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Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu' nun 22/09/2016 tarihli ve
81776946-513.01.-117999 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir. 09/09/2016 tarihi den sonra
açılacak eczanelerin yada nakil yapılacak eczanelerin tabelaları yenı standartlard olacaktır.
Eski eczanelerin 12/04/2017 tarihine kadar süre verildiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Sayı 81776946-513.01-117999
Konu Eczane tabe1aları

ANT AL YA VALİLİGİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi:06.09.2016 tarihli E.191 sayılı ve Kurumumuz 227983 evrak numaralı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup, İliniz sınırları içerisinde faali ette olan
serbest eczanelerin tabe1alarının yazınız ekinde yer alan fotoğraflarda da görüldi ğü üzere
sayı, konum ve şekilolarak tarafınızca da uygun görülmemesine rağmen eczacılar trafından
Türk Eczacılar Birliği'nin henüz standardizasyon getirmemesi dolayısı ile ta elalarını
değiştirmek istemedikleri ve bu nedenle yazı ekinde tarafımıza gönderilmekte olan t belaların
eczanelerin görünür cephelerinin dışında bulunması dolayısı ile tereddüt hasıl o duğu ve
kaldırılıp kaldırılmaması konusunda Kurumumuz görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de y ımlanan
Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci v üçüncü
fıkraları "(2)(Değişik:RG-28/3/20 16-29667)Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine
ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczane in adını
gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı ve a ışıksız
levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgari ve azami ebatları ile renkleri Türk czacıları
Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yüksekli te olmak
kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara se ar veya
totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler k nulamaz.
Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilan yapıştırılamaz." hükmünde,

Anılan Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası "25 inci madde in ikinci
fıkrasında yer alan "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edil iş ışıklı
veya ışıksız levha konulur" yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri
dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda eczaneler tarafında en geç
12/04/2017 tarihine kadar yerine getirilir. Türk Eczacıları Birliği tarafından ışıklı v a ışıksız
levha standartları maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay çerisinde
belirlenerek Kuruma bildirilir." hükmünde,

Söz konusu Yönetmeliğin 52 nci maddesi" Bu Yönetmelik yayımı tarihinde ürürlüğe
girer." hükmündedir.

Bu doğrultuda yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda eczane önüne cadde ve
sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve
cisimlerin konularnayacağı, eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine e eczane
olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla Türk Eczacıla i Birliği
tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levhaların konulabileceği, e olacak
yerin sınırları dışında tabela bulunmasının uygun olmadığı,

Bu belge 5070 sayili Elektronik Imza Kanunu uyarinca elektronik olarak imzalanmistir. Doküman
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Bununla birlikte Eczane Levha Standartları Kılavuzu 'nun 09/09/2016 tari
yürürlüğe girmiş olduğu hususunda,

Bilginizi ve gereğini rica ederim.
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