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Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Kılavuzun amacı, ülkemiz genelinde eczanelerin nöbet hizmeti verdiği 

saatlerde halkın ilaca erişiminde güçlük yaşanmaması adına nöbetçi eczanelerin belirlenmesi 

sırasında göz önünde bulundurulması gereken asgari koşulların belirlenmesidir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre açılmış ve açılacak 

olan serbest eczaneleri, il sağlık müdürlüklerini ve eczacı odalarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu kılavuz, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a ve 6643 

sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’na uygun olarak; 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi 

Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 35’ 

inci maddesine göre hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Kılavuzda geçen; 
a) Kanun: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’u, 

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’ nu, 

c) Müdürlük: İl veya ilçe sağlık müdürlüğünü, 

ç) Sistem: Elektronik Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi (EBS-ESY) 

d) Yönetmelik:12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’i, 

ifade eder. 

 

Nöbetçi Eczane Listelerinin Belirlenmesi 

MADDE 5- (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin 

özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet 

tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet 

eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır.  

(2) Nöbet listeleri hazırlanırken;  

2.a. Eczanelerin tatil olduğu gün ve saatlerde, büyükşehirlere bağlı ilçelerde ve 

büyükşehir dışındaki illerin merkez ilçelerinde faaliyette bulunan eczane sayısının en az 35’te 

biri kadar eczane nöbet hizmeti vermek üzere belirlenir. 

2.b. Büyükşehir dışındaki illerin merkez ilçeleri dışındaki ilçeleri için nöbetçi kalacak 

eczane sayısı, halkın ilaca erişiminde sıkıntı yaratmayacak şekilde belirlenir. 

2.c. Bölgesel ve mevsimsel koşullar ile ulaşım imkânları göz önünde bulundurulur. 

2.ç. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günleri dikkate alınır. 

 (3) Hazırlanan listeler, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında, Sistem üzerinden 

ilçe ve il sağlık müdürlüğü onayına sunulur.  

 

Nöbetçi Eczane Listelerinin Onaylanması 

MADDE 6- (1) Sistem üzerinden gönderilen nöbet listesi Müdürlük tarafından, belirlenen 

nöbetçi eczane sayısının ilçede faaliyet göstermekte olan eczane sayısı ve halkın eczaneye 

erişimi doğrultusunda uygun şekilde belirlenip belirlenmediği yönünden değerlendirilir.  

(2) Yapılan değerlendirmeler sonucunda nöbet listesi, Müdürlükçe uygun bulunması halinde 

Sistem üzerinden onaylanır ve e-Devlet Kapısı üzerinden yayımlanarak vatandaşların bilgisine 

sunulur.  
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(3) Eczacı odası ya da müdürlük tarafından nöbet listelerinin hazırlanması, onaylanması ve e-

Devlet Kapısı üzerinden yayımlanması sırasında gecikmelere mahal verilmeyecek şekilde 

gerekli tedbirler alınır.  

(4) Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk 

Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma 

servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer 

kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık 

müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir. 

 

Nöbetçi Eczane Listelerinin Güncellenmesi  

MADDE 7- (1) Nöbet saatlerinde halkın ilaca erişimi konusunda sıkıntı yaşandığının tespit 

edilmesi ya da bu yönde geri bildirimlerin ulaşması halinde il veya ilçe sağlık müdürlüğünce 

mevcut nöbet listelerinin yeniden gözden geçirilmesi amacı ile eczacı odası temsilcisi ile 

iletişime geçilir.  

 

Diğer Hususlar 

MADDE 8- (1) Nöbetçi eczaneler tarafından, haksız rekabete yol açacak şekilde ilân 

yapılamaz. 

(2) Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini 

dışarıdan görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilân 

etmeleri gerekir. 

(3) Eczanelerin gece nöbeti hizmeti verirken kapılarının kapalı tutulması hâlinde kapılarında zil 

bulundurması gerekir. 

(4) Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. 

Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken 

hizmeti yerine getirmesi zorunludur. 

 

 

Yürürlük 

MADDE 9- (1) Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür. 
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