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………………. VALİLİĞİNE 
          (İl Sağlık Müdürlüğü) 

 
Bilindiği üzere 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczane ismi, levhası ve 

vitrini” başlıklı 25’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; 

 “(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.  

(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.” hükümleri yer almaktadır.  

Bu doğrultuda eczane levhasına ilişkin standartlar özel olarak düzenlenmiş olup, bu 

düzenlemelerin temel amacının halkın eczaneye ulaşımını kolaylaştırmak, özellikle bir 

eczanenin nöbetçi olduğu haller gibi eczaneye ulaşmanın hayati önem arz ettiği 

uygulamalarda eczanenin yerinin belirginleşmesini sağlamak, yerli ve yabancı herkesin 

standartlarda belirtilen levhayı görmesi halinde eczanenin varlığını anlayabilmesini sağlamak 

vb. yöntemlerle halk sağlığını korumak olduğu açıktır.  

Eczane levhalarına ilişkin standartların düzenlenmesi ile amaçlanan hastaların 

eczaneye ve dolayısıyla ilaca erişiminin kolaylaştırılması hususunda herhangi karmaşıklığa 

mahal verilmemesi adına eczanelerin cephe, vitrin vb. bölümlerinde artı (haç) gibi farklı 

işaretlerin kullanılmaması, mevcut durumda söz konusu işaretleri taşıyan eczanelere bu 

işaretlerin kaldırılması için bir hafta süre verilmesi, verilen süre sonunda yapılacak 

kontrollerde söz konusu işaretlerin hala bulunduğunun tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri 

doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim. 

 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ 
Kurum Başkanı 

 

Ek: Görseller (1 sayfa-elektronik olarak) 

Dağıtım :  

 81 İl Valiliği  
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