 
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sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 sayılı İmar Kanunun Değiştirilmesine Hakkında Kanunun Geçici 2’nci 
maddesi kapsamındaki binalar için yapı kullanım belgesi veya yapı ruhsatı aran-
mayacaktır.

İstisna sayılan bu binalar: 

Geçici Madde 2 – Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edi-
lerek kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine bakılmaksı-
zın gecekondular bu hükmün dışındadır. 

a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden 
önce yapılmış yapılar, 

b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 
Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış yapılar,

c) 2565 sayılı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsa-
mına giren veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak 
Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli 
Savunma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar,

d) (Değişik : 18/5/1987 - 3366/8 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dı-
şında 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince çıkarılan Yönet-
meliğin 1.03. maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik 
alanlarda sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar dışında kalan imar mev-
zuatına aykırı yapılar, 

Bu alanlarda Hazine, Özel İdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine alt veya Va-
kıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar,

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin 
talebi üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar,

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa veya arazilerde bulunan yapı sa-
hiplerinden, bu Kanunun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedelleri tahsil 
edilerek gerekli tapu işlemleri tamamlanır.

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır.
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EK-3: Eczane açılması için istenen ilk belgeleri.

- T.C. kimlik numarası,
- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdür-

lüğünce onaylı sureti,
- Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beya-

nı,
- Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş, Hizmet puanının hesaplanmasına 

esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sos-
yal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

- Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olan-
ların en az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınan belge,

- Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağ-
lık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten 
mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu.

EK-4: Yerleştirmesi yapılan Eczane için istenen  belgeler.

- Eczacı odası kayıt belgesi,
- Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazır-

lanmış krokisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı 
odasının hazırlayacağı rapora istinaden il sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş ra-
por,

- Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti’dir.
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EK-5: 6197 sayılı kanunun ilgili maddeleri

Madde 5 – (Değişik: 17/5/2012-6308/2 md.)
Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul 

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

Eczane açmak, devretmek veya başka bir yere nakletmek isteyen eczacılar, 
bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Eczane açmak isteyen-
lerin belgelerinin tam olması hâlinde ruhsatname düzenlenir. Düzenlenen ruh-
satnameler Sağlık Bakanlığına, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumuna ve Türk 
Eczacıları Birliğine bildirilir. Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı 
alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez. (Ek cümle: 2/1/2014-6514/35 
md.) Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya 
onay belgesi aranmaz.

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

Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim ye-
rinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulan-
maz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır.

Madde 7 – Bir eczacı almış olduğu müsaadeden sarfınazar eder veya iflasına 
yahut hacrine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsatname sakıt olur.

Madde 8 – Vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından 
mütevellit devamlı malüliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası 
veya çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün idaresi al-
tında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince ruhsat verilir. Bu suretle 
verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanunununa göre harç alınır.

Madde 9 – A) Bir eczanenin mesul müdür tarafından mahcur namına idare 
edilmesi hacredilen eczacı hakkındaki hükmün ref’ine veya kendisinin vefatına;

 B) Sanatın icrasından mütevellit malüliyet dolayısıyle bir eczanenin me-
sul müdür tarafından idaresi malül eczacının ölümüne kadar devam eder.

 Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına mesul mü-
dür tarafından idaresi (5) seneyi geçemez.

 Şu kadar ki; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse 
reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği takdirde bu tahsili 
bitirinceye kadar devam eder.
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Madde 10 – Vefat eden eczacının varisleri arasında, karı, koca veya çocuk 
yoksa eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından nihayet bir sene zarfında 
tasfiye edilir.

 Bu müddet içinde eczanenin bir mesul müdürle idaresi mecburidir.

Madde 11 – Bir eczaneyi devir veya satın alan kimse eczane açmak için bu 
kanunda yazılı şartları haiz olduğu takdirde, namına ruhsatname verilir.

 Bu satışlar Hükümet tabibinin huzuriyle ve noterlikçe yapılır. 

Madde 12 – Devredilen veya satılan bir eczanede bulunan uyuşturucu mad-
delerin satış ve devir muamelesinin mahallin en yüksek sağlık amirine bildirilmesi 
ve istenilen malümatın verilmesi mecburidir.

Madde 13 – Bir eczacı eczanesini kapatmak veya nakletmek veya eczanesi-
nin unvanını değiştirmek isterse bir ay evvel mahallin en yüksek sağlık amirine 
haber vermeye mecburdur.

Madde 14 – Aşağıdaki bentlerde gösterilen hususi eczanelerle ecza dolap-
larının açılmasına mahallin sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü tarafından usulü 
dairesinde müsaade verilir ve keyfiyet Vekalete bildirilir.

 A) İçindeki hastalara ilaç vermiye mahsus hastane ve buna benzer mü-
esseselerin eczaneleri;

 B) Yalnız fakirlere parasız ilaç verip hiçbir suretle para karşılığı reçete ile 
ilaç imal etmeyen belediye ve hayır cemiyetlerinin eczaneleri;

 C) Eczane bulunmıyan yerlerde (Resmi veya serbest) eczacılar bulun-
madığı takdirde, resmi veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri dahilinde ilaç 
veren veterinerlerin ecza dolapları;

 D) Eczanesi bulunan merkezlerden 10 kilometre uzak olup da müstah-
demlerine ilaç verilmesine lüzum görülen ziraat işletmeleri veya çiftlik veya sana-
yi müesseseleri ve mümasili teşekküllerin sahiplerinin ecza dolapları.

 (A) ve (B) bentlerinde yazılı hususi eczanelerin bir diplomalı mesul mü-
dür eczacının idaresinde bulunması şarttır. Bu takdirde mesul müdürlere ait mü-
saade veya ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince verilir.

 (D) bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açılması, an-
cak o mahallerde ecza dolabının mesuliyetini deruhte edecek bir eczacı veya 
tabibin bulunmasına bağlıdır.

Madde 15 – Serbest eczane bulunmıyan yerlerde bu kanunla gösterilen umu-
mi hükümlere tevfikan mesul müdür bulundurmak şartiyle belediye veya özel ida-
reler eczane açabilirler.

Madde 16 – 14 üncü maddenin (C) bendindeki ecza dolapları ile 15 inci mad-
dede yazılı eczaneler hakkında verilen müsaade bu mahallerde bir serbest ec-
zanenin açılması halinde kendiliğinden hükümsüz kalır, ecza dolabı ve eczane 
kapatılır.
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Resmi ve Devlete bağlı teşekküllere ait eczaneler, bu mahallerde serbest ec-
zane bulunmadığı takdirde bedeli mukabilinde halka ilaç satmaya veya tertip et-
miye mezundur.

Madde 35 – (Değişik: 17/5/2012-6308/7  md.)
Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı 

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

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

Geçici Madde 3 - (Ek: 17/5/2012-6308/9  md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz 

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

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir 
defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini 
bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.
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EK-6: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri

Tanımlar
MADDE 4 – 
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız dükkân: Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân 

veya işyeri olarak kaydedilmiş mekânı,
d) Eczane: Bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde, Kanuna göre açılmış 

sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşunu,
ı) Hizmet puanı: İlçede veya ilçelerde çalışılan yıl ile o ilçe veya ilçelere sos-

yo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre verilen katsayının çarpımı sonucu elde 
edilen puanı,

n) İlçe katsayısı: İlçelere sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre sınıf-
landırma yapıldıktan sonra verilen katsayıyı,

ş) Mesul müdür: Serbest eczanede, hastane eczanesinde, ecza deposunda, 
ilaç üretim tesisinde, kozmetik imalathanesinde veya ilaç AR-GE merkezinde gö-
rev yapan sorumlu eczacıyı,

v) Yardımcı eczacı: 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde oku-
maya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya ser-
best eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az bir yıl müddetle hizmet 
sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde 
veya hastane eczanelerinde çalışan eczacıyı,

y) Yerleşim birimi: Merkezi idarenin ilçe kademesinden küçük yerleşim ye-
rini,

z) Yerleştirme puanı: Eczacıların, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile hiz-
met puanının toplamı sonucu tespit edilen puanı ifade eder.

Eczane açılmasına ilişkin kriterler
MADDE 8 – (1) Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en 

az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenir.
(2) Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması 

kriteri uygulanmaz.
(3) Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın 

bir eczanenin açılmasına müsaade edilir. Ancak bu şekilde açılan eczanenin baş-
ka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilir.

(4) Eczane açılmasına ilişkin kriterler belirlenirken, Kalkınma Bakanlığından 
alınan verilere göre belirlenen ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına 
göre sınıflandırma yapılır. Bu sınıflandırmaya göre ilçelere ilçe katsayısı verilir. 
Eczacıların, o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsa-
yısının çarpımı suretiyle hizmet puanı hesaplanır. Eczacı birden fazla ilçede ça-
lışmış ise hizmet puanları toplanır. Hizmet puanı hesaplanırken ilçe katsayısı, 
doktora yapmış olanlar için dörtte bir oranında artırılarak uygulanır. Eczacılara, 
meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı toplamı sonucu 
tespit edilen yerleştirme puanı verilir.
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(5) Eczanesini devretmiş bir eczacı, yeni eczane açmak istediğinde yerleştir-
me puanı yarı oranında düşürülür.

(6) Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabile-
cek eczane sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas 
alınmak suretiyle belirlenir ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde 
ilân edilir.

(7) Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde 
bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. 
Bu hâlin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır.

İlk başvuru ve yerleştirme
MADDE 9 – (1) Eczane açmak isteyen eczacılar, Kurum tarafından ilân edilen 

yerler için ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ikinci fıkrada belirtilen bel-
geleri eklemek suretiyle elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvuru-
larda en fazla yirmibeş tercih yapılabilir. Başvuru evrakının eksik olması hâlinde 
başvuru talepleri işleme alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar 
hakkında kanunî işlem yapılır.

(2) İlk başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir;
a) T.C. kimlik numarası,
b) Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlü-

ğünce onaylı sureti,
c) Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,
d) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini göste-

ren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,
e) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanla-

rın en az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan 
alınan belge,

f) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık ra-
poru ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mah-
rum olmadığına dair uzman hekim raporu.

(3) Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde 
yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih 
sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan ecza-
cılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan 
edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması 
hâlinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile kura 
çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün içeri-
sinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği karara göre 
işlem yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun resmî 
internet sitesinde de ilân edilir.

(4) Boş kalan yerler için Kurum tarafından otuz gün içinde ikinci yerleştirme 
yapılır.
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Eczane açılması için gerekli belgeler
MADDE 10 – (1) Yerleştirme neticesine göre eczane açabilecek eczacılar, 

ilân tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, ilk başvuruda elektronik ola-
rak girilen belgelerin asılları ile aşağıdaki belgelerle ilgili il veya ilçe sağlık müdür-
lüğüne başvuruda bulunur.

a) Eczacı odası kayıt belgesi,
b) Eczane olarak kullanılacak yerin mimar veya mühendis tarafından hazır-

lanmış krokisi ile eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda bölge eczacı 
odasının hazırlayacağı rapora istinaden il sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş ra-
por,

c) Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin onaylı sureti.
(2) Mücbir sebep olmaksızın süresinde başvuruda bulunmayan veya eksik 

evrak teslim eden eczacı, yerleştirmeden doğan eczane açma hakkını kaybeder 
ve bir sonraki Kurum ilânında yerleştirme başvurusunda bulunamaz.

(3) Başvurunun il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odasına bildiril-
mesinden sonra açılması düşünülen eczane ve eczacı ile ilgili olarak bölge ec-
zacı odası tarafından 11 inci madde hükümlerine göre muvazaa değerlendirmesi 
yapılır.

(4) Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince herhangi bir kritere tâbi ol-
maksızın eczane açma, nakletme ve devretme hakkını hâiz eczacılar ile eczane 
devir alacak olan eczacıların, bu haklarını kullanırken Kurum tarafından eczane 
açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmez. Bu eczacılar, Kurum tarafından 
yapılan ilânlardan etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, ecza-
nenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederler. Eczacının 
Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince eczane açma, nakletme ve devretme 
hakkının olup olmadığı Kuruma ait sistemden doğrulanır.

Muvazaa değerlendirmesi
MADDE 11 – (1) Eczacının başvurusunun il sağlık müdürlüğünce ilgili eczacı 

odasına tebliğinden itibaren on beş iş günü içerisinde bölge eczacı odası yet-
kililerince hazırlanan muvazaa değerlendirme raporu, somut bilgi ve belgelerle 
birlikte il sağlık müdürlüğüne verilir. İl sağlık müdürlüğü yetkililerince muvazaa 
konusunda oda raporunun verildiği veya belirtilen sürenin dolduğu tarihten iti-
baren on iş günü içerisinde karar verilir. Bölge eczacı odasının verdiği rapor ile 
il sağlık müdürlüğünün görüşlerinin birbiri ile örtüşmediği durumlarda muvazaa 
konusu, il sağlık müdürünün başkanlığında, il sağlık müdürlüğü ve eczacı odası 
tarafından görevlendirilen yetkililerden oluşan Muvazaa Değerlendirme Komisyo-
nu tarafından değerlendirilir. Bu Komisyonda muvazaa konusunda mutabakata 
varılamaması durumunda, dosya belgeleriyle birlikte ivedilikle Kuruma gönderilir. 
Türk Eczacıları Birliğinin uygun göreceği temsilcilerin de yer alacağı bir komisyon 
tarafından değerlendirme yapılır. Kurumca verilecek nihai karar il sağlık müdür-
lüğüne bildirilir. Komisyonların teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Kurum tara-
fından belirlenir.

(2) (Ek:RG-23/8/2014-29097) Faaliyette olan eczanelerle ilgili muvazaa şüp-
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hesi bulunması halinde de muvazaa değerlendirmesi Yönetmelik hükümleri ve 
Kurumca belirlenecek usûl ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Ruhsatname düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) İl sağlık müdürlüğü tarafından Kurumca ilân edilen yerleştir-

me neticesine göre yapılan başvurular incelendikten ve değerlendirmeler yapıl-
dıktan sonra gerekli harçların ilgili tarafından yatırılmasını takiben eczane ruhsat-
namesi düzenlenir ve valilikçe onaylandıktan sonra eczacıya verilir. Düzenlenen 
ruhsatnameler her ayın sonunda düzenli olarak Kuruma ve Türk Eczacıları Birli-
ğine bildirilir.

(2) Düzenlenen ruhsatnameler en geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından 
mücbir sebepler haricinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir.

(3) Ruhsatname konusunda meydana gelecek sorunlar Kurum tarafından çö-
zümlenir.

Eczanenin devri
MADDE 18 – (1) Bir eczanenin başka bir eczacıya devri işlemleri, il sağlık mü-

dürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim 
olunacak bir tutanak ile yapılır.

Eczanenin nakli
MADDE 19 – (1) Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygula-

nır. Mevcut eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını 
korur. Aynı il içindeki nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.

Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri
MADDE 20 – (1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdi-

ven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve 
tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü 
maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 
metrekare olması şarttır. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ruhsat almış 
eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir 
metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere nak-
linde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı 
ruhsatının bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu 
madde hükmü uygulanmaz.

(3) Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olma-
yacak şekilde ayrılır. Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlan-
dırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı 
işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen 
eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya ge-
çici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
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(4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Ecza-
nelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, li-
manlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının 
belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczane-
lerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.

(5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden 
fazla kapısı olabilir. Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açıla-
maz. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.

(6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına 
uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri ecza-
nenin giriş katında bulunur.

(7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama 
koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara 
uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması 
için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağ-
lanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken 
uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması 
ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonla-
rının yapılması gerekir.

(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratu-
var tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan 
bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, oto-
garlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

Laboratuvar kısmı
MADDE 21 – (1) Majistral ilaç hazırlanmasında kullanılan kimyevi maddeler, 

galenik preparatlar ve droglar, cam şişelerde; ışıktan bozulabilecek maddeler ise 
renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulundurulur.

(2) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, 
mermer ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, 
santigram veya kiloluk teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde 
veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazilerin ilgili kurumdan her iki yılda bir 
kontrol belgesinin alınması zorunludur.

(3) Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.

Zehirli maddelere ait dolaplar
MADDE 22 – (1) Bütün zehirli maddeler, Farmakopeye göre ayrılarak ayrı 

dolaplarda bulundurulur. Dolaplardan birisinin kapağı kırmızı renkli ve üzerine 
“şiddetli zehirler” diğeri ise yeşil renkte ve üzerine “ayrı bulundurulacak zehirler” 
ibaresi yazılır. Bu dolapların her zaman kilitli bulundurulması ve anahtarının ec-
zane mesul müdüründe bulunması zorunludur. Bu dolaplara konulacak zehirlerin 
cinsine göre içerisine konulacak ilaç şişelerinin üzerine kırmızı veya yeşil etiket-
lere isimleri yazılır. Ayrıca “şiddetli zehir” veya “ayrı bulundurulacak zehir” ibaresi 
yazılı etiketler yapıştırılır. Kırmızı reçeteye tâbi ilaçlar çelik kasada saklanır.
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Tadilat ve inceleme
MADDE 23 – (1) Eczanede mevcut krokide değişiklik oluşturacak nitelikteki 

tadilatlar eczacı odasının da görüşü alınarak il sağlık müdürlüğü onayıyla yapılır.
(2) Tadilat otuz günü geçemez ve il sağlık müdürlüğünce eczane hizmetinin 

sunumu açısından gerekli görülmesi hâlinde bu sürede ruhsat askıya alınır.

Teknik imkanlar
MADDE 24 – (1) Eczanelerin, hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulun-

dukları yerdeki aydınlatma, su, telefon ve internet gibi altyapı ve kaynakları kul-
lanmaları zorunludur.

Eczane ismi, levhası ve vitrini
MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-23/8/2014-29097) Bu Yönetmelik yürürlüğe 

girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açıla-
cağı il içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden 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.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Ecza-
cıları 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.

Nöbetçi eczane levhası
MADDE 26 – (1) Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, 

adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışık-
landırılmış veya dijital ortamda ilân etmeleri gerekir.

(2) Eczanelerin gece nöbeti hizmeti verirken kapılarının kapalı tutulması hâlin-
de kapılarında zil bulundurması gerekir.

Eczanenin kapatılması
MADDE 48 – (1) Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde di-

lekçe ve ruhsatnamesi ile il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunur. İl sağlık mü-
dürlüğü tarafından, ilaçlara yapılan işlemler ve eczanede ilaç bulunmadığı tespit 
edildikten ve eczane levhaları indirtilerek eczane vasfını yitirdiği tutanak altına 
alındıktan sonra ruhsatname iptal edilir.

(2) Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi 
ya da şartları taşımadığının anlaşılması hâlinde, il sağlık müdürlüğü tarafından 
eczanenin ruhsatnamesi birinci fıkrada belirtilen şekilde iptal edilir. Eczacı tara-
fından, ruhsatnamenin iade edilmemesi veya eczacıya ulaşılamaması hâlinde 
ruhsatname dip koçandan iptal edilir.
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(3) Muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti hâlinde, eczacı beş yıl süreyle 
eczane açamaz. Muvazaanın eczacılar arasında yapılmış olması hâlinde, ecza-
ne açma yasağı hepsi hakkında uygulanır. Bu eczacılar beş yıl süre ile eczane 
açmak için başvuruda bulunamaz.

(4) Eczanenin, il sağlık müdürlüğü tarafından muvazaa hariç herhangi bir ne-
denle kapatılmasına karar verilmesi hâlinde, Kanunda başka bir süre öngörülme-
yen hâllerde tasfiye işlemleri yapılabilmesi için eczacıya altmış güne kadar süre 
tanınır. Muvazaa sebebiyle kapatma hâlinde ise kapatma işlemi derhal uygulanır.

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 erme-
den 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 ecza-
neye bir mesul müdür atanıncaya kadar eczane geçici olarak kapalı tutulur.

Mevcut eczaneler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eczane ruh-

satnamesi almış eczacılar ile eczane açmak, nakletmek veya devretmek üzere 
yapılmış başvuruları henüz sonuçlandırılmamış olan eczacılar, 20 nci maddenin 
birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları hükmü hariç olmak üzere, Yönetmeliğin diğer 
hükümleri ile öngörülen gerekleri en geç yirmi dört ay içerisinde yerine getirmek 
zorundadır. Aksi takdirde, durumlarının bu Yönetmeliğe uymadığı yapılacak kont-
rol ve denetim neticesinde anlaşılan eczanelerin faaliyetleri durdurulur.






