
1
Eczane açılmak istenen yer, bağımsız dükkânda, halkın serbestçe

girip çıkabileceği şekilde konumlanmış mı?
EVET HAYIR

2

Eczanenin cephesi ile kapılarından en az biri belediyeye ait

cadde ve sokak üzerinde bulunuyor mu? (Havaalanları, limanlar,

otogarlar, tren garları, alışveriş merkezleri ve sitelerde açılacak

eczanelerde bu zorunluluk aranmaz.)

EVET HAYIR

3

Alışveriş merkezlerinde ve sitelerde açılacak serbest eczaneler

bakımından eczanenin cephelerinden en az biri doğrudan gün

ışığından yararlanacak şekilde mi ve kapılarından en az biri

doğrudan dışarıya açılıyor mu?

EVET HAYIR

4 Eczanenin başka dükkân veya mağaza içine açılan kapısı var mı? EVET HAYIR

5 Eczane ortamı temiz, aydınlık, rutubetsiz ve havadar mı? EVET HAYIR

6
Eczanenin zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay

temizlenebilir malzeme ile döşenmiş mi? 
EVET HAYIR

SERBEST ECZANE AÇILIŞINA İLİŞKİN DENETİM FORMU

Eczane Sahip ve Mesul Müdürünün Adı ve Soyadı:

Eczane Sahip ve Mesul Müdürünün İkametgah Adresi:

I. GENEL BİLGİLER

Eczanenin Adı:

İletişim Bilgileri:

             

Eczane Tel No:                                        

Eczane Sahip ve Mesul Müdürü Tel No:

Eczane Sahip ve Mesul Müdürü / Eczane e-Posta Adresi:

                                                                                                                                                                                

Tarih:…... /……/…..

Tarih:…... /……/…..

Eczanede Çalışan Tüm Personelin Adı ve Soyadı:

Görev Başlangıç Tarihi:

Eczane Vereseli ise;

Varis Adı ve Soyadı:

Eczacı Vefat Tarihi:

Verese Bitiş Tarihi:

Tarih:…... /……/…..             No:…………..

Eczanenin Adresi:

Mesul Müdür Atanmış ise;

Eczane Mesul Müdürünün Adı ve Soyadı:

Eczane Sahip ve Mesul Müdürünün Diploma Tarihi ve 

Numarası:
Tarih:…... /……/…..             No:…………..

AÇIKLAMA

Mesul Müdürlük Belgesi (Sertifika) Tarih ve Numarası:

II. ECZANE OLARAK KULLANILACAK YERİN ÖZELLİKLERİ ve VASIFLARI

Belge Doğrulama Kodu: 16b42a3e-aac2-4f53-bac0-d544989abd80      Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
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7 Eczanede bodrum ve asma kat var mı? EVET HAYIR

8 Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında mı bulunuyor? EVET HAYIR

9

Eczanenin görülebilir cephelerinden en az birinde ve eczane

olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla,

eczanenin adını gösterir, Türk Eczacıları Birliği tarafından

belirlenmiş standartlara uygun ışıklı veya ışıksız levha var mı?   

EVET HAYIR

10

Eczanenin bulunduğu parsel sınırları içinde olması kaydıyla, iki

cepheden kolayca görülecek yükseklikte "E" logolu levha var

mı? 

EVET HAYIR

11
Eczanenin önünde cadde ve sokaklarda seyyar veya totem tabela, 

afiş v.b. cisimler var mı?
EVET HAYIR

12 Vitrinde ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilan var mı? EVET HAYIR

13

Nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgileri dışarıdan

görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital

ortamda ilân edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış mı?

EVET HAYIR

14
Eczane sahip ve mesul müdürüne ait eczacılık diploması aslı

veya sureti eczanede görünür yerde asılı mı? 
EVET HAYIR

15

Eczanede hizmet kalitesinin devamlılığı açısından bulunduğu

yerdeki aydınlatma, su, telefon ve internet gibi altyapı ve

kaynakları kullanılıyor mu?

EVET HAYIR

16
Yangın söndürücü var mı? Son kullanma tarihinin kontrolü

yapılmış mı? 
EVET HAYIR

17

Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç ve tıbbi

malzemelerin ruhsatname teslimini takiben eczanede

bulundurulması hususunda bilgi verilir. (Söz konusu ilaçlar

piyasada bulunduğu sürece eczanede bulundurulmalıdır.)                      

18
Kırmızı reçeteye tabi ilaçların muhafazası için çelik kasa mevcut

mu?
EVET HAYIR

19
Şiddetli zehirler ve ayrı bulundurulacak zehirlerin muhafazası

için kırmızı ve yeşil kapaklı dolaplar mevcut mu?
EVET HAYIR

20

Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık / nem takibini sağlamak için

kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye

dönük hafıza kaydı bulunan termometre var mı? 

EVET HAYIR

21 Sıcaklık nem takibi yapan cihazların kalibrasyonu yapılmış mı? EVET HAYIR

22
Denetim esnasında buzdolabı ve eczane içi sıcaklık / nem

değerlerini yazınız. 

23
Laboratuvarın doğrudan dışarı ile bağlantısı var mı? Müşteriler

veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılmış mı?
EVET HAYIR

24
Majistral ilaç yapımında kullanılan kimyevi maddeler ve

drogların muhafazası için ayrı bir dolap bulunuyor mu?  
EVET HAYIR

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

IV. LABORATUVAR BÖLÜMÜ

III. İLAÇLARIN TEMİNİ VE SAKLANMASI
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25

Majistral ilaç yapımında kullanılacak her türlü araç ve gereç

(terazi, havan, laboratuvar araçları vb.) mevcut mu? Uygun

şartlarda muhafaza ediliyor mu? 

EVET HAYIR

26 Laboratuvarda şehir suyu mevcut mu?                   EVET HAYIR

27

İlaç yapımında kullanılan banko üzeri ısıya dayanıklı cam,

mermer ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzeme ile

kaplanmış mı?                                        

EVET HAYIR

28

Eczane uluslararası uçuşa açık olan havaalanları içinde yer

alıyorsa her 8 saat için çalışacak eczacı bilgisi mevcut mu?

İsimlerini belirtiniz.

EVET HAYIR

29 Stajyer, çalışan personel ve teftiş defterleri mevcut mu? EVET HAYIR

30
Miadı geçen veya kullanılamaz hale gelen ilaçların imhası için

izlenecek yol hakkında açıklama yazınız. 

31 Kapı zili var mı? Çalışıyor mu? EVET HAYIR

32  "E" logolu levhanın ışığı yanıyor mu? EVET HAYIR

AÇIKLAMA

VI. KAYITLAR

VII. İMHA

AÇIKLAMA

DENETÇİNİN  

V. PERSONEL

ADI SOYADI:

MESLEĞİ:

ÜNVANI:

GÖREV YERİ:

VIII. ECZANE NÖBETLERİ

AÇIKLAMA

İMZA VE KAŞE:

AÇIKLAMA

ADI SOYADI:

DENETİM TARİHİ:          ……/……/……

İMZA:

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN
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